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16.06. (niedziela), godz. 19.00 Miasto w polskiej literaturze po roku 
1989 – Anna Cieplak, Ignacy Karpowicz, Przemysław Czapliński
W dyskusji udział wezmą autorzy wielokrotnie nagradzanych książek. 
Jakie miejsce w twórczości tych autorów zajmuje miasto? Czy w ich lite-
raturze konkretnie osadzona przestrzeń ma jakieś większe znaczenie? 
O to będzie pytać gości wybitny krytyk literacki Przemysław Czapliński. 

Warsztaty i spotkania dla dzieci:
7.06. (piątek), godz. 9.00 Eliza Piotrowska
Spotkanie to okazja do lepszego poznania sympatycznej myszki Tupcio 
Chrupcio, która doświadcza problemów małych dzieci, takich jak poże-
gnanie z pieluszką czy pójście do przedszkola.
Miejsce: Filia nr 7, ul. Okólna 169. Współorganizator: Książnica Kopernikańska

8.06. (sobota), godz. 12.00 Ekslibris dla najmłodszych – warsztaty 
rodzinne 
Warsztaty plastyczne, w trakcie których nie tylko dowiemy się, czym jest 
ekslibris, ale każdy wykona swój autorski znak w technice piankorytu 
oraz kalkografii. Wejściówki do odbioru w kasie od 3.06. Warsztaty dla dzieci od 4 lat

10.06. (poniedziałek), godz. 9.00 Małgorzata Strękowska-Zaremba 
Autorka powieści i bajek dla dzieci. Jej najnowsza książka „Dom nie z tej 
ziemi” to pełne tajemnic opowiadanie o domu, którego zagadkę próbuje 
rozstrzygnąć dwójka przyjaciół. 
Miejsce: Filia nr 8 ul. Rzepakowa 7/9. Współorganizator: Książnica Kopernikańska

12.06. (środa)
godz. 9.00 Roksana Jędrzejewska-Wróbel
Autorka ponad 20 książek dla dzieci. Do najpopularniejszych należą 
m.in. „Kosmita”, „Florka. Listy do babci” czy „Bzyk Brzęki o muchach 
i ich niezwykłych perypetiach”.
Miejsce: Filia nr 6 ul. Lelewela 3. Współorganizator: Książnica Kopernikańska

godz. 17.00 Książkożercy dla dzieci: Ciocia Jadzia w Transylwanii – 
wokół książki Elizy Piotrkowskiej
Cykl spotkań, które przybliżają wartościową literaturę. Tematem będzie 
książka o przygodach cioci Jadzi. To nie będzie zwykłe spotkanie, ale 
warsztaty pełne gier i zabaw. 
Miejsce: WOAK, ul. Szpitalna 6. Współorganizator: Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury

13.06. (czwartek), godz. 9.00 Agnieszka Frączek
Pełne wrażliwości wierszyki Agnieszki Frączek uczą z jednej strony o wy-
chowaniu, ekologii i miłości, a z drugiej – wyjaśniają w zabawny sposób 
dzieciom skomplikowane kwestie języka polskiego. 
Miejsce: Filia nr 2 ul. Kościuszki 47. Współorganizator: Książnica Kopernikańska w Toruniu

Inne wydarzenia:
6.06.-9.06. (czwartek-niedziela), godz. 13.00-19.00 Jarmark Książki 
Ciekawa literatura w okazyjnej cenie. Przede wszystkim szansa  
na zaopatrzenie się w książki autorów goszczących na festiwalu.
9.06. (niedziela)
godz. 12.00 Wręczenie Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi 
im. S. B. Lindego – Laureaci: Szczepan Twardoch i Christoph Hein
Nagroda przyznawana jest od 1996 r. przez władze miejskie dwóch za-
przyjaźnionych miast – Torunia i Getyngi. W tym roku trafi do dwóch zna-
komitych prozaików: Szczepana Twardocha i Christopha Heina.
Miejsce: Ratusz Staromiejski

godz. 14.00 Gra Miejska
Literacka gra miejska dla całych rodzin i nie tylko. Uczestnicy będą mu-
sieli podążać śladami wielkich literatów związanych z Toruniem. Dla zwy-
cięzców atrakcyjne nagrody książkowe!
Start: Dwór Artusa. Zapisy od 30.05. do 7.06. pod adresem monika@artus.torun.pl

11.06. (wtorek), godz. 18.00 Architektura w Wozowni: Architektura 
modernistyczna w miastach kresowych czasów II Rzeczypospolitej 
Wykład dr hab. Michała Pszczółkowskiego. Hasło festiwalu „Miasto” znaj-
dzie odbicie w wykładzie pokazującym, jak wyglądała architektura moder-
nistyczna w miastach kresowych czasów II Rzeczypospolitej. 
Miejsce: Galeria Wozownia, ul. Ducha św. 6. Współorganizator: Galeria Sztuki Wozownia

12.06. (środa), godz. 11.00 Stefan Chwin – Lekcja literatury: Gdańsk 
w literaturze polskiej. „Hanemann” i „Krótka historia pewnego żartu” 
Stefan Chwin – ceniony powieściopisarz, krytyk i historyk literacki, grafik 
związany z Gdańskiem. Podczas niebanalnej lekcji literatury, nawiązu-
jąc do swoich dwóch kultowych powieści, skupi się na śladach Gdańska 
w nich zawartych.
16.06. (niedziela), godz. 12.00 Salon Poezji – Eryk Lubos czyta wiersze 
o mieście
Salon upłynie pod hasłem „Miasto”, zgodnie z tematem festiwalu. Prze-
wodnikami będą poeci m.in. Zbigniew Herbert, Józef Czechowicz, Tadeusz 
Różewicz czy Czesław Miłosz. Usłyszymy wiersze w interpretacji Eryka Lu-
bosa oraz toruńskich aktorów. Miejsce: Teatr Horzycy. Współorganizator: Teatr Horzycy

16.06. (niedziela), godz. 16.00 Spektakl improwizowany Legendy 
nowego miasta – Grupa Teraz
Znane legendy miejskie na nowo – to temat spektaklu. Reinterpretacja 
opowieści o Flisaku, Krzyżaku i Krzywej wieży? Oczywiście! A wszystko 
bez scenariusza, jak to w spektaklu improwizowanym.
Miejsce: Piernikowe Miasteczko, ul. Podmurna 62 (w razie niepogody Dwór Artusa). Współorgani-
zator: OPP „Dom Harcerza”

Wstęp na wszystkie imprezy festiwalowe bezpłatny

Festiwal Pod Gwiazdami 2019:
Back to Aretha Franklin – Anna Grzelak z zespołem
22.06. (sobota), godz. 20.45
Na rozpoczęcie letniego festiwalu i Święto Miasta koncert z przebojami 
królowej soulu i bluesa. Kto nie zna takich hitów Arethy Franklin jak „Fre-
edom”, „Natural Woman” czy „I say a little prayer”? Z jej muzyką zmierzy 
się uzdolniona wokalistka jazzowa, Anna Grzelak i zespół doskonałych 
instrumentalistów.
Miejsce: scena na Rynku Staromiejskim. Wstęp wolny
Kolejne wydarzenia: 5.07. Muniek i Przyjaciele, 13.07. Super Duo (Marian Opania i Wiktor Zborow-
ski), 24.07. Julia Pietrucha, 2.08. Renata Przemyk, 11.08. „Danuta W”. Krystyna Janda

Inne wydarzenia w Dworze Artusa: 
Filcowi superbohaterowie – warsztaty rodzinne na Dzień Dziecka
1.06. (sobota), godz. 12.00
Razem z Batmanem, Supermanem, Spider-Manem, Iron Manem przenie-
siemy się w niesamowity świat superbohaterów. Na warsztatach wykona-
my przyborniki na biurko z postacią z komiksu oraz magnesy na lodówkę. 
Bilety: 8 zł osoba, 25 zł rodzinny (2+2)

Pięciolinia dla Papieża – XVI Koncert Kompozytorski 
4.06. (wtorek), godz. 19.00
Okazja, by powspominać pobyt Jana Pawła II w regionie oraz celebrować 
święto województwa kujawsko-pomorskiego. Usłyszymy współczesną mu-
zykę kameralną, którą wykonają toruńscy instrumentaliści. Prowadzenie – 
Magdalena Cynk. Wstęp wolny / Współorganizator: Pomorskie Towarzystwo Muzyczne

Toruńska Giełda Winylowa, 15.06. (sobota), godz. 13.00-17.00
Okazja, aby zaopatrzyć się w nowe płyty oraz sprzedać te, które zalegają 
nam w szafach. Organizatorzy zapraszają zarówno koneserów, jak i tych, 
którzy dopiero chcieliby zacząć swoją przygodę z winylami. Wstęp wolny
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CENTRUM KULTURALNO-KONGRESOWE JORDANKI
al. Solidarności 1-3, tel. kasa biletowa: 56 642-43-79
www.jordanki.torun.pl

Spektakl Berek 2, 2.06. (niedziela), godz. 16.00
Organizator: Impresariat Artystyczny Adria 

(koncerty Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej w dziale TOS, spektakle Impresaryjnego 
Teatru Muzycznego w dziale Teatry)

CENTRUM KULTURY DWÓR ARTUSA
Rynek Staromiejski 6, tel. 56 655-49-39
www.artus.torun.pl

25. Toruński Festiwal Książki

Spotkania autorskie:
6.06. (czwartek), godz. 19.00 Katarzyna Grochola
Autorka bestsellerowej serii „Nigdy w życiu!” swoimi opowieściami bawi, 
inspiruje i zachwyca czytelników. Tym razem również zaskakuje, bo w maju 
2019 ukaże się jej nowa powieść kryminalna – „Zranić Marionetkę”. 
7.06. (piątek), godz. 18.30 Gunter Hofmann i Adam Krzemiński
Z okazji 30-lecia Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Toruniu odbędzie się 
dyskusja wokół książki Guntera Hofmanna „Polacy i Niemcy. Droga do eu-
ropejskiej rewolucji roku 1989/90”. Współorganizator: Towarzystwo Polsko-Niemieckie

8.06. (sobota)
godz. 16.00 Natalia Fiedorczuk 
Powieściopisarka zasłynęła w 2016 roku książką „Jak pokochać centra han-
dlowe”. Rok temu ukazała się jej druga powieść „Ulga”. 
godz. 19.00 Wojciech Tochman 
To jeden z najwybitniejszych polskich reporterów i autorów literatury faktu. 
Powraca z nową książką „Pianie kogutów, płacz psów” – o mrocznej stronie 
współczesnej Kambodży. 
9.06. (niedziela)
godz. 16.00 Szczepan Twardoch 
Jeden z najbardziej docenianych współczesnych pisarzy, tegoroczny laure-
at Nagrody im. S. Lindego. Rozmawiać będzie m.in. o swojej najnowszej 
książce „Królestwo”, kontynuacji popularnej powieści „Król”.
godz. 19.00 Ewa Winnicka 
Reporterka, autorka głośnych „Londyńczyków” i „Angoli”, a także współ-
autorka „1968. Czasy nadchodzą nowe” (z Cezarym Łazarewiczem). Powra-
ca z książką „Głosy. Co się zdarzyło na wyspie Jersey”, napisaną wspólnie 
z Dionisem Sturisem. Jej książki, mimo że są reportażami, czyta się jak fa-
bułę czy dobry thriller. 
10.06. (poniedziałek), godz. 19.00 Marcin Kącki – Czytanie. Reportaż
Autor książek m.in. Białystok. Biała siła, czarna pamięć czy Poznań. Miasto 
grzechu, opisuje sprawy, o których wielu wolałoby milczeć. Podczas spo-

CENTRA KULTURY

tkania oprócz rozmowy z autorem, aktorzy Teatru przeczytają fragmen-
ty jego reportaży, w tym przedpremierowo z książki o Oświęcimiu. 
Miejsce: Plac przed Teatrem Horzycy / Współorganizator: Teatr im. W. Horzycy, Eduprojektor

11.06. (wtorek), godz. 19.00 Wojciech Żabiałowicz – Promocja 
książki O żużlu i wokół żużla
Ta książka to zapis swobodnych rozmów z legendą speedwaya. Wy-
darzenie będzie okazją, żeby posłuchać i porozmawiać z popularnym 
„Żabą”. Współorganizator: Wydawnictwo Naukowe UMK

12.06. (środa), godz. 19.00 Tomasz Organek 
Znamy go doskonale jako muzyka. W tym roku zadebiutował jednak 
jako pisarz. Tomasz Organek spotka się z publicznością, aby porozma-
wiać o swojej powieści „Teoria opanowywania trwogi”.
13.06. (czwartek)
godz. 17.00 Książkożercy: Karina Obara „Kobieta, która nie 
odmieniła losów świata” – spotkanie i dyskusja 
Cykl comiesięcznych spotkań w WOAK-u. Tym razem zapraszamy na 
spotkanie połączone z dyskusją o najnowszej książce toruńskiej pi-
sarki i dziennikarki. To powieść z wielowątkową intrygą i dużą ilością 
czarnego humoru. Miejsce: WOAK. Współorganizator: WOAK

godz. 19.00 Joanna Bator 
Pisarka i publicystka, wielbicielka i znawczyni kultury japońskiej.  
Autorka „Piaskowej góry”, „Chmurdalii” oraz „Ciemno, prawie noc”. 
Na podstawie tej ostatniej powstał film w reżyserii Borysa Lankosza. 
14.06. (piątek), godz. 19.00 Jacek Dehnel 
Poeta i pisarz znany z takich utworów, jak: „Kolekcja”, „Lala”, „Foto-
plastikon”. Pretekstem do spotkania jest jego najnowsza książka „Ale 
z naszymi umarłymi”, która swoją premierę będzie miała w czerwcu.
15.06. (sobota), godz. 13.00 Marek Bieńczyk 
Nazywa najtrudniejsze rzeczy najprostszymi słowami. Marek Bieńczyk 
– to prawdziwy humanista. Jest pisarzem, tłumaczem z języka francu-
skiego, eseistą i historykiem literatury. Interesuje się również winem. 
Ujście jego pasji można znaleźć w najnowszej książce „Wszystkie Kro-
niki Wina”. Miejsce: Dach CSW. Współorganizator: Centrum Sztuki Współczesnej

Dyskusje panelowe:
7.06. (piątek), godz. 19.30 Miasto. Miejsce do życia? – Beata 
Chomątowska, Filip Springer, Michał Pszczółkowski
Czy miasta mogą być jednocześnie funkcjonalne i piękne? Czy mogą 
połączyć interesy wszystkich grup społecznych, tak aby każdy mógł 
być szczęśliwy? O tych i wielu innych kwestiach związanych z archi-
tekturą miast będą dyskutować paneliści. Miejsce: Książnica Kopernikańska, 
ul. Słowackiego 8. Współorganizator: Książnica Kopernikańska

15.06. (sobota), godz. 16.00 Miasto w teatrze, teatr w mieście – 
Maciej Nowak, Marzenna Wiśniewska, Magdalena Kujawa
Jaka jest rola teatru w mieście? O złożonej i intrygującej relacji pomię-
dzy miastem a teatrem będą rozmawiać: teatrolożka dr Marzenna Wi-
śniewska oraz dyrektor Teatru Polskiego w Poznaniu, Maciej Nowak. 
Dyskusja będzie okazją do podsumowania sezonu teatralnego w Te-
atrze Horzycy 2018/2019, któremu towarzyszy hasło „Tu, w Toruniu”. 
Miejsce: Teatr im. W. Horzycy. Współorganizator: Teatr im. W. Horzycy

15.06. (sobota), godz. 19.00 Kryminał w Toruniu: Robert Małecki, 
Michał Kadlec, Marcel Woźniak, Przemysław Semczuk
Toruń kryminałem stoi. Przynajmniej od jakiegoś czasu. Toruńscy au-
torzy tworzący ten gatunek literacki nie tylko są nagradzani, ale co 
może ważniejsze, mają rzesze wiernych czytelników. Dlatego właśnie 
zaprosiliśmy „toruńskich kryminalistów”, aby podyskutowali o roli 
jaką miasto odgrywa w ich książkach.

Repertuar na maj



15

CENTRUM NOWOCZESNOŚCI „MŁYN WIEDZY”
ul. Władysława Łokietka 5, tel. 56 690-49-90
mlynwiedzy.org.pl

Wystawy:
O obrotach, Rzeka, przeŻYCIE, przeBUDOWA, Idee, Antarktyka w fotografii, Statek piracki na wy-
stawie Rzeka, Beyond the Lab, Jadwiga i Marek Czarneccy - Wielki Makro Świat, …To takie proste!, 
Autostrada dźwięku, do 3.02.2020

Centrum czynne:
wtorek-piątek: godz. 9.00-15.00 (tury zwiedzania w godz. 9.00-12.00 i 12.00-15.00)
sobota-niedziela: godz. 11.00-17.00 (bez tur zwiedzania)
Od 21.06. do 1.09.: wtorek-piątek: godz. 10.00-16.00, sobota-niedziela, godz. 11.00-17.00

Bilety:
Zwiedzanie wystaw: 18 zł, ulgowy 13 zł, rodzinny 38 zł, grupowy 12 zł (grupa min. 10 osobowa)
Warsztaty: 15 zł, ulgowy 13 zł, rodzinny 34 zł, grupowy 12 zł (grupa min. 10 osobowa)
ścieżka tematyczna: 13 zł (grupa 10-40 os.)
Warsztaty dla przedszkoli: 17 zł (grupa 20-30 os.)
Zajęcia w pracowniach biologicznej/fizycznej: 14 zł/60 min + 17 zł/120 min. (grupa 20-36 os.)
Pracownia multimedialna (szkoły): 17 zł (grupa 20-30 os.)
Zwiedzanie z przewodnikiem: 17 zł (grupa 10-30 os.)
Możliwość zwiedzania wystaw z przewodnikiem. W ramach jednej tury mogą być oprowadzone  
4 grupy po max. 15 osób. Bilet na zwiedzanie z przewodnikiem: grupowy 17 zł
CNMW honoruje Toruńską Kartę Seniora. Bilet na zwiedzanie wystaw: 10 zł

Imprezy:
Piknik z okazji Dnia Dziecka, 1-2.06. (sob.-niedz.), godz. 11.00-16.00
Przygotowano naukowy i sportowy plac zabaw, a także stanowiska edu-
kacyjne i doświadczalne. Wstęp bezpłatny. Parking przed Centrum 
Medyczna Środa, 5.06. (środa), godz. 18.00
Toksyny wokół nas – co naprawdę o nich wiemy? – lek. Grzegorz Liczner
Wstęp wolny

Warsztaty:
Zwiedzanie interaktywnych wystaw: wtorek-piątek: godz. 9.00-12.00 i 12.00-15.00, 
sobota-niedziela: godz. 11.00-17.00
Warsztaty: wtorek-piątek: godz. 9.00-10.00 i 11.00-12.00
Zajęcia w pracowniach: wtorek-piątek: godz. 9.00-10.00 i 11.00-12.00 (laboratoria 60 min.), 
9.00-11.00 (laboratoria 120-min.)
Edukacyjna ścieżka zwiedzania na wystawie „Kalejdoskop”
Zajęcia dla przedszkoli:
wtorki - Cyferkowe ABC (5-6 lat)
środy - Poznajemy pojazdy do wesołej jazdy (3-6 lat)
czwartki - 7 cudów świata (5-6 lat) 
piątki - Laboratorium przedszkolaka (5-6 lat)
Warsztaty
wtorki - W różnorodności siła! (kl. 1-6 SP)
środy - Fortuna w Las Vegas (kl. 4-8 SP, GIM.)
czwartki - O! Sole! (kl. 1-6 SP)
Pracownia biologiczna
wtorki-czwartki - Rośliny od środka (kl. 4-8 SP, kl. 3 gim.) 
piątki - Właściwości białek i aminokwasów; Izolacja i rozdział elek-troforetyczny genomowe DNA 
(kl. 7-8 SP, kl, 3 gim., szkoła ponadgim.)
Pracownia fizyczna
wtorki - Z notatnika doświadczalnika (kl. 7-8 SP, kl. 3 gim., szkoła ponad-gimnazjalna)
środy-piątki - Termiczny szok (kl. 7-8 SP, kl. 3 gim.)

Oferta na wakacje (25.06.-28.07.) 
wt.-pt. w godz. 10.00-11.00 i 12.00-13.00, sob. i niedz. w godz. 11.00-12.00 i 13.00-14.00
Zwiedzanie: wtorek-piątek w godz. 10.00-16.00, soboty i niedziele w godz. 11.00-17.00
Dzieci poniżej 13. roku życiu uczestniczą w zajęciach wraz z opiekunem
wtorki: Czy w Polsce mieszkały dinozaury? Odbiorca: 5+
Dowiecie się jakie zwierzęta żyły w Polsce ponad 200 mln lat temu. Poznacie proces powstawania 
skamieniałości. Będziecie też mieli okazję przyjrzeć się z bliska niektórym z nich. Na koniec wy-
konacie własną „skamieniałość” i zagracie w prehistoryczną grę.

środy: Nie taki pająk straszny. Odbiorca: 7+
Uczestnicy będą mieli okazję bliżej poznać budowę ciała pająków, zwyczaje i różne ciekawostki 
związane z tymi niezwykłymi zwierzętami. Wykonasz również model pająka wędrującego po nici 
oraz spróbujesz zapleść kolorową pajęczynę. 
czwartki: Piaskiem po mapie. Odbiorca: 5+
Odkryjemy tajemnice pierwotnej puszczy, podążymy wspólnie Szlakiem Wygasłych Wulkanów, 
zagłębimy się w otchłani najgłębszego jeziora oraz przyjrzymy się wędrówkom wydm. Każdy 
uczestnik warsztatu będzie miał możliwość wykonania własnej, kolorowej, piaskowej mapy Polski,  
na której zaznaczy miejsca warte odwiedzenia.
piątki: W koło Macieju. Odbiorca: 7+
Na warsztacie, poświęconym jednemu z najstarszych wynalazków człowieka, sprawdzimy, jak to-
czyły się losy koła i co z tego wynikło. Przyjrzymy się nietypowym konstrukcjom oraz zastosowa-
niom koła i stworzymy własne, zakręcone gadżety.
soboty: NIE-plastikowy świat. Odbiorca: 7+
Warsztaty ekologiczne. Uporządkujemy swoja wiedzę na temat tego, jak dbać o środowisko i jak 
nie produkować nadmiaru odpadów. Warsztaty wzbogacone licznymi eksperymentami. Dodatko-
wą atrakcją będzie możliwość wykonania wielorazowego, niezwykle modnego obecnie, eko-wo-
reczka na różne artykuły i skarby oraz „glutka” – czyli zabawki sensorycznej, która wspiera tzw. 
integrację sensoryczną.
niedziele: Błękitem malowane. Odbiorca: 10+
Poznacie jedną z najstarszych technik fotograficznych – cyjanotypię, wykorzystującą światłoczu-
łość soli żelaza. Przybliżymy Wam historię fotografii i kilka podstawowych zasad powstawania 
fotografii analogowej.

CENTRUM KULTURY „ZAMEK KRZYŻACKI”
ul. Przedzamcze 3, tel. 56 621-08-89
www.ckzamek.torun.pl

Kaplica, refektarz - wystawa średniowiecznych machin oblężniczych
Gdanisko - Młot na czarownice - wystawa średniowiecznych narzędzi tortur
Zwiedzanie ruin zamku w godz. 10..00-18.00

Wydarzenia:
Czerwcowe zabawy plebejskie
20.06. (czwartek), godz. 15.00-18.00
Festyn rodzinny w oprawie średniowiecznej z grą zamkową , zabawami 
plebejskimi oraz warsztatami archeologicznymi. Wstęp wolny

 Znalezione na strychu – jarmark staroci
20-22.06. (czwartek-sobota), godz. 10.00-18.00 Wstęp wolny

Zamkowy Festyn Integracyjny z pokazem mody średniowiecznej
23.06. (niedziela), godz. 15.00-18.00
Impreza zorganizowana wspólnie z toruńskimi stowarzyszeniami działa-
jącymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Celem jest integracja i wspólna 
zabawa ludzi niepełnosprawnych z pełnosprawnymi. Podopieczni funda-
cji, wraz z rodzinami, wezmą udział w średniowiecznych konkurencjach 
strzelniczych, zręcznościowych, grach oraz zabawach plebejskich. Po-
znają dzieje zamku i zwiedzą jego podziemia oraz otrzymają pamiątkowe 
certyfikaty. W trakcie imprezy odbędą się pokazy walk rycerskich i grill 
z kiełbaskami. Wstęp wolny

Kupalnocka czyli Walentynki po Słowiańsku - spektakl ognia
28.06. (piątek), godz. 22.00-23.00
Zwyczaje i obrzędy Nocy Kupały. Wstęp wolny

Mistic - największe przeboje w stylu chorału gregoriańskiego
29.06. (sobota), godz. 21.30 Wstęp biletowany
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Zwiedzanie Dworu Artusa, 20.06. (czwartek), godz. 13.00 i 16.00
Bilety: 5 zł ulgowy, 10 zł normalny

Saxmania 2019 – Tribute to John Coltrane, 23.06. (niedz.), godz. 18.00
Święto saksofonu, którego pomysłodawcą jest Dariusz Zaleśny. Na po-
czątku zaprezentują się młodzi muzycy, a następnie Acoustic Quartet, 
który wykona utwory Johna Coltrane`a – jednego z najlepszych saksofo-
nistów w dziejach tego instrumentu. Bilety: 25 zł ulgowy, 35 zł normalny

Dyskusyjny Kobiecy Klub Filmowy „Szpulka”: Mustang – pokaz filmu 
i dyskusja, 27.06. (czwartek), godz. 18.30
Seans filmowy o tematyce kobiecej. Dramat w reżyserii Deniz Gamze 
Ergüven. Film opowiada historię pięciu sióstr, które wkraczają w okres 
dojrzewania. Po pokazie zapraszamy na dyskusję przy kawie i ciastkach.
Bilety: 1 zł / Sprzedaż pół godziny przed seansem. Bezpłatna opieka dla dzieci od 3 roku życia.

Artus Cinema
Filmowe poniedziałki
3.06. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
Komediodramat. Bohater filmu jest samotnym wdowcem, który przeżył zawał serca. Choć lekarze 
kategorycznie zabronili mu pracować, urzędnicy są odmiennego zdania. 

17.06. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
Dramat, którego akcja rozgrywa się na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Siostry były 
gwałcone przez swojego ojca. Wybawieniem dla jednej z nich miało być małżeństwo, ale mąż 
okazał się być jeszcze bardziej despotyczny i okrutny.

24.06. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
Film z pogranicza dramatu, komedii i przygody. Przedstawia on historię zbuntowanego 13-latka, 
który trafił do rodziny zastępczej: sympatycznej cioci oraz oschłego wujka mieszkających na od-
ludziu. Całą sielankę przerywa nagła śmierć opiekunki. Jak się ułoży relacja chłopca z wujem?
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki do odbioru pół godziny przed sean-
sem. Jednej osobie przysługują 2 wejściówki. Brak możliwości rezerwacji wejściówek.

Galeria Artus
Literacka przyjaźń – historia Nagrody Miast Partnerskich im. Samuela 
Bogumiła Lindego, 10.06. (poniedziałek), godz. 18.00 – finisaż
Historia najważniejszej nagrody literackiej przyznawanej w Toruniu od 1996 
r. Na 50 planszach przedstawiono najważniejsze fakty związane z tym wy-
darzeniem, jak również wszystkich laureatów, pośród których znajdują się 
Wisława Szymborska, Gunter Grass, Herta Muller, czy Czesław Miłosz. 
Zoom Na Toruń. Detale w Architekturze Miasta – wernisaż wystawy 
pokonkursowej, 18.06. (wtorek), godz. 18.30, do 12.07.
Wystawa prezentuje dzieła, mające przedstawiać Toruń oraz jego perełki 
architektoniczne. Prace przedstawiają zabytki znane oraz piękna detali, 
na które się składają. Zostały wykonane różnymi technikami: ołówkiem, 
węglem, tuszem, itp. Podczas wernisażu nastąpi wręczenie nagród dla 
laureatów konkursu oraz występ chóru A.R Gentum pod kierunkiem arty-
stycznym Ariela Radomińskiego.

Wstęp wolny. Wystawy czynne od poniedziałku do niedzieli w godz. 11.00-18.00 
oraz podczas imprez

AKADEMICKIE CENTRUM KULTURY I SZTUKI „OD NOWA”
ul. Gagarina 37a, tel. 56 611-22-66
www.odnowa.umk.pl

Klub Od Nowa
Gala Sportu Akademickiego UMK, 26.06 (środa), godz. 16.00
Część oficjalna, wręczenie nagród i wyróżnień oraz krótki koncert.

Kino Niebieski Kocyk
Słodki koniec dnia, reż. Jacek Borcuch, Polska 2019
3.06. (poniedziałek), godz. 19.00
Miejscem akcji filmu jest etruskie miasto Volterra. Wszyscy się tu znają i szanują. Na niewielkim 
wzgórzu stoi dom Marii (Krystyna Janda) – polskiej poetki, laureatki Nagrody Nobla, autorytetu 
moralnego. Jej życie toczy się w rytmie włoskiej prowincji, jednak zostaje wywrócone do góry noga-
mi, gdy otrzymuje szokującą wiadomość o tragicznym wydarzeniu. Pod wpływem emocji, podczas 
uroczystości nadania tytułu honorowego obywatela miasta, zamiast kurtuazyjnych podziękowań 
Maria wygłasza szokująco niepoprawną politycznie mowę.

Zakończenie sezonu: Podły, okrutny, zły, reż. Joe Berlinger, USA 2019
4.06. (wtorek), godz. 19.00
Niewinna twarz Teda Bundy’ego skrywała tajemnice brutalnych mordów, w które Liz Kloepfer długo 
nie chciała uwierzyć. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Ted szybko zdobył serce Liz, która 
samotnie wychowywała córkę. Przez parę lat tworzyli sielankową rodzinę. Ideał runął, gdy Ted 
został aresztowany pod zarzutem makabrycznych zbrodni.

Bilety: 10 zł studenci, 12 zł pozostałe osoby

Galeria 011
Malarstwo Elżbiety Wiśniewskiej i Elizy Piechnik - Świat, w którym 
żyjesz. Świat, którego pragniesz
5.06. (środa), godz. 18.30, do 12.06.
Zbiór obrazów, które są dziećmi emocji, wspomnień, głębokich przeżyć 
wewnętrznych, a także przedstawieniem subiektywnego punktu widzenia 
obu artystek.

Galeria Dworzec Zachodni
Wojciech Łowicki - Słowo i obraz, czyli poezja w komiksie , do 7.06.
Komiks stanowi tak obszerne medium, iż w jego ramach mieszczą się naj-
różniejsze gatunki. Określa się go mianem opowieści graficznej, co ozna-
cza wzajemnie się wspierające słowo i obraz. Czy będzie to dramat, epika, 
poezja czy inny rodzaj narracji słownej, nie ma tu specjalnego znaczenia. 
Przede wszystkim chodzi o rodzaj ekspresji jaki artysta chce umieścić 
w swym utworze. Kuratorem ekspozycji jest Wojciech Łowicki, wieloletni 
popularyzator polskiego komiksu.

Wstęp wolny
Galerie czynne: poniedziałek-piątek w godz. 10.00-17.00, w dniu wernisażu godz. 19.00-22.00

Aula UMK
Jubileusz 30-lecia Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
3.06. (poniedziałek), godz. 13.00 
W programie wystawa obrazów malarzy z sekcji plastycznej, prace sek-
cji rękodzieła, prezentacja pamiątkowych nagród, pucharów, odznaczeń 
i dyplomów z ostatnich lat oraz wydawnictw TUTW. W drugiej części spo-
tkania: wystąpienie Prezes TUTW, wręczenie statuetek oraz dyplomów 
szczególnie wyróżniającym się słuchaczom, wystąpienia Gości oraz spek-
takl aktorów scen toruńskich „Piosenki PRL-u”. 
II Archipelag Zabawy Toruński Festiwal dla Dzieci
7-8.06. (piątek-sobota), godz. 9.00 i 11.00 Szczegóły w dziale TAK

Jagielski Dance Project, 23.06. (niedziela), godz. 11.00
Już po raz szesnasty wszystkie grupy taneczne z Jagielski Dance Project 
zaprezentują swoje umiejętności. Na scenie wystąpi ponad 700 tance-
rzy, którzy zatańczą w ponad 70 choreografiach przygotowanych przez 
instruktorów. W programie występy różnorodnych grup wiekowych w roz-
maitych stylach tanecznych. Nie zabraknie również grup turniejowych, 
które zaprezentują choreografie przygotowane na sezon turniejowy! 
Bilety: 12 zł, 6 zł ulgowy
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Wariatkowa rodzina – spektakl dziecięcej grupy teatralnej z Rudaka
18.06. (wtorek), godz. 18.00
W pewnym królestwie żyła sobie zwariowana rodzina, która cały czas się 
kłóciła. Zdolni byli do wszelkich podstępów, byle tylko postawić na swo-
im, nawet do wojny o... kapcie! Wstęp wolny

Rodzinny pchli targ – wakacyjna odsłona
23.06. (niedziela), godz. 10.00-12.30 
Czerwcowy pchli targ poświęcony będzie głównie artykułom wakacyj-
nym, nie zabraknie jednak miejsca także na rzeczy dla przyszłych ro-
dziców, niemowląt, dzieci, nastolatków, rodziców, dziadków i pradziad-
ków, czyli w sumie dla każdego. 
Wstęp wolny/ 5 zł opłata za wystawienie się. Zapisy dla wystawców: okolna@dommuz.pl 
tel. 56 654-84-56

Mikroklimat – warsztaty roślinne, 25.06. (wtorek), godz. 12.00
Warsztaty dla dzieci. Będziemy tworzyć w słoikach mikroklimat, dzięki 
któremu roślinny zasadzone przez dzieci będą samowystarczalne. 
Spotkanie we współpracy z przedszkolną grupą inicjatywną z Przedszkola im. Marii Montessori, 
Świetlicą Środowiskową Domu Muz. Prowadzenie: Aleksandra Strzelec. Wstęp wolny 

Piknik z klimatem, 28.06. (piątek), godz. 14.00
Dużo atrakcji: Spektakl Pomarańczowy Cylinder, warsztaty aktywno-kli-
matyczne, zabawy ruchowe. 
Spotkanie organizowane przez przedszkolną grupę inicjatywną z Przedszkola im. Marii Montessori

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
ul. Przedzamcze 11/15, tel. 56 622-14-77
www.mdktorun.pl

Dzień Dziecka - koncert zespołów wokalnych i tanecznych
1.06. (sobota), godz. 11.00
Koncert podsumowujący całoroczną pracę zespołów Forma, Fiku Miku 
oraz grupy wokalnej ZPiT. Wychowankowie grup zaprezentują swój ta-
lent wokalny oraz taneczny. Wstęp wolny

Malowane tańcem - premierowy koncert zespołu Psotki i Śmieszki
8.06. (sobota), godz. 17.00
Inspiracją do stworzonych choreografii są obrazy znanych artystów 
światowego malarstwa. Opowiadamy tańcem historię, zdarzenie, wyni-
kiem którego jest kadr zatrzymany w obrazie. Miejsce: Teatr Baj Pomorski 

Koncert Korporacji Tanecznej Baby Jagi, 14.06. (piątek), godz. 18.00
Wstęp wolny

Psotki i Śmieszki - Tańczymy i śpiewamy dla taty i mamy
15.06. (sobota), godz. 10.00
Wieczór premier Teatru Tańca AKRO, 16.06. (niedziela), godz. 18.00
Miejsce: Teatr Baj Pomorski 

Finał konkursu plastycznego Zoom na Toruń. Detal w Architekturze 
Miasta, 18.06. (wtorek), godz. 18.30
Podczas wernisażu nagrodzeni zostaną laureaci konkursu oraz zostanie 
otwarta wystawa przestawiająca prace z wszystkich poprzednich edycji. 
Udostępniony będzie również album z wybranymi pracami przedstawia-
jącymi piękno architektury naszego miasta, który został wydany z oka-
zji jubileuszowej edycji konkursu. Podczas wernisażu zaprezentuje się 
Chór A.R.Gentum z MDK pod kierunkiem Ariela Radomińskiego.
Święto Muzyki. Koncert zespołów wokalnych na ulicy Mostowej
21.06. (piątek), godz. 15.30-17.00
Zaprezentują się: Psotki i Śmieszki, Fiku Miku, Iskierki, Piosenka Aktor-
ska oraz grupa wokalna ZPiT. 

Wydarzenia:
Obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka, 2.06. (niedz.), godz. 15.00
W programie: Zabawy z chustą Klanzy i inne animacje w parku, wielkie 
bańki mydlane, a także warsztaty plastyczne z ozdabiania pudełek lub 
ramek na wakacyjne pamiątki i zdjęcia.
Prowadzące: Agnieszka Dąbrowska oraz Joanna Łagan, wstęp wolny

Jak żyją Marysia i Marie, Jaś i John – podróż z okazji Dnia Dziecka
6.06. (czwartek), godz. 11.00 
Zapraszamy grupy zorganizowane na warsztaty plastyczne, podczas któ-
rych dzieci poznają m.in. ciekawostki z różnych krajów i wykonają repor-
taż rysunkowy z tej wycieczki lub pracę przestrzenną. 
Prowadzące: Joanna Łagan i Lidia Klimaszewska. Współpraca z Filią nr 4 Książnicy Kopernikań-
skiej. Zapisy: 56 664-49-12, wstęp wolny

Kreatywna Inspiratornia – fluopark , 10 i 13.06. (pon., czw.), godz. 13.00
Warsztaty dla młodzieży, podczas których nauczymy się wplatać i wy-
platać szydełkowe wzory. Powstaną prace, które następnie zawisną jako 
część instalacji pt. Fluopark. 
Dla grup zorganizowanych. Prowadząca: Agnieszka Dąbrowska

Fluopark - warsztaty rodzinne w parku przed Domem Muz
15.06. (sobota), godz. 15.00
Między drzewami w parku rozepniemy strecz, na którym powstaną prace 
malarskie. Będziemy malować farbami fluorescencyjnymi w różnych ko-
lorach. Przygotujemy także wielką pajęczynę, którą podczas prezentacji 
rozepniemy w przestrzeni parku między drzewami. Kolejnym działaniem 
będzie warsztat fluoabstrakcji. Każdy z uczestników będzie mógł wyko-
nać dla siebie pamiątkowy fosfo- lub fluo- breloczek, który zabierze do 
domu. Projekt zostanie zaprezentowany jednorazowo w parku przy ul. 
Poznańskiej 29.06. Wstęp wolny

Z życia lalek... zdarzenie teatralne, 19.06. (środa), godz. 17.00
Etiudy teatralne przygotowane przez uczestników młodszej grupy Teatru 
Amorficznego (Wiktoria, Amelka, Oliwia, Dwie Zuzie oraz Kuba). 
Prowadząca: Joanna Łagan. Wstęp wolny

DOM MUZ, ul. Okólna 169, tel. (56) 654-84-56

Spotkania klubu seniora, 3, 10, 17, 24.06. (pon.), godz. 15.30-18.00
Informacje: okolna@dommuz.pl, tel. 56 654-84-56. Wstęp wolny

Kreatywnie w świetlicy – domy dla roślin, 5.06. (środa), godz. 15.30
Warsztaty manualne dla dzieci w wieku 6-13 lat. Tematem będą rośliny. 
Będziemy zastanawiać się, gdzie i jak żyją najróżniejsze i najdziwniejsze 
roślinny, a także posadzimy i stworzymy domki dla roślin. 
Prowadzenie: Aleksandra Strzelec. Wstęp wolny

Wiszące kule Kokedamy - warsztaty, 8.06. (sobota), godz. 14.00
Warsztaty florystyczne. Za pomocą mchu, ziemi i roślin stworzymy wiszą-
ce kule - Kokedamy. Kokedama jest to sposób hodowli roślin ozdobnych, 
których korzenie znajdują się wewnątrz kuli ziemi pokrytej mchem. 
Prowadzące: Aleksandra Strzelec, Agnieszka Dąbrowska. Wstęp: 25 zł dorosły/ 15 zł dziecko. 

Ogródnik – Mój własny ogród. Warsztaty projektowania krajobrazu
12.06. (środa), godz. 16.30
Ostatnia okazja przed wakacjami, by stworzyć i omówić swoje projekty 
ogrodów, balkonów lub projektowe pomysły na zagospodarowanie tere-
nu zieleni
Zapisy: okolna@dommuz.pl, tel. 56 654-84-56. Wstęp: 15 zł. Prowadząca: Aleksandra Strzelec

Zamknięcie sezonu warsztatowego na Rudaku
18.06. (wtorek), godz. 16.30
W programie grill w plenerze, warsztaty lepienia z gliny, pokazy prac grup 
działających w Domu Muz na Rudaku oraz spektakl dziecięcej grupy te-
atralnej. Wstęp wolny
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Wieczory rękodzieła – amigurumi od podstaw, 5.06. (śr.), godz. 17.30
Poznamy technikę szydełkowania zwaną amigurumi, z pomocą której 
można wykonać robótki trójwymiarowe, np. maskotkę dla dziecka. 
Zapewniamy materiały i herbatę. 
Prowadząca: Elżbieta Chrulska. Zapisy i informacje: podmurna@dommuz.pl. Wstęp: 10 zł

Warsztaty haftu płaskiego, 7.06. (piątek), godz. 16.30
Warsztaty skierowane są głównie do osób, które nigdy nie miały do czy-
nienia z haftem płaskim, ale chciałyby się go nauczyć, ale również do 
tych, które poczyniły już pierwsze kroki w tej dziedzinie.
 Wstęp: 200 zł (w tym materiały). Zapisy i informacje: mereshkashop.shoplo.com

HulaSensoryka – warsztaty dla najnajów (dzieci 1-3 lat)
8.06. (sobota), godz. 11.00
Zajęcia ogólnorozwojowe wspomagające wszechstronny rozwój dzieci. 
Wraz z rodzicami rozwijają one wszystkie zmysły. Spotkania oparte są na 
chęci poznawania świata i spontaniczności dziecka. 
Prowadząca: Małgorzata Ludwiszewska. Zapisy: podmurna@dommuz.pl. Wstęp: 25 zł (rodzic i dziecko)

Taniec świateł, 15.06. (sobota), godz. 20.00
Spotykamy się w Parku Bydgoskim, by wspólnie pobyć, potańczyć, popa-
trzeć i posłuchać.
•  godz. 20.00-22.00 występy grup i zespołów tanecznych, tańce z pu-

blicznością,
• godz. 22.00-22.15 Taniec Świateł,
•  godz. 22.30-1.00 zabawa taneczna w klubokawiarni Wejściówka  

(Pl. Teatralny 1).
Wystąpią: Bez Nazwy, Zespół Tańca Irlandzkiego Avalon; Zespół Tańca 
Siałałaj, Zespół Tańca Paradans z OPP Dom Harcerza; Dziecięca grupa 
Folczki z Domu Muz, Grupa Taneczna RyTM, Grupa TANtak, Folkfitness. 
Wydarzenie poprowadzi Aleksandra Lewandowska. Wstęp wolny. Współorganizatorzy: Stowarzy-
szenie Inicjatyw Kulturalnych Tartak, Dom Harcerza, W TAN
Miejsce: amfiteatr Parku na Bydgoskim Przedmieściu

Nie-śmiałość – spektakl, 19.06. (środa), godz. 19.00
Pokaz finałowy mikroprojektu teatralnego. Wraz z młodymi aktorami do-
tkniemy tematu nieśmiałości, krążąc wokół wybranych motywów z życia 
i literatury. Czy jesteśmy nieśmiali tylko wśród ludzi? Wstęp wolny

Pokaz filmów o tajskim teatrze klasycznym
28.06. (piątek), godz. 17.00 Spotkanie prowadzi Mario Betancour. Wstęp wolny

DOM MUZ, ul. Poznańska 52, tel. 56 664-49-12

Wystawy:
Świat widziany oczami dzieci, 17.06. (pon.), godz. 16.30, do 15.07.
Wystawa podsumowująca drugi semestr pracy uczestników zajęć „Gry 
i zabawy plastyczne, ruchowe itp.” dla dzieci od 5 do 7 lat prowadzonych 
przez Joannę Łagan. 
Fluopark - fluorescencyjna, fosforyzująca i świetlna instalacja 
przestrzenna, 29.06. (sobota), godz. 22.00
Po zapadnięciu zmroku w parku przed Domem Muz zostanie zaprezentowana 
instalacja przestrzenna prac powarsztatowych. Pojawią się m.in. prace szy-
dełkowe i wielka pajęczyna, prace malarskie na streczu z bajkowymi rośli-
nami, ptakami i motylami, wykonane farbami fluorescencyjnymi oraz prace 
abstrakcyjne inspirowane twórczością znanych malarzy, jednakże wykonane 
w kolorystyce fluo. Na płóciennych kwadratach zaprezentowane zostaną pra-
ce wykonane farbą fosforyzującą. Kolejnym elementem będą małe i wielkie 
papierowe kule podświetlone lampkami led. 
Kuratorka wystawy: Agnieszka Dąbrowska. Po prezentacji, wystawa przeniesiona zostanie 
do galerii Domu Muz

Na wystawy wstęp wolny

DDOMY KULTURY
DOM MUZ
ul. Podmurna 1/3, tel. 56 621-05-81
www.dommuz.pl

Galeria Muz
Z cyklu 5 pracowni - Pracownia Litografii z Zakładu Grafiki Wydziału 
Sztuk Pięknych UMK, do 16.06.
Wystawa toruńskiej Pracowni Litografii pokazuje, jak intensywne i róż-
norodne jest graficzne życie, które powstaje w tym miejscu. Zobaczymy 
aktualne grafiki studentów i wykładowców pracowni, które przedstawią 
jak zróżnicowana, szczera i osobista może być ta alchemiczna i ciężka 
(dosłownie, bo największy kamień w pracowni waży 180 kg) technika. 
W wystawie biorą udział wykładowcy: prof. Piotr Gojowy, dr hab. Tomasz 
Barczyk, studenci: Emilia Waszak, Małgorzata Żwikiewicz, Nina Marsza-
łek, Agata Zając, Zuzanna Szymborska, Radosław Macijewicz, oraz ak-
tualni absolwenci: Ewelina Bratko, Karolina Szwajkowska, Melania Maj-
kowska, Anna Wiśniewska.

Fotogaleria
Warszawa ulicznie – fotografia czarno-biała Kacpra Pasiewicza
7.06. (piątek), godz. 18.00, do 6.07.
Projekt, który Kacper zaczął realizować cztery lata temu. Poprzez co-
dzienne fotografowanie warszawskich ulic chciał zapisać i przedstawić 
swój punkt widzenia miasta. Na fotografiach zobaczymy zarówno miej-
sca rozpoznawalne i oblegane, jak i te bardzo rzadko pokazywane. Pre-
zentowane fotografie są elementem cyklu, który autor rozwija codziennie 
– Kacper jest osobą, która bez aparatu nie wychodzi z domu.
Kacper Pasicz (ur. 1995r.) - fotografuje od 7 lat, student SGGW w Warsza-
wie, wykładowca fotografii w Warszawskiej Szkole Reklamy. 

Na wystawy wstęp wolny

Wydarzenia:
Bieganie z aparatem – jestem na tak, 4.06. (wtorek), godz. 8.15
Spotkania cykliczne, poświęcone są sportowi i sztuce. Zaczynamy rano, za-
bieramy ze sobą aparaty. Biegamy ok. godziny i robimy przerwy na zdjęcia. 
Zapisy i informacje: okolna@dommuz.pl lub pod nr. tel. 56 654-84-56. Wstęp wolny

Alternatywna mapa starówki – warsztaty
4.06. (wtorek), godz. 10.00
Uczestnicy porozmawiają o tym, jaką Starówkę znają, co w niej lubią, a co 
chcieliby zmienić. Na mapie oznaczą miejsca, które lubią i te, których nie 
lubią/nie odwiedzają. Prace mogą odzwierciedlać poważne alternatywne 
wizje Starówki, ale również mogą mieć charakter żartobliwy. 
Prowadzenie: Anna Pilewicz. Dla grup zorganizowanych. Wstęp wolny

Dyskusyjny Klub Coachingu - Jak definiować cele wykorzystując wiedzę 
o działaniu mózgu? 4.06. (wtorek), godz. 17.00
Celem spotkania jest zainteresowanie uczestników wykorzystaniem 
badań dotyczących mózgu w pracy coacha. Jak połączyć neurobiologię 
z wyznaczeniem celu? Jak badania naukowe dotyczące mózgu przełożyć 
na praktyczne rozwiązania dotyczące definiowania celu? Jak przygotować 
klienta do wyznaczania celu? Organizator: Izba Coachingu Oddział Kujawsko-Pomorski. 
Zapisy i informacje: dkctorun201906.evenea.pl 
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MMUZEA
MUZEUM OKRĘGOWE
Ratusz Staromiejski
Rynek Staromiejski 1, tel. 56 660-56-12
www.muzeum.torun.pl

Wystawy stałe:
Malarstwo i rzeźba polska od 1945 do 2010 roku w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu 
Galeria sztuki gotyckiej
Dawny Toruń. Historia i rzemiosło artystyczne 1233-1793 
Sala Mieszczańska z galerią portretu mieszczańskiego XVI-XVIII w. 
Sala Królewska. Poczet królów polskich 
Galeria malarstwa polskiego od końca XVIII wieku do 1939 roku 
Skarb ze Skrwilna i Nieszawy 
Złotnictwo świeckie polskie i obce 
Mennice i monety toruńskie 1233/1238-1765 

Wystawa czasowa: 

Matejko, 7.06. (piątek), godz. 17.00, do 25.08
Wystawa zorganizowana z okazji 180. rocznicy urodzin i 125. rocznicy 
śmierci artysty

Spotkania:
OBRAZowo Rzecz Ujmując:
13.06. (czwartek), godz. 16.00 Jan Matejko
27.06. (czwartek), godz. 16.00 Xawery Dunikowski
Wykłady prowadzone przez kustosz Annę Kroplewską-Gajewską.  
Do września odbędzie się 10 spotkań przybliżających życie i twórczość 
czołowych artystów polskich, których dzieła znajdują się w Muzeum 
Okręgowym. Wstęp po wcześniejszej rezerwacji 15 i 10 zł

Kodomo No Hi – Japoński Dzień Dziecka 
1-2.06. (sobota-niedziela), godz. 10.00-18.00
Moc atrakcji, warsztatów i pokazów dla najmłodszych, m.in. Warsztaty 
origami, tworzenia laleczek z papieru, szycia japońskich laleczek, pokazy 
mieczarzy i łuczników, food truck z lodami tajskimi.
Wstęp i udział w warsztatach bezpłatny

II Toruńska Noc Muzealna, 22.06. (sobota), godz. 18.00-24.00
Połączona z kiermaszem wydawnictw muzealnych

Wieża Ratuszowa
Ratusz Staromiejski w Toruniu – arcydzieło architektury europejskiej
czynna codziennie, w godz. 10.00-16.00
Bilety: Sale ekspozycyjne 15 zł, 10 zł ulgowy. Wieża 15 zł, 10 zł ulgowy
Sale ekspozycyjne + wieża 25 zł, 18 zł ulgowy 

Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu 
w Kamienicy pod Gwiazdą, Rynek Staromiejski 35

 
Wystawa stała: Świat Orientu

Wystawy czasowe:

• Kyūdō – japońska sztuka łucznicza, do 12.06.
•  Papier, drewno i bambus – design po japońsku 

28.07. (piątek), godz. 17.00 – wernisaż
Bilety: Sale ekspozycyjne 12 zł normalny; 9 zł ulgowy

Spotkania:
Kodomo No Hi – Japoński Dzień Dziecka 
1-2.06. (sobota-niedziela), godz. 10.00-18.00

Dom Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15/17

Interaktywna wystawa stała, łącząca elementy tradycyjne z multimedialnymi. Wśród atrakcji 
hologramy, projekcje rozgwieżdżonego nieba, a także kino 4D. Zwiedzanie w grupach maksy-
malnie 40-osobowych co 20 minut od godziny 10.00. Bilet jest ważny tylko na daną godzinę.

Filmy 4D:
Mikołaj Kopernik w Toruniu, godz. 10.20, 12.20, 14.20
Wszechświat, godz. 11.00, 13.00, 15.00
Mikołaj Kopernik – poprzednicy i następcy, godz. 11.40, 13.40, 15.40

Bilety: interaktywna wystawa 15 zł, ulgowy 11 zł, 1 film w technice 4D - 15 zł, ulgowy 11 zł

Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów, ul. Łazienna 16

Wystawy stałe:
Toruń i jego historia: Od pradziejów do współczesności
Księga Toruń 3D – pokaz makiety historycznej Torunia

Wystawa czasowa:

Królowie Polscy a wolność w Toruniu!
14.06. (piątek), godz. 17.00 – wernisaż
Wystawa w ramach II edycji międzymuzealnego projektu Miasto – Lu-
dzie – Muzeum (Wolność) – sylwetki czterech królów polskich i ich dzia-
łania na rzecz rozwoju i wolności Torunia. Wystawie towarzyszy katalog.

Bilety: sale ekspozycyjne: 12 zł, 9 zł ulgowy
film „Księga Toruń” 3D 12 zł, 8 zł ulgowy
sale ekspozycyjne + film 3D „Księga Toruń” 19 zł, 14 zł ulgowy 

Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika
ul. Franciszkańska 9/11

Wystawa stała: Pasja podróżowania

Wystawa czasowa:

Zapatrzeni w niebo. Dogonowie i ich sztuka
Wystawa poświęcona Dogonom – ludowi zamieszkującemu masyw Ban-
diagary w południowo-centralnej Afryce, zwanym „mistrzami drewna”, 
ich religii, sztuce, wiedzy kosmogonicznej i mitologii.

Bilety: Sale ekspozycyjne 12 zł, 9 zł ulgowy

Muzeum Toruńskiego Piernika, ul. Strumykowa 4
Wystawa stała: Ekspozycja prezentująca historię toruńskiego piernikarstwa, warsztaty wypieku 
pierników, biesiady piernikowe

Wystawa czasowa:

Od piernikarza do fabrykanta, do 08.
Wystawa prezentująca rozwój toruńskiego piernikarstwa na przełomie 
XIX i XX wieku

Bilety: interaktywna wystawa 12 zł, 9 zł ulgowy, warsztaty wypieku: 12 zł, 9 zł ulgowy
Interaktywna wystawa + warsztaty wypieku 16 zł, 11 zł ulgowy
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Filmowym. To film oparty na opowiadaniu Szczepana Twardocha pod 
tym samym tytułem. Co istotne, całość realizowana jest w prawdziwych, 
opisanych w opowiadaniu plenerach. Między innymi na Spitsbergenie 
i w Kairze. Historia pokazuje stan umysłu bohatera, próbującego pora-
dzić sobie ze śmiercią bliskich, oraz projekcje jego podświadomości. 
Chociaż Tak jest dobrze to pierwszy w dorobku Marcina Sautera film fa-
bularny, autor ów jest doskonale znanym w Polsce reżyserem, scenarzy-
stą, operatorem filmów dokumentalnych oraz fotografikiem. Wstęp wolny

Historia fotografii artystycznej środowiska toruńsko-bydgoskiego po 
1945 r.: Okręg Kujawsko-Pomorski ZPAF na początku XXI w.
12.06. (środa), godz. 16.45
Wykład multimedialny. Początek nowego tysiąclecia to zarazem po-
czątek lawinowych zmian w sztuce fotografii, które wiążą się z cyfrową 
rewolucją. Wiele ciekawych zjawisk i sytuacji artystycznych wydarzyło 
się również w tym okresie w nowo utworzonym województwie kujaw-
sko-pomorskim. O tych wydarzeniach oraz o aktualnej kondycji Okręgu 
Kujawsko-Pomorskiego Związku Polskich Artystów Fotografików opowie 
Stanisław Jasiński. Wstęp wolny

Toruński Festiwal Książki: Książkożercy
• 12.06. (środa), godz. 17.00 spotkanie i mini warsztaty dla dzieci
• 13.06. (czwartek), godz. 17.00 spotkanie z Kariną Obarą
Wstęp wolny (szczegóły w dziale Centra Kultury – CK Dwór Artusa)

Pokonkursowa wystawa fotograficzna KATAR. Fotografia: Poza 
obrazem
14.06. (piątek), godz. 17.00, do 31.08.
Poza obrazem – z takim tematem mierzyli się uczestnicy tegorocznego 
konkursu fotograficznego. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu autorów 
– osób amatorsko uprawiających fotografię artystyczną z całego woje-
wództwa. Ekspozycji towarzyszy okolicznościowy katalog prezentujący 
nagrodzone i wyróżnione prace. Wstęp wolny

Edukacja:
XXVII Program Edukacji Kulturalnej dla uczniów klas piątych szkół z małych miejscowości 
•  5-7.06. Warsztaty teatralne Czarna dziura (zajęcia prowadzi Agnieszka Zakrzewska) oraz zaję-

cia muzyczne Czarna dziura (zajęcia prowadzi Erwin Regosz)
•  13.06. (czwartek), godz. 11.00 – uroczyste zakończenie programu 
Celem programu jest przygotowanie młodych ludzi do twórczego uczestnictwa w życiu kultu-
ralnym. W tym roku w programie udział wzięły dzieci ze szkół podstawowych w: Bobrownikach, 
Czermnie, Długiem, Kończewicach, Pigży, Półwiesku Małym, Nowogrodzie, Wąpielsku i Wólce 
– łącznie 150 młodych osób. Miejsce: Centrum Spotkań Młodzieży
Piknik rodzinny – zakończenie cyklicznych zajęć Teatralny rozruch oraz Poranne figle, psoty 
i żarty
8.06. (sobota), godz. 11.00
Koszt udziału: 5 zł/ dziecko. Informacje i zapisy na www
Konsultacje fotograficzne, 14, 28.06. (piątek), godz. 15.30-18.00
Indywidualne zajęcia warsztatowe dla osób amatorsko uprawiających fotografię artystyczną. 
Prowadzi Stanisław Jasiński. Wstęp wolny
Lato w teatrze – Chodź pomarzyć! 24.06.-6.07.
Bezpłatne półkolonie artystyczne dla dzieci w wieku 7-16 lat. Informacje dot. zgłoszeń na www

Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Na Językach”
• 21.06 (piątek), godz. 19.30 Otwarcie
Koncert toruńskich Vipów, gości z Mołdawii oraz Karoliny Pankowskiej 
i Zuzanny Marudy, laureatek MFP „Na Językach”.
• 22.06. (sobota), godz. 10.00-18.00 Przesłuchania
• 23.06. (niedziela), godz. 15.00 Finał Festiwalu - koncert laureatów
Wstęp wolny

Serce nienasycone - spektakl wokalny, 26.06. (środa), godz. 19.00
W emocjonującą podróż przez utwory ze słynnych musicali zabierze nas 
Adrianna Jałocha, tegoroczna absolwentka Studium Wokalno Aktorskie-
go. W scenicznych duetach towarzyszyć jej będzie Łukasz Wawreniuk. 
Muzyczny wieczór wzbogacą wiersze śpiewane przez Scenę Młodych 
Studio P. Bilet: 1 grosz

Festiwal Sfera Ruchu, 28-30.06. (piątek-niedziela)
Program oraz wszystkie informacje dostępne są na stronie: www.facebook.com/SferaRuchuTorun

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ DOM HARCERZA
Rynek Staromiejski 7, tel. 56 622-39-50
www.domharcerza.torun.pl

Otwarty Turniej Szachowy w cyklu Grand Prix Torunia w Szachach 
Szybkich 2018/2019, 8.06. (sobota), godz. 10.00-15.00
Ptaszki z klatki - Spektakl taneczno-teatralny 
15.06. (sobota), godz. 16.00
Wykonawcy: Zespół Hulaj-Noga i Teatr Foremka. Miejsce: Teatr Baj Pomorski 

Najpiękniejsze Piosenki Dziecięce, 13.06. (czwartek), godz. 17.00 
Koncert podsumowujący pracę dzieci z zespołów Dźwiękoludki, Fun-Key 
Froup oraz Pozytywka
Piosenka dobra na wszystko, 18.06. (wtorek), godz. 17.00
Koncert podsumowujący całoroczną pracę zespołu Mały Broadway 
Zajęcia wakacyjne w OPP Dom Harcerza, 24.06.-23.08.
Zapisy w OPP Dom Harcerza

Piernikowe Miasteczko, ul. Podmurna 62/68

Impreza z okazji Dnia Dziecka, 1.06. (sobota), godz. 16.00-19.00
Impreza rodzinna pełna ciekawych warsztatów, zabaw oraz prezentacji 
artystycznych 

WOJEWÓDZKI OŚRODEK ANIMACJI KULTURY
ul. Szpitalna 8, tel. 56 652-27-55, www.woak.torun.pl

Wystawy, spotkania i wykłady:
Wystawa Sekcji Plastycznej Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, 1.06. (sobota), godz. 11.00, do 7.06.
Ekspozycja kończąca rok akademicki 2018/19 jest już siódmą wystawą 
zbiorową uczestników zajęć. Obok pejzaży, marynistyki czy martwych 
natur są portrety ludzi (szczególnie osób znanych) i wizerunki zwierząt. 
Dla niektórych artystów celem jest stworzenie realistycznego studium, 
dla innych najważniejszy jest impresjonistyczny zapis chwili. Wstęp wolny 

W Pierwszym Rzędzie: Tak jest dobrze – seans i spotkanie z autorem 
filmu Marcinem Sauterem, 5.06. (środa), godz. 18.00 
Spotkanie filmoznawcze. Najnowszy obraz Marcina Sautera będzie moż-
na zobaczyć zaledwie kilka dni po premierze na Krakowskim Festiwalu 
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Sztuka polska w Wielkiej Brytanii
Insygnia i portrety Rektorów UMK

Wystawa czasowa:

Ryszarda Bilana kolory duszy. Malarstwo, rzeźba
6.06. (czwartek), godz. 13.00, do 30.08.
Muzyka barw. Kalejdoskop. Energia. Szaleństwo kolorów. Nagromadze-
nie opowieści. Doznania pozazmysłowe. Oczyszczenie. To słowa-klucze 
do „drugiej artystycznej twarzy” i jednocześnie nowej wystawy Ryszarda 
Bilana, na której prezentowane są malarstwo, rzeźba i abstrakcyjne ob-
razy-płaskorzeźby. Pierwszą, czarno-białą odsłonę twórczości tego arty-
sty, mieliśmy okazję podziwiać podczas poprzedniej wystawy, na której 
prezentowane były drzeworyty, prace powstałe na pograniczu różnych 
technik i akryle. Ryszard Bilan jest artystą stale poszukującym nowych 
form ekspresji, zaskakującym widza i niedającym się zaszufladkować. 

Muzeum czynne: wtorek-piątek w godz. 10.00-16.00

MUZEUM DIECEZJALNE
ul. Żeglarska 7, tel. 56 622-11-15
facebook.com/muzeumdiecezjalnetorun

Wysokiej klasy artystycznej dzieła sztuki sakralnej od gotyckich po XIX-wieczne, stanowiące 
część dziedzictwa kulturowego Pomorza, w tym depozyty przechowywane do tej pory w Muzeum 
Diecezjalnym w Pelplinie. Są to, m.in. bogato zdobione gotyckie kielichy mszalne, monstrancja, 
rzeźby polichromowane oraz obrazy, z których najmłodszy to słynne dzieło Jerzego Kossaka „Cud 
nad Wisłą”. Ciekawy jest również sam budynek. Na jego ścianach znajdują się odrestaurowane 
fragmenty gotyckiej i renesansowej polichromii. Atrakcją dla zwiedzających są także elementy 
dawnego wystroju funkcjonalnego kamienicy, takie jak przeszklona winda umieszczona w gotyc-
kim, okopconym przewodzie kominowym, zachowana gotycka umywalka czy bogato dekorowany 
drewniany strop.

Lekcje muzealne: wtorek-piątek, godz. 10.00-15.30
Diecezja toruńska - szkoła podstawowa, gimnazjum
W herbach zaklęte - szkoła podstawowa
Tajemnice kamienicy mieszczańskiej - gimnazjum, liceum
Proszę, dziękuję, przepraszam – magiczne słowa dawniej, a dziś - szkoła podstawowa
Czy but to atrybut? Czyli Święci odgadnięci! - szkoła podstawowa
Maksymalna ilość uczniów to 25 osób, czas trwania – 60 min. Rezerwacja zajęć: osobiście lub 
telefonicznie (tel. 505-507-044) z tygodniowym wyprzedzeniem. Opłata: 2 zł od ucznia, opieku-
nowie - wstęp wolny

ŻYWE MUZEUM PIERNIKA
ul. Rabiańska 9, tel. 56 663-66-17
www.muzeumpiernika.pl

Muzeum, w którym można samemu wykonać piernik: od zebrania składników, przez wyrabianie 
ciasta, wykrawanie formy, po włożenie do pieca na 50 zdrowasiek.

Bilety: 12 zł – dzieci i młodzież ucząca się, 17 – dorośli
Czynne codziennie w godz. 10.00-18.00

MUZEUM ZABAWEK I BAJEK 
ul. Ducha Św. 12, tel. 500-891-079
www.muzeumzabawekibajek.pl

Muzeum zabawek z XIX i pierwszych dekad XX wieku; oferujące nie tylko kolekcję lalek, misiów, 
wózków, kolejek, samochodów, klocków, gier planszowych i innych zabawek, ale również wysta-
wę starych fotografii dokumentujących szczęśliwe dzieciństwo z minionych lat, projekcję starych 

bajek na dawnych projektorach oraz warsztaty artystyczne i literackie dla dzieci i młodzieży inspi-
rowane prezentowaną kolekcją.

Muzeum czynne codziennie w godz. 10.00 -17.00

GWIEZDNE MUZEUM TORUŃ
Rynek Nowomiejski 13, tel. 691-461-314

Najobszerniejsza, unikatowa kolekcja eksponatów związanych z „Gwiezdnymi wojnami” w Polsce. 
Gościom oferujemy przygodę po całym uniwersum Star Wars. Dajemy możliwość obcowania ze 
światem z odległej galaktyki oraz spotkania najsłynniejszych bohaterów kosmicznej sagi tj. Lord 
Vader, Mistrz Yoda, R2-D2, C-3PO oraz wielu wielu innych. Odwiedzających czeka profesjonalne 
oprowadzanie oraz możliwość wykonania niezapomnianych fotografii z naszymi eksponatami 
oraz gadżetami. Zwiedzającym towarzyszy oryginalna, filmowa ścieżka dźwiękowa. Najmłodszym 
oferujemy warsztaty plastyczne i manualne. Organizujemy również wydarzenia okolicznościowe: 
urodziny, imieniny a także eventy dla miłośników Gwiezdnych Wojen.
Bilety: dzieci i osoby uczące się 5 zł, dorośli 10 zł
Czynne codziennie w godz. 11.00-19.00

MUZEUM PIŚMIENNICTWA I DRUKARSTWA
ul. Szkolna 31, 87-122 Grębocin k. Torunia
tel. 56 674-92-00, www.muzeum.grebocin.pl

Muzeum czynne: pon.-pt. godz. 8.00-16.00

Warsztaty muzealne - zabawa z papierem i drukiem
Poziom warsztatów dostosowany jest do wieku uczestników. Grupy zorganizowane - do 60 osób, 
indywidualni zwiedzający. Czas trwania – 1-1,5 godz. Cena - 16 zł/os., w soboty 18 zł/os. Wiek - 
3-103 lat. Rezerwacja: tel. 56 674-92-00, edukacja@grebocin.pl

TORUŃSKA AGENDA KULTURALNA
ul. Marii Konopnickiej 13, tel. 662-072-661
www.tak.torun.pl, www.torun.pl/majowka2019

Archipelag Zabawy 
7.06. (piątek), godz. 9.00-15.00 
8.06. (sobota), godz. 11.00-17.00 
Festiwal dla dzieci. Moc atrakcji na różnorodnych wyspach tematycz-
nych, spotkanie ze światem sportu, sztuki, nowymi technologiami, 
warsztaty muzyczne, spektakle czy spotkanie ze znanym youtuberem 
gamingowym, Doknesem. Archipelag Zabawy – Toruńskie Festiwal dla 
Dzieci to jedyny w kujawsko-pomorskim festiwal o takim charakterze, 
stworzony specjalnie dla najmłodszych. Przemyślany jest tak, aby 
po wejściu na teren Festiwalu, na wszystkich najmłodszych czekała 

TAK
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Wodzyński - pracownik muzealnej pracowni konserwatorskiej - opowie, 
jak dawniej pisano, z czego wytwarzano atrament. Opowieściom będzie 
towarzyszyć część warsztatowa: pokaz przygotowania gęsiego pióra do 
kreślenia znaków i umożliwienie uczestnikom pisania tym niegdyś po-
wszechnym narzędziem pisarskim. Na zakończenie Kamil Mataczyński 
zaprosi chętnych do wspólnej zabawy i śpiewania piosenek z gęsim mo-
tywem w tekście. Bilety: 3 zł

Edukacja:
Zajęcia edukacyjne dla umówionych grup szkolnych do 18.06.
Ecie, pecie, gdzie jedziecie…
Zajęcia w Parku Etnograficznym. Uczestnicy poznają realia życia dziecka na wsi przed 100 laty.
Jak to na Kujawach ładnie
Zajęcia w chacie z Kujaw w Parku Etnograficznym poświęcone ludowemu zdobnictwu wnętrz. 
W dawnej szkole wiejskiej 
Zajęcia na wystawie „Tajemnice codzienności…” w części zaaranżowanej na izbę szkolną. 
Uczestnicy poznają sytuację ucznia i nauczyciela w szkółce wiejskiej w czasach zaborów i w okre-
sie międzywojennym. 
W to mi graj! 
Zajęcia umuzykalniające. Uczestnicy poszukują dźwięków i wątków muzycznych na wystawach, 
poznają tradycyjne piosenki i zabawy dziecięce, próbują gry na instrumentach ludowych.
Technika w domu 100 lat temu
Uczestnicy zwiedzają wystawę „Tajemnice codzienności…” ścieżką udogodnień technicznych 
w życiu codziennym przed powszechną elektryfikacją.
Bilety: 5 zł/os. (jednorazowo dla ok. 25 os.). Informacje i zapisy: Dział Edukacji, 
tel. 56 622-89-43. 
Tradycja w małym paluszku 
Dla dzieci przedszkolnych powyżej 4 lat. W programie elementy kultury ludowej w zabawach 
i działaniach plastycznych, muzycznych lub parateatralnych, a także tradycyjne piosenki i zaba-
wy dzieci wiejskich. Podczas zajęć w czerwcu dzieci poznają ludowe tradycje związane z okresem 
wiosenno-letnim.
Tradycja w garści 
warsztaty dla klas I-III szkoły podstawowej. W programie poznawanie ludowego zdobnictwa i na-
uka wykonywania elementów tradycyjnego rękodzieła w nawiązaniu do aktualnego kalendarza 
obrzędowego (np. wycinanie firanek z papieru, wykonywanie kwiatów z bibuły, sypanie wzorów 
piaskiem).
Koszt udziału: 9 zł/os. Zajęcia przeznaczone dla grup ok. 25 os. Informacje i zapisy (z dwutygo-
dniowym wyprzedzeniem): Dział Edukacji, tel. 56 622-89-43

Wakacje w Muzeum:
Wakacyjne wyprawy w przeszłość 
program spotkań dla grup zorganizowanych obejmujący różne tematy i realizowany w Parku 
Etnograficznym oraz w oparciu o wystawy pawilonowe. Każde zajęcia zawierają elementy akty-
wizacji ruchowej i twórczej. 
Bilety 5 zł/os. (jednorazowo ok. 25 os.). Zapisy na lipiec i sierpień. Dział Edukacji, 
tel.: 56 622-89-43

FUNDACJA GENERAŁ ELŻBIETY ZAWACKIEJ
ul. Podmurna 93, tel. 56 652-21-86, www.zawacka.pl

Wystawy stałe: Minęło 100 lat... Kilka obrazów z życia gen. Elżbiety Zawackiej (1909-2009)

Bezpłatne prelekcje dla dzieci, młodzieży i seniorów 
Spacery tematyczne: Walka o niepodległość w cieniu toruńskich kamienic. Spacery śladami 
działań niepodległościowych na toruńskim starym i nowym mieście w latach 1918-1945 oraz 
ich miejsc pamięci

Czynne: pon-pt, godz. 9.00-14.00
Bilety: dzieci i młodzież - 5 zł, dorośli - 10 zł

MUZEUM UNIWERSYTECKIE
Collegium Maximum, plac Rapackiego 1
www.muzeum.umk.pl

MUZEUM ETNOGRAFICZNE
Wały Gen. W. Sikorskiego 19, tel. 56 622-80-91
www.etnomuzeum.pl

Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850-1950)
Salonik Prof. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej

Wystawy czasowe:

Polesie w fotografii z lat 20. i 30. XX wieku. Kontrasty, głębie, 
powiększenia, 21.06. (piątek), godz. 17.00, do 31.10.
Próba przedstawienia kulturowego krajobrazu Polesia na podstawie wy-
branych prac polskich fotografów działających w okresie XX-lecia mię-
dzywojennego. Dzięki tej szczęśliwie zachowanej ikonografii mamy moż-
liwość szerokiego spojrzenia na krainę, która stanowiła bardzo osobliwą 
dzielnicę kresów II Rzeczypospolitej. Ekspozycja stanowi panoramiczne 
ujęcie regionu w czterech podstawowych odsłonach: Krajobraz, Wieś, 
Miasto i Dwór. Układ taki umożliwia prezentację przyrody i kultury ludo-
wej Polesia, a także kultury miejskiej i arystokratycznej, jakie współwy-
stępowały tu do II wojny światowej.

godziny otwarcia:
wtorek, czwartek godz. 9.00-17.00, środa godz. 9.00-16.00, piątek- niedziela: godz. 10.00-18.00
poniedziałek: nieczynne

Parki Etnograficzne:
Park Etnograficzny w centrum Torunia (godziny otwarcia j.w.)
Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce
Godziny otwarcia: wtorek-piątek: 9.00-16.00, sobota-niedziela: 10.00-16.00

Bilety: www.etnomuzeum.pl/dla-zwiedzajacych. W każdą środę wstęp bezpłatny na ekspozycje 
stałe

Imprezy:
Jarmark żywności ekologicznej, 1.06. (sobota), godz. 10.00-14.00 
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych Ekołan

XXXVIII Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego Kółko graniaste 
8-9.06. (sobota i niedziela), godz. 10.00-ok.13.00 
Wychowankowie toruńskich przedszkoli miejskich i niepublicznych za-
prezentują zabawy, tańce i piosenki ludowe. Współorganizacja: Towa-
rzystwo Przyjaciół Muzeum Etnograficznego. Scenografię stanowić będą 
prace podopiecznych Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełno-
sprawnych przy ŚDPS KSON w Toruniu. Wstęp wolny

Kociewskie uciechy - Żywy Skansen
16.06. (niedziela), godz. 12.00-17.00
Doroczna impreza ożywiająca skansen w centrum Torunia tematycznie 
związana z kulturą ludową Kociewia. Z tej okazji zjadą do Muzeum liczni 
reprezentanci regionu, przedstawiciele Lokalnej Organizacji Turystycz-
nej, Lokalnych Grup Działania na Kociewiu i innych stowarzyszeń edu-
kacyjnych i kulturalnych. W programie, obok prezentacji regionalnych 
tradycji: muzyki, pieśni i tańców, ludowych zwyczajów, także promocja 
walorów turystyczno-krajoznawczych Kociewia. Będzie można poznać 
tradycyjne rozrywki i zabawy ludowe typowe dla regionu a także osłuchać 
się z kociewską gwarą. Zapowiedziano stoiska z regionalnym jadłem i rę-
kodziełem oraz animacje dla dzieci. 
Bilety: 12 zł, ulgowy 7 zł, rodzinny 24 zł

Gęsim piórem pisane, 27.06. (czwartek), godz. 12.00
91. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum - edycja wakacyjna, na któ-
rą zapraszamy seniorów razem z wnukami w wieku szkolnym. Tomasz 
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CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „ ZNAKI CZASU” 
Wały gen. Sikorskiego 13, tel. 56 610-97-18
www.csw.torun.pl

Wystawy:
Marina Abramović, Do czysta / The Cleaner. Wystawa retrospektywna, 
do 11.08.
Przekrojowa wystawa poświęcona twórczości Mariny Abramović – dzia-
łającej od około pięciu dekad wybitnej artystki, ikony performansu 
i niezwykłej postaci świata sztuki współczesnej. Wystawa jest odsłoną 
największej w Europie retrospektywy Mariny Abramović, zrealizowanej 
wspólnie z Moderna Museet w Sztokholmie, we współpracy z Muzeum 
Sztuki Współczesnej Louisiana w Humlebæk i Bundeskunsthalle w Bonn.
Bilety: 25 zł / 20 zł

10. Plaster – Międzynarodowy Festiwal Grafiki Projektowej, do 31.07.
10. edycja festiwalu porusza zagadnienia dizajnu graficznego opartego 
głównie na działaniach analogowych, geście graficznym, ręcznie two-
rzonej typografii, fizycznej ekspresji formy graficznej i kaligrafii. Artyści 
prezentują swoje prace w postaci wydruków, rysunków, ale też działań 
komponowanych bezpośrednio na ścianach galerii. Bilety: 8 zł / 5 zł

Wydarzenia:
Odtwarzanie performansów Mariny Abramović:
8.06. (sobota)
•  godz. 12.00-17.00 Czyszczenie lustra
•  godz. 13.00-17.00 Imponderabilia
9.06. (niedziela)
•  godz. 13.00-18.00 Czyszczenie lustra
•  godz. 13.30-15.30 Uwalnianie pamięci
•  godz. 16.30-17.00 Cebula
29.06. (sobota)
•  godz. 12.00-13.00 Jednoczesna iluzja
•  godz. 13.30-15.30 Uwalnianie pamięci
•  godz. 14.00-14.30 Cebula
•  godz. 14.00-15.00 Imponderabilia
30.06. (niedziela)
•  godz. 12.00-17.00 Czyszczenie lustra
•  godz. 12.00-13.00 Imponderabilia
•  godz. 14.00-15.00 Jednoczesna iluzja

Oprowadzanie z przewodnikiem po wystawach, 6.06. (czwartek)
•  godz. 16.00 wystawy towarzyszące 10. Festiwalowi Grafiki Projektowej 

Plaster. Zbiórka przy recepcji, wstęp wolny

•  godz. 16.30 wystawa Mariny Abramović
Wstęp: 25 zł, zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub 56 610-97-16

Kreatywne oprowadzanie, 9.06. (niedziela), godz. 12.00
Dla osób powyżej 15 roku życia. Zbiórka przy recepcji
Wstęp: 25 zł, zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub 56 610-97-16

Oprowadzania weekendowe po wystawie Mariny Abramović
8, 29.06. (sobota), godz. 12.00

SGALERIE
Dla osób powyżej 15 roku życia. Zbiórka przy recepcji.
Wstęp: 25 zł/os., zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub 56 610-97-16

Wydarzenia dla dzieci:
Dzień Dziecka w CSW
1.06. (sobota)
•  godz. 12.00 warsztaty towarzyszące wystawom 10. Festiwalu Grafiki 

Projektowej Plaster
Dla dzieci w wieku 7-13 lat. Wstęp: 10 zł, zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub 56 610-97-16

•  godz. 14.00 seans w Kinie Centrum: „Hej, sokoły!”, reż. Bragi Thor Hin-
riksson (Islandia 2018, sugerowany wiek: 8+). Wstęp: 10 zł

2.06. (niedziela)
•  godz. 12.00 Zmysłoteka Extra. Dla rodzin z dziećmi w wieku 3-8 lat

Wstęp: 11 zł/os., zapisy: zmysloteka@csw.torun.pl lub 56 610 97 18

•  godz. 14.00 seans w Kinie Centrum: „Magiczny dywan”, reż. Karsten 
Kiilerich (Dania 2018, dubbing, sugerowany wiek: 4+). Wstęp: 10 zł

Spacer po Baśniowym Mieście, 1.06. (sobota), godz. 12.00
Dzieci młodsze i starsze, a także tych, którzy zachowali odrobinę dziecka 
w sobie, zapraszamy na spacer wśród toruńskich baśni, bajań i legend 
miejskich. Prowadzenie: Marcin Orłowski. Bilety: 8 zł, zapisy: biblioteka@csw.torun.pl

Dzień Dziecka w Księgarni Sztuki – Urodziny Elmera
1.06. (sobota), godz. 11.00
Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na spotkanie, na którym każdy 
uczestnik stworzy własnego kolorowego słonia. Wspólnie przeczytamy 
najnowszą część przygód słonia w kratkę – „Urodziny Elmera”. 
Dla uczestników mamy książkowe podarki od Wydawnictwa Papilon.
Zapisy: ksiegarnia@csw.torun.pl. Grupa wiekowa: 3-6 lat wraz z rodzicami

Do 6 razy sztuka!, 24-29.06.
•  24-28.06. (poniedziałek-piątek) warsztaty
Godziny warsztatów zostaną ustalone indywidualnie dla każdej z pięciu grup.

•  29.06. (sobota), godz. 12.00, Kino Centrum (CSW) – finisaż
Wakacyjny cykl warsztatów dla dzieci organizowanych przez CSW we 
współpracy z pięcioma ośrodkami kultury w Toruniu.
Sześć toruńskich instytucji kultury, pięć dni intensywnych działań, eks-
perymenty plastyczne, teatralne i multimedialne. 
Warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat (pięć grup wiekowych). Zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub 
56 610-97-16. Koszt: 45 zł / cały cykl zajęć

Zmysłoteka
grupa I wtorki, godz. 16.30-17.30, grupa II środy, godz. 16.30-17.30
Zajęcia dla dzieci w wieku 2-7 lat wraz z opiekunami.
4.06, 5.06.; 11.06, 12.06.; 18.06, 19.06., 25.06, 26.06.
Wstęp: 80 zł karnet na miesiąc (dziecko + rodzic/opiekun) lub 11 zł/os. na pojedyncze zajęcia 
(w miarę dostępności miejsc). Zapisy oraz szczegółowe informacje: zmysłoteka@csw.torun.pl

Dzień na plus: warsztaty i wykłady dla seniorów:
Wtorki ze sztuką. Spotkanie 9., 11.06. (wtorek), godz. 12.00
Działania do aktualnych wystaw. Wstęp: 1 zł, zapisy: w recepcji CSW

Kino dla seniora – cykl filmoznawczy dla dorosłych
12.06. (środa), godz. 12.00
Pokaz filmu „Kursk”, reż. Thomas Vinterberg
Prelekcja i dyskusja: dr Radosław Osiński, bilety: 10 zł

Spacer po aktualnych wystawach, 13.06. (czwartek), godz. 12.00
Oprowadza: Mateusz Kozieradzki. Wstęp: 1 zł, zbiórka przy recepcji, bez zapisów

Seniorskie ujęcia. Spotkanie 9., 19.06. (środa), godz. 12.00
Warsztaty filmowe dla seniorów
Wstęp: 1 zł, zapisy: piotr.wasniewski@csw.torun.pl lub 56 610 97 41
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TORUŃSKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
siedziba – Centrum Kulturalno-Kongresowe „Jordanki”
al. Solidarności 1-3, tel. 56 622-88-05
www.tos.art.pl

Symfonika Familijna: Przeboje Walta Disneya – Koncert z okazji 
Dnia Dziecka, 1.06. (sobota), godz. 16.00
Wystąpią: Jarek Kozielski, Sylwia Przetak, Gabriela Oberbek – wo-
kal, Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Tadeusz Wicherek – dyrygent
W programie m.in. Pinokio, Kraina Lodu, Piękna i Bestia, Mała Sy-
renka, Król Lew, Alladyn, 101 Dalmatyńczyków, Cartoon Network
Bilety: 40 zł, 30 zł ulgowy, 90 zł rodzinny (dziecko + 2 dorosłych)

Czas dla Nas: Podróż z uśmiechem
9.06. (niedziela), godz. 16.00, 17.15
Cykl koncertów dla dzieci z opiekunami 
Bilety: 40 zł rodzinny (2+1), 20 zł dorosły, 10 zł dziecko

Oda do radości na 40-lecie
14.06. (piątek), godz. 19.00
Wystąpią: Iwona Socha (sopran), Elżbieta Wróblewska (mez-
zosopran), Adam Zdunikowski (tenor), Robert Gierlach (bas),  
Chór Akademicki UMK w Toruniu (przygotowanie – A. Kaczyński), 
Chór Akademicki UTP w Bydgoszczy (przygotowanie – A. Sowa), 
Chór Akademicki UKW w Bydgoszczy (przygotowanie – T. Kotwica), 
Toruńska Orkiestra Symfoniczna , Mariusz Smolij (dyrygent)
W programie: L. van Beethoven - IX Symfonia d-moll op. 125
Bilety: 50 zł, 40 zł ulgowy

Przeboje Moniuszki – Finał Dni Moniuszkowskich
21.06. (piątek), godz. 19.00
Wystąpią: Laima Krīgere - sopran (Łotwa), Anna Thun – mezzoso-
pran, Krzysztof Zimny - tenor, Dominik Opaliński - bas, Toruńska 
Orkiestra Symfoniczna, Mariusz Smolij – dyrygent
W programie m.in. Bajka – Uwertura fantastyczna, Polonez kon-
certowy, znane pieśni oraz arie i fragmenty z oper Straszny dwór 
i Halka 
Bilety: 35 zł, 25 zł ulgowy

Inauguracja 23. Międzynarodowego Festiwalu „Nova Muzyka 
i Architektura” 
Muzyczne kręgi filmu i tańca
28.06. (piątek), godz. 19.00
Marek Napiórkowski – gitara, Artur Lesicki – gitara, Toruńska  
Orkiestra Symfoniczna, Rafał Karasiewicz – dyrygent
W programie najpopularniejsze utwory polskiej muzyki filmowej 
oraz autorskie kompozycje M. Napiórkowskiego i A. Lesickiego 
Miejsce: Dwór Artusa. Bilety: 30 zł

Bilety w Kasie CKK Jordanki od wtorku do soboty w godz. 13.00-19.00, na stronie 
www.tos.art.pl oraz na godzinę przed koncertami w miejscu, gdzie się odbywają

TOS
moc niecodziennych stanowisk, warsztatów i gier, która nie tylko były-
by okazją do doskonałej zabawy, ale także możliwością rozwoju. Także 
i w tym roku, na całym terenie wydarzenia pojawią się strefy tematyczne 
– wyspy archipelagu – które skrywać będą niecodzienne atrakcje dla naj-
młodszych. Nie zabraknie zabaw artystycznych, rozgrywek sportowych, 
naukowych warsztatów, a także punktów programu, które wzbudzą wiele 
emocji. Jednym z ciekawszych punktów programu będzie game room, któ-
ry animować będzie jeden z popularnych youtuberów gamingowych dla 
dzieci. Wśród wielu atrakcji, najmłodsi będą miały okazję stworzyć wła-
sne koszulki, spróbować sił w tradycyjnej azjatyckiej kaligrafii, poznać to-
ruńskich sportowców, wziąć udział w wielu przyrodniczych eksperymen-
tach czy w ramach warsztatów muzycznych zagrać na… bananach!
Pełny program na archipelagzabawy.pl. Miejsce: Aula UMK. Wstęp wolny

Święto Miasta
(wydarzenia niezawarte w programach innych instytucji)

1.06. (sobota)
•  godz. 18.00 The Moon „Księżyc Wisłą Płynie” Rivertour. 

Miejsce: Barka na Wiśle

2.06. (niedziela)
•  godz. 17.00 Nadwiślański Festiwal Kolorów. 

Miejsce: Bulwar Filadelfijski - Przystań Toruń

21.06. (piątek)
•  godz. 15.00-22.00 Święto Muzyki. Miejsce: starówka

•  godz. 20.00 III Toruń Speedline NIGHT Cup. Miejsce: Rynek Staromiejski

22.06. (sobota)
•  godz. 13.00 Zespół Dziewczęta. Miejsce: scena na Rynku Staromiejskim

•  godz. 18.00-00.00 II Toruńska Noc Muzealna. Miejsce: Muzeum Okręgowe

•  godz. 19.00-20.00 Piernikowa Aleja Gwiazd - koncert zespołu Big Band. 
Miejsce: Rynek Staromiejski

•  godz. 20.00 Piernikowa Aleja Gwiazd - uroczystość odsłonięcia Katarzy-
nek. Miejsce: Rynek Staromiejski

•  godz. 21.00 Festiwal pod Gwiazdami: Back to Aretha Franklin. 
Miejsce: Rynek Staromiejski

23.06. (niedziela)
•  godz. 12.00 Spektakl Teatru Pomarańczowy Cylinder. 

Miejsce: Rynek Staromiejski

•  godz. 13.30-15.00 Koncert dla najmłodszych. 
Miejsce: Rynek Staromiejski

•  godz. 15.00 Regaty ósemek wioślarskich o Puchar Prezydenta Miasta 
Torunia. Miejsce: Bulwar Filadelfijski

•  godz. 16.00 Widowisko - Noc Kupały. Miejsce: Błonia Nadwiślańskie

•  godz. 16.00 Przemarsz - Parada Bractw Kurkowych. 
Start: plac Św. Katarzyny 

•  godz. 16.30 Uroczystości Zjazdowe, Intronizacja Króla Kurkowego. 
Miejsce: Rynek Staromiejski 

24.06. (poniedziałek)
•  godz. 18.00 Msza w intencji miasta. Miejsce: kościół św. Janów

30.06. (niedziela)
•  godz. 10.30-17.00 IV Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Wielo-

boju Siłowym. Miejsce: Bulwar Filadelfijski

Ponadto: 14-23.06. w godz. 10.00-18.00 Jarmark Katarzyński. 
Miejsce: Rynek Nowomiejski. 

Na wszystkie powyższe wydarzenia wstęp wolny



25

się także rzemiosłem i ceramiką. Od 1962 roku studiowała edukację arty-
styczną w Arizona Stade University. Uczyła fotografii w UC Berkeley Exten-
sion Program w San Francisco, Cornell University, University of Rhode Is-
land i Ithaca College. Jej prace znajdują się w kolekcjach na całym świecie.
Waldemar Zdrojewski - Morze Martwe – i kamień na kamieniu nie 
pozostanie, 28.06 (piątek), godz. 18.00, do 25.08.
„Kiedy w 2008 roku przebywałem w Izraelu, dotarłem po raz pierwszy 
nad Morze Martwe. Nie sądziłem wówczas, że otchłań największej depre-
sji na ziemi (-420m) wciągnie mnie na długie lata. Nie zdawałem sobie 
sprawy, że rozpoczynam realizację, w którą zaangażuję się tak dalece. 
Jakkolwiek nie mogę jednoznacznie stwierdzić, że jest to projekt mojego 
życia, bo interesuje mnie w zasadzie całe fotograficzne spektrum – od 
portretu po pejzaż – prawdą jest, że najbliżej mi jednak do ekspresyjnej 
fotografii dokumentalnej o silnej wymowie i ponadczasowym znaczeniu. 
Dychotomia dotyczy jednego miejsca na ziemi: Morza Martwego, odle-
głego geograficznie i kulturowo od Polski, w której mieszkam. Daje mi 
to niezbędny dystans i obiektywizm w postrzeganiu i przekazie.” (Wal-
demar Zdrojewski)
Waldemar Zdrojewski – ur. 1963 r. w Łodzi. Fotograf, kurator, wykładow-
ca, podróżnik. Absolwent Warszawskiej Szkoły Fotografii oraz Studium 
Form Fotograficznych przy Foto Klubie Rzeczpospolitej. Od 2008 r. wy-
kładowca fotografii w Laboratorium Reportażu oraz w Instytucie Dzien-
nikarstwa UW. FPracuje głównie w technikach szlachetnych, posługując 
się aparatami tradycyjnymi.
Adrian Kolerski - Osiedlowy Dom Kultury: trailer
28.06 (piątek), godz. 18.00, do 25.08.
Pełna osobistych odniesień opowieść o kulturotwórczej roli małych, osie-
dlowych wypożyczalni wideo – kultowych miejsc, które odcisnęły piętno 
na pokoleniu dzisiejszych trzydziestolatków. Choć artysta funduje nam 
swoistą podróż w czasie do lat 90., nie interesuje go ani proste kopiowanie 
estetyki tamtej dekady, ani „wywoływanie duchów” miejsc, które już nie 
istnieją. Kolerski dowodzi natomiast, że w wypożyczalniach wideo kumulo-
wały się zjawiska, realizujące potrzeby kulturowe mieszkańców blokowisk. 
Widzi w nich nawet instytucje równoważne z centrami artystycznymi. 
Adrian Kolerski (1986) zajmuje się malarstwem i obiektem. W 2012 roku 
obronił tytuł magistra sztuki na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. W latach 2015–2017 pracował na stanowisku 
asystenta w Katedrze Multimediów na Wydziale Sztuki Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie. Od 2017 roku jest asystentem w Katedrze 
Malarstwa na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów Akademii Sztuki 
w Szczecinie. Mieszka i pracuje w Krakowie.

Galeria czynna: wtorek, godz. 12.00-20.00, środa-niedziela, godz. 11.00-18.00

Wydarzenia:
O nas samych – pokaz studenckich dokumentów i małych form 
filmowych, 4.06. (wtorek), godz. 18.00
Nawet gdy forma nie zawsze dogania treść, filmy studenckie wygrywa-
ją swoją autentycznością. To nie tylko forma ćwiczeń, ale również głos 
pokolenia, próba opowiedzenia swojej historii, czasem manifest poglą-
dów. Pokaz przygotowała i poprowadzi dr Dorota Chilińska z Pracowni 
Multimediów na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Wstęp wolny

Architektura w Wozowni: Architektura modernistyczna w miastach 
kresowych czasów II Rzeczypospolitej – wykład dra hab. Michała 

Pszczółkowskiego, 11.06. (wtorek), godz. 18.00
Tematem wykładu będzie modernizacja miast kresowych w czasach II 
Rzeczypospolitej i wizualizacja tego procesu w postaci modernistycz-
nych form architektury. Michał Pszczółkowski – dr hab. nauk technicz-
nych w zakresie architektury, adiunkt w Międzywydziałowym Instytucie 
Nauk o Sztuce Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Wstęp wolny

Marek Noniewicz oprowadza po wystawie „Anomalia Naturalia”
16.06. (niedziela), godz. 12.00 Wstęp wolny

Edukacja:
Sztuka Prostoty Szuka: warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży
Dla grup zorganizowanych. Zajęcia nawiązują do aktualnych wystaw. Warsztaty skierowane do 
różnych grup wiekowych. Zgłoszenia: tel. 56 622-63-39 lub info@wozownia.pl (kontakt: Natalia 
Cieślak). Wstęp na podstawie biletu do galerii – ulgowy 3 zł, grupowy 15 zł
Lekcja w galerii
Projekt skierowany do młodzieży ostatnich klas szkoły podstawowej oraz licealistów (13-18 lat). 
Uczestnicy będą zaznajamiać się z językiem sztuki współczesnej i poznawać pojęcia charaktery-
styczne dla tej dyscypliny. Każde ze spotkań odbywa się na aktualnie prezentowanej ekspozycji, 
która stanowi punkt wyjścia do swobodnej wymiany spostrzeżeń między uczestnikami a prowa-
dzącym. Zgłoszenia: tel. 56 622-63-39 lub laboratorium@wozownia.pl (kontakt: Joanna Gwiazda)

GALERIA ZPAP, ul. Ducha Świętego 8

Święto Ulicy Ducha Świętego, 2.06. (niedziela) 
•  godz. 12.00 Jarmark Artystyczny; Warsztat Plastyczny dla Dzieci „Ko-

lorowy Smok”; Warsztat Fotograficzny „Zabytkowe Selfie”; Warsztat 
Plastyczny „Wysypisko sztuki”; Pokaz starych samochodów „Automo-
bilklub” i Bookcrossing;

•  godz. 15.00 Restauracja „Na Winklu” - koncert jazz/blues formacji 
Boom Band

•  godz. 18.00 Galeria ZPAP_Toruń: występ poetycki Grupy Literackiej 
Strzyga i Marcina Podlaskiego; wernisaż wystawy Glass Project

•  godz. 20.00 patio klubu Dwa Światy – koncert reggae/rockers – zespo-
łu „Myasta”

Miejsce: ul. Ducha św. 8, 10 i 12. Organizator: ZPAP i Pinata Group 

Glass Project, 2.06. (niedziela), godz. 18.00, do 30.06. 
Małgorzata Czyż, Justyna Wilczyńska, Sylwia Sosińska, Sara Zacharska, 
Katarzyna Spadło, Justyna Lipka, Aleksandra Zielińska i Ewelina Nacfalska 
to zespół młodych artystek, które zaprezentują ostatnie cykle prac ze szkła 
artystycznego wykonane w Pracowni Witrażu na Wydziale Sztuk Pięknych 
UMK. Wystawa odsłania zindywidualizowane, awangardowe oblicze szkła 
w nawiązaniu do wcześniejszych poszukiwań autorek w witrażu, rzeźbie, 
obiekcie i szklanym obrazie oraz tendencji współczesnego malarstwa.

Wstęp wolny. Galeria czynna codziennie w godz. 11.00-16.00. Wejście przez Muzeum Zabawek, 
ul. Ducha Św. 10

GALERIA I OŚRODEK PLASTYCZNEJ TWÓRCZOŚCI DZIECKA
Rynek Nowomiejski 17, tel. 56 622-75-34
www.galeriadziecka.com

Prace graficzne uczniów szkół plastycznych w Polsce, do 10.06.
Autorami są uczniowie dwudziestu wybranych szkół średnich typu 
artystycznego, zarówno z dużych ośrodków, np. z Wrocławia, Łodzi, 
Bydgoszczy, jak i małych miejscowości, takich jak Jarosław, Supraśl, 
Nowy Wiśnicz czy Gronowo Górne. We wszystkich tych szkołach grafika  
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Centrum Sztuki Filmowej
Wydarzenia:
Pokazy filmowe i spotkania towarzyszące wystawie Mariny Abramović
szczegóły na www

Dzień Dziecka
•  1.06. (sobota), godz. 14.00 Hej, sokoły!, reż. Bragi Thor Hinriksson, 

Islandia, 2018
•  2.06. (niedziela), godz. 14.00 Magiczny dywan, reż. Karsten Kiilerich, 

Dania, 2018
Bilety: 10 zł

Kino dla seniora, 12.06. (środa), godz. 12.00 (opis wyżej)

Movie Mówi Project – letni cykl filmowy, 18.06. (wtorek), godz. 18.00
Córka trenera, reż. Łukasz Grzegorzek, Polska, 2018. Wprowadzenie 
i dyskusja – dr Magdalena Wichrowska. Bilety: 12/14 zł

Seniorskie ujęcia, 19.06. (środa), godz. 12.00 (opis wyżej)

GALERIA SZTUKI WOZOWNIA
ul. Rabiańska 20, wejście od ul. Ducha Św. 6
tel. 56 622-63-39, www.wozownia.pl

georgia Krawiec & Marek Noniewicz - Anomalia Naturalia, do 16.06.
georgia Krawiec i Marek Noniewicz pracują ze starymi technikami foto-
graficznymi. Oboje podchodzią do fotografii eksperymentalnie. Proces 
tworzenia obrazów ma dla obojga centralne znaczenie i jest równie waż-
ny (a być może nawet ważniejszy), co ostateczne efekty.
Emilia Kina & Filip Rybkowski - Miraż Travel, do 16.06.
Projekt o poszukiwaniu sensów, a pretekstów do namysłu nad tym pro-
blemem dostarcza wędrówka, w jaką zabierają nas artyści wraz z wy-
imaginowanym, tytułowym biurem podróży. Przemierzając ekspozycję, 
dryfujemy przez przestrzeń, w której punkty przystankowe wyznacza 
lokalizacja poszczególnych prac.
Próbuję poruszyć wolną ręką, do 16.06.
artyści: Martyna Kielesińska, Liliana Piskorska, Klaudia Prabucka, Zu-
zanna Sosnowska, Iga Świeściak, Wojciech Tlałka, Weronika Wysocka
Prace młodych artystek i artystów wypowiadających się w medium wi-
deo, które składają się na ten niewielki przegląd, łączy m.in. to, że każą 
przyglądać się postawionym zagadnieniom w skali mikro. Patrzymy tu 
bowiem na rzeczywistość jak przez lupę czy dziurkę od klucza.
Jacqueline Livingston - W cieniu feminizmu. Na obrzeżach sztuki 
amerykańskiej lat 60. i 70. XX wieku
28.06 (piątek), godz. 18.00, do 25.08.
Fotografie nieżyjącej już amerykańskiej artystki, powstałe na począt-
ku jej kariery artystycznej. Debiutująca fotografka eksperymentowała 
z narracją biograficzną i rejestrowała najbliższe otoczenie, ale jej pra-
ce są często także socjologicznym komentarzem do wydarzeń tamtych 
dekad. Tworzyła w przełomowym dla Stanów Zjednoczonych okresie, 
gdy rozwijał się ruch na rzecz kobiet czy demonstrowano przeciw wojnie 
w Wietnamie. Postawa czynnego aktywizmu jest znana w sztuce amery-
kańskich artystek, jednak działalność Livingston – posługującej się bar-
dziej poetyckim i metaforycznym językiem przekazu niż współczesne jej 
feministki – odstawała od głównego nurtu, dlatego jej dorobek był przez 
długi czas pominięty i niedoceniony. 
Jacqueline Livingston (ur. 1943 w Phoenix, zm. 2013 w Ithace w stanie 
Nowy Jork) była amerykańską artystką wizualną, fotografką, zajmowała 

Komputer krok po kroku
26.06. (środa), godz. 12.00 (grupa początkująca) i 27.06. (czwartek), 
godz. 12.00 (grupa zaawansowana)
Prowadzenie: Paweł Falkowski. Wstęp: 1 zł, zapisy (od wtorku do niedzieli): biblioteka@csw.to-
run.pl lub 56 610-97-24

Centrum Literatury:
Dzień Dziecka w Księgarni Sztuki – Urodziny Elmera
1.06. (sobota), godz. 11.00 (opis wyżej)

Spacery tematyczne:
Spacer po Baśniowym Mieście, 1.06. (sobota), godz. 12.00
(opis wyżej)

Spacery w ramach projektu „Bohaterowie codzienności”: Toruńskie 
kobiety w noc okupacji, 15, 29.06. (sobota), godz. 12.00 
Prowadzenie: Marcin Orłowski. Wstęp wolny. Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl

Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem, 5.06. (środa), godz. 18.15
Spotkanie z Iwoną Chmielewską i Jolantą Liczkowską-Czakyrową.  
Tym razem inspiracją do rozmowy będzie książka „Kiedy spada gwiazda” 
(autorka: Mara Cerri). Wstęp wolny

Wykłady w Czytelni: Gry i happeningi uliczne Pomarańczowej 
Alternatywy, 14.06. (piątek), godz. 18.00
Początki wrocławskiej Pomarańczowej Alternatywy sięgają jesieni 1980 
roku. Jej założycielem i liderem był pochodzący z Torunia Waldemar „Ma-
jor” Frydrych, student historii sztuki, związany z opozycyjnym Ruchem 
Nowej Kultury. Historia happeningu i ulicznego graffiti opowiedziana jak 
zwykle z dużym znawstwem przez Jerzego Brukwickiego. Wstęp wolny

Historia Mody: Historia mody plażowej, 25.06. (wtorek), godz. 18.00
Kolejne spotkanie z cyklu, podczas którego omówiony zostanie kolejny 
element naszej garderoby – tym razem będzie to strój kąpielowy. W czym 
plażowano na początku XX wieku, a co zakładamy dziś?
Prowadzenie: Krzysztof Trojanowski. Wstęp wolny

Orient Express. Przystanek: Sztuka magii, 27.06. (czw.), godz. 17.00
Arabia magica – amulety, talizmany, magiczne symbole.
Prowadzenie: prof. dr hab. Marek M. Dziekan. Wstęp wolny

Warsztaty:
Warsztaty kaligrafii, 6.06. (czwartek), godz. 18.00
Przy okazji wystawy miniatur Barbary Bodziony, która ma miejsce w Czy-
telni CSW, zapraszamy na podstawowy kurs kaligrafii. Warsztat potrwa 
2,5 h i jest przeznaczony dla osób początkujących.
Prowadzenie: Aleksandra Ćwikłowska. Wstęp: 8 zł, zapisy: biblioteka@csw.torun.pl

Warsztaty tworzenia papieru AMATE i innych papierów 
prekolumbijskich, 13.06. (czwartek), godz. 18.00
Warsztaty i wykład poprowadzi meksykański artysta Manuel Ramirez, 
pasjonat papieru wytwarzanego ręcznie, który sam splata włókna agawy, 
bananowca, łodyg i kwiatów tule, a nade wszystko udoskonala technikę, 
aż do otrzymania arkuszy papieru przypominających delikatne tkaniny.
Wstęp: 8 zł, zapisy: biblioteka@csw.torun.pl

Wystawa Damy i Rycerze, do 31.07.
Wystawa kopii średniowiecznych miniatur związanych z tematyką rycer-
ską autorstwa Barbary Bodziony oraz Miłośników Rękopisów. Barbara 
Bodziony, iluminator i kaligraf prowadząca pracownię w Krakowie, przy-
pomina o starej sztuce iluminatorstwa i kaligrafii. Wystawie będą towa-
rzyszyły warsztaty kaligrafii. Wstęp wolny
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TEATR IM. WILAMA HORZYCY
pl. Teatralny 1, tel. 56 622-55-97
www.teatr.torun.pl

Duża Scena
Krzyżacy, 6-8.06. (czwartek-sobota), godz. 18.00
Bilety: 40 zł, ulgowy 30 zł, szkolny 22 zł

Wróg się rodzi
14-16.06. (piątek-niedziela), godz. 18.00
18-19.06. (wtorek-środa), godz. 18.00
Bilety: 40 zł, ulgowy 30 zł, szkolny 22 zł

Koncert marzeń
29.06. (sobota), godz. 19.00 premiera 
30.06. (niedziela), godz. 19.00
5-7.07. (piątek-niedziela), godz. 19.00

Foyer II piętra
9 x John L., 1-2.06. (sobota-niedziela), godz. 19.00
Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Scena na Zapleczu 
Aktorzy prowincjonalni, 11-13.06. (wtorek-czwartek), godz. 19.00
Bilety: 40 zł, ulgowy 30 zł, szkolny 22 zł

Wejściówka 
Loża Kopernika – kabaret literacki, 7.06. (piątek), godz. 21.00 
Bilety: 30 zł, ulgowy 25 zł

Inne lokalizacje:
Mazagan. Miasto
•  4.06. (wtorek), godz. 19.00 ul. Międzymurze 4
•  11.06. (wtorek), godz. 19.00 ul. Matejki 33
•  12.06. (środa), godz. 19.00, ul. Rodzinna 21
•  13.06. (czwartek), godz. 19.00 ul. Bluszczowa 36a
•  14.06. (piątek), godz. 19.00 ul. Sienkiewicza 24/26
•  15.06. (sobota), godz. 19.00 ul. Św. Józefa 11

Wydarzenia:
Imprezy w ramach Toruńskiego Festiwalu Książki
(szczegóły w dziale Centra Kultury – CK Dwór Artusa)

10.06. (poniedziałek), godz. 19.00 Czytanie. Reportaż. Marcin Kącki
Miejsce: Plac przed Teatrem im. Wilama Horzycy

15.06. (sob.), godz. 16.00 Debata „Miasto w teatrze, teatr w mieście”
Miejsce: Scena naZapleczu

16.06. (niedziela), godz. 12.00 Salon Poezji z udziałem Eryka Lubosa 
Miejsce: Duża scena

Teatralna Akademia Seniora: O przemocy, 17.06. (pon.), godz. 14.00-16.00
Przyjrzymy się sposobom przedstawiania przemocy w teatrze. Poroz-
mawiamy także o metodach pracy twórczej i zapytamy, gdzie w teatrze 
leży granica pomiędzy dyscypliną a przemocą. Zajęcia rozpoczną się od 
20-minutowych warsztatów ruchowych. Bilety: 5 zł do nabycia w Biurze Obsługi 
Widzów od 3.06. Zbiórka przed głównym wejściem. Więcej informacji: edukacja@teatr.torun.pl, 
tel. 605-034-199

TEATRY
Święto ulicy Wilama Horzycy, 23.06. (niedziela), godz. 12.00-16.00
Będzie kolorowo gwarno i radośnie. Planujemy wiele atrakcji m.in. pik-
nik, pchli targ, koncert muzyki teatralnej oraz przymierzanie kostiumów. 
Zachęcamy także do uczestnictwa w akcji krwiodawstwa „Teatr wchodzi 
w krew”. Miejsce: ul. Wilama Horzycy

Demokracje. Warsztaty twórcze dla nauczycielek i nauczycieli
13.06. (czwartek), w godz. 16.30-18.30
Prowadzenie: Katarzyna Peplinska-Pietrzak. Zapisy: edukacja@teatr.torun.pl Koszt: 10 zł. 

Edukacja w Horzycy
Zachęcamy do rezerwowania miejsc i uczestnictwa m.in. w warsztatach do spektakli, zwiedzaniu 
teatru w ramach cyklu „Poznaj teatr”, lekcjach teatralnych oraz warsztatach dla nauczycielek i na-
uczycieli. Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy na stronie Teatru w zakładce Projekty 
oraz w żółtych książeczkach dostępnych w Teatrze. Więcej informacji: edukacja@teatr.torun.pl

TEATR BAJ POMORSKI
ul. Piernikarska 9, tel. 56 652-20-29
www.bajpomorski.art.pl

Brzydkie kaczątko 
1.06. (sobota), godz. 16.30 – premiera
2.06. (niedziela), godz. 12.00
4-7.06. (wtorek-piątek), godz. 9.30, 12.00
11.06. (wtorek), godz. 9.30, 12.00
23.06. (niedziela), godz. 12.00 Dzień Ojca
25.05. (wtorek), godz. 10.00
Bilety: 28 zł – premiera, potem 22 zł, ulgowy 18 zł, w weekendy brak biletów ulgowych

Brzdęk i Dźwięk 
8.06. (sobota), godz. 12.00, 14.00
26.06. (środa), godz. 10.00
Bilety: 22 zł

Czerwony Kapturek 
12-14.06. (środa-piątek), godz. 9.30, 12.00 
16.06. (niedziela), godz. 14.00
Bilety: 22 zł, ulgowy 18 zł, w weekendy brak biletów ulgowych

Przypadki doktora Bonifacego Trąbki 
18-19.06. (wtorek-środa), godz. 9.30, 12.00
Bilety: 22 zł, ulgowy 18 zł

Scena Dla Dorosłych: Krótki kurs piosenki aktorskiej 
28.06. (piątek), godz. 19.00 
29.06. (sobota), godz. 18.00
Bilety: 30 zł, ulgowy 25 zł

KUJAWSKO-POMORSKI IMPRESARYJNY TEATR MUZYCZNY
ul. Żeglarska 8, kasa biletowa ul. Kopernika 4
tel. 56 678-75-18 lub 512-982-813
www.teatrmuzyczny.torun.pl

Pan Kleks. Powrót, 1.06. (sobota), godz. 9.00, 12.00, 17.00
Bilety: 40 zł, 27 zł szkolny. Miejsce: CKK Jordanki

Akompaniator, 9.06. (niedziela), godz. 19.00 Miejsce: Od Nowa

Siostry Parry, 16.06. (niedziela), godz. 19.00
Miejsce: Od Nowa. Bilety: 40 zł, 35 zł ulgowy, 30 zł grupowy
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studia podyplomowe na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Uczestniczyła w wielu warsztatach i szkoleniach specjalistycznych 
dotyczących dramy. W 1998 uzyskała tytuł pedagoga dramy. Od 1997 
roku pracowała w Bibliotece Uniwersyteckiej UMK w Toruniu. W 2008 r. 
uzyskała stopień doktorski na Wydziale Humanistycznym UMK.

Galeria czynna codziennie oprócz niedziel w godz. od 8.00 do 20.00
Kontakt: Mirosława Rochecka 668129484, miro@umk.pl

GALERIA OMEGA im. Marka Hoffmanna
ul. Przedzamcze 12/4
tel. 693 922 371, www.omega.civitaschristiana-torun.pl

Edgar J. Pill – Mapowanie kolorów, do 13.06.
Dr hab. Edgar J. Pill jest pracownikiem naukowym Instytutu Zabytko-
znawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Nadzoro-
wał prace konserwatorskie przy wielu obiektach zabytkowych na terenie 
całej Polski. W Toruniu odpowiadał m.in. za konserwację trzech obrazów 
z boazerii z kaplicy św. Stanisława z kościoła św. Jakuba w Toruniu oraz 
polichromowanego stropu w wysokiej sieni w Kamienicy pod Gwiazdą.
„Na wystawie przedstawię prace, które ukończyłem w ciągu ostatniego 
1.5 roku. Są to moje eksperymenty malarskie z zakresu oznaczania i mo-
delowania form i kolorów na poziomie abstrakcyjnego przekazu emocji 
i wrażeń”. Edgar J. Pill
Jan Biesek – Fotowidzenie różnorakie w tym „Senioriady” 
w retrospekcji bardzo osobistej, 27.06. (czwartek), godz. 18.00, 
do 26.07
Jan M. Biesek jest fotografem-amatorem oraz wieloletnim kierownikiem 
Galerii Omega. Od kilku kadencji jest również członkiem Rady Seniorów 
przy Prezydencie Miasta Torunia. „Uważam, że znaczenie fotografii leży 
nie tyle w odzwierciedlaniu rzeczywistości, ale w subiektywnej wizji 
fotografa, jest bardziej zapisem stanu emocjonalnego, a mniej opisem 
miejsca. Można ująć to z jeszcze większym patosem – fotografia jest 
szukaniem wyrażenia wizji życia”. Jan M. Biesek

Wstęp wolny
Zwiedzanie galerii poza wernisażem po uprzednim kontakcie telefonicznym, od poniedziałku 
do piątku w godz. 11.00-15.00, domofon nr 6

GALERIA RUSZ
Billboard przy Szosie Chełmińskiej i Bulwarze Sztuki przy CSW
tel. 604-967-852, www.galeriarusz.art.pl

Galeria Rusz to grupa artystyczna (w składzie Joanna Górska i Rafał Góralski), która od 16 lat 
zajmuje się sztuką, którą można by uznać za artystyczną, alternatywną reklamę. Grupa wykorzy-
stuje bilbordy, by „reklamować” wolne myślenie wśród szerokich rzesz społeczeństwa.

GALERIA AUTORSKA WOJCIECHA KOZIOŁA I JOANNY 
DĄBKIEWICZ-LUŚCIŃSKIEJ. MALARSTWO I WITRAŻ
ul. Rabiańska 24, tel. 507-195-703, 728-865-758

W galerii znajdują się obrazy, witraże współczesnych twórców oraz unikatowa sztuka użytkowa.
Cyklicznie odbywają się wystawy artystów z różnych zakątków Europy.

(Repertuar Galerii Muz i Fotogalerii w dziale Domy Kultury, Galerii 011, Dworzec Zachodni 
i Galerii Artus w dziale Centra Kultury)

warsztatowa stanowi ważny element kształcenia plastycznego. Linory-
ty, serigrafie, akwaforty i akwatinty są interesującym, nieszablonowym, 
często krytycznym spojrzeniem na rzeczywistość, poszukiwaniem formy 
i niekiedy techniczną wirtuozerią, a przede wszystkim obrazem kondycji 
artystycznej najmłodszego pokolenia grafików.
Wystawa prac uczestników popołudniowych zajęć plastycznych w roku 
szkolnym 2018/2019, 13.06-30.07.
Każdy rok szkolny w Galerii podsumowany zostaje wystawą prac dzieci, 
które uczęszczają na popołudniowe zajęcia plastyczne. W minionym roku 
szkolnym brało w nich udział ponad 400 osób w wieku od 5 do 18 lat. Ich 
rysunki, grafiki, prace malarskie, a nawet animacje filmowe można oglądać 
w obu siedzibach Galerii. Mimo, że prace są bardzo zróżnicowane tema-
tycznie, czytelne są dwa główne źródła inspiracji. Pierwszym z nich jest 
człowiek, jego praca, zainteresowania, najbliższe otocznie, drugim zaś 
przyroda, fascynujący świat roślin i zwierząt.
Wystawa czynna także w filii przy ul. Kościuszki
galeria czynna: poniedziałek – piątek, godz. 8.00-18.00, sobota, godz. 10.00-14.00

Wydarzenia:
Dzień Dziecka, 1.06. (sobota), godz. 10.30
Warsztaty plastyczne, podczas których uczestnicy stworzą swoje własne, 
artystyczne słodkości. Wstęp bezpłatny, obowiązują zapisy

Filia na ul. Kościuszki 41/47

Wystawa prac uczniów Osnovnej Skoly „Ratko Pavlovic Cicko” 
w Ratkovie, do 6.06.
Położone w północnej Serbii trzytysięczne Ratkovo jest ważnym punktem 
na mapie edukacji plastycznej miejsc Europy. Działająca tu od sześćdzie-
sięciu lat szkoła znana jest z prężenie działającej pracowni graficznej.

filia czynna: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-16.00

U TEOLOGÓW - AKADEMICKA PRZESTRZEŃ SZTUKI UMK
Wydział Teologiczny UMK, ul. Gagarina 37 

Grażyna Zielińska - Maska - Twarz prawdy bł. ks. „Wicka”
3.06. (czwartek), godz. 18.00, do 31.10.
W 20. rocznicę beatyfikacji bł. ks. S. W. Frelichowskiego. Inspiracją do prac 
malarskich jest pośmiertna maska beatyfikowanego 7 czerwca 1999 r.  
w Toruniu przez Jan Pawła II bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Od-
lew maski wykonał w Dachau w 1945 r. więzień obozu koncentracyjnego 
Stanisław Bieńka. W masce zostały zalane gipsem kostki palca ks. „Wic-
ka”. W ten sposób pośmiertna maska stała się relikwiarzem.
„Ta maska pozostała dla nas potomnych. W pewnym sensie została ona 
nam podarowana. Może po to, by zaistniał Szczególny Kontakt przedsta-
wiciela tamtego pokolenia polskich księży z nami żyjącymi w epoce bez 
obozów koncentracyjnych, przynajmniej w Europie. Ślady życia i ślady 
śmierci – zapisane w masce pośmiertnej takiego Człowieka – stają się 
rzeczywistym atrybutem naszego „Teatru Wyobraźni”: o tamtych cza-
sach i tragicznym dramacie tamtych ludzi.” Grażyna Zielińska – fragment 
książki „Maska – Twarz prawdy” 
Grażyna Zielińska - ur. 1951 w Toruniu. Studiowała Konserwację i Re-
staurację Dzieł Sztuki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu (1970-
1975). Artysta malarz i konserwator dzieł sztuki. W 1995 roku ukończyła 
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BIBLIOTEKI

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
KSIĄŻNICA KOPERNIKAŃSKA
ul. Słowackiego 8, www.ksiaznica.torun.pl

Spotkanie autorskie: Jakub Żulczyk, 4.06. (wtorek), godz. 18.00
Jeden z najpoczytniejszych polskich pisarzy młodego pokolenia, scena-
rzysta (seriale „Belfer” i „Ślepnąc od świateł”), dzienikarz i felietonista. 
Studiował w Olsztynie i Krakowie, mieszka i pracuje w Warszawie. De-
biutował w 2006 r. młodzieżowo-romantyczną powieścią „Zrób mi jakąś 
krzywdę”. Za „Ślepnąc od świateł” otrzymał w 2014 r. nominację do 
Paszportu Polityki. Jest laureatem Nagrody Literackiej m. st. Warszawy 
2018 oraz Literackiej Nagrody Warmii i Mazur 2017 (za „Wzgórze psów”). 
Wstęp wolny

Wieczór Toruński: Toruń w balonowym Pucharze Gordon Bennetta
6.06. (czwartek), godz. 18.00
Co wspólnego ze światowymi zawodami gazowych balonów wolnych ma 
gród Kopernika? Kiedy i jakie zawody balonowe były organizowane i roz-
grywane w Toruniu? W tematykę polskiego baloniarstwa lat 20. ubiegłe-
go wieku wprowadzi Mariusz Thomas, prezes sekcji krótkofalowców To-
warzystwa Miłośników Torunia. Przypomnijmy: jesienią 2020 r. w parku 
na Bydgoskim Przedmieściu zostanie odsłonięty pomnik żołnierzy wojsk 
balonowych poległych podczas wojny 1918-1920. Tego samego dnia 
w siedzibie Książnicy Kopernikańskiej zostanie otwarta okolicznościowa 
wystawa pamiątek i materiałów związanych z polskim i międzynarodo-
wym baloniarstwem. Wstęp wolny

Pikunikku. Dzień japoński w Książnicy Kopernikańskiej
8.06. (sobota), godz. 14.00-17.00
W programie: pokaz origami, zabawy japońskie dla dzieci, prezentacja 
gry na instrumencie muzycznym koto, głośne czytanie baśni japońskich, 
pokaz wschodnich sztuk walki, prelekcje. Wstęp wolny

Spotkanie autorskie: Karolina Bednarz, 8.06. (sobota), godz. 17.00
Reporterka, absolwentka japonistyki na Uniwersytecie Oksfordzkim, au-
torka bloga W krainie tajfunów. Redaktorka naczelna niezależnego kwar-
talnika reporterskiego Non/fiction. Ukończyła Polską Szkołę Reportażu. 
Publikowała m.in. w Dużym Formacie. Finalistka konkursu o stypendium 
im. Ryszarda Kapuścińskiego w 2016 r. Mieszkała i uczyła się w Japonii 
oraz Korei Południowej. Kwiaty w pudełku to jej pierwsza książka repor-
terska. Opisuje w niej Japonki, które nie spełniają oczekiwań społecz-
nych – w Japonii nazywa się je przegranymi pasami, kobietami kamienia 
lub świątecznym ciastem. Wstęp wolny

Spotkanie autorskie: Robert M. Wegner, 10.06. (pon.), godz. 18.00
Pisarz fantasy, autor opowiadań i powieści osadzonych w świecie Me-
ekhanu. Mieszka i pracuje na Śląsku. Pięciokrotny zdobywca Nagrody 
im. Janusza A. Zajdla, dwukrotny laureat Srebrnego Wyróżnienia Nagrody 
Literackiej im. Jerzego Żuławskiego, dwukrotny laureat Sfinksa. W 2014 
otrzymał nagrodę Europejskiego Stowarzyszenia Science Fiction (ESFS) 
dla najbardziej obiecującego młodego twórcy – Encouragement Award. 
„Opowieści z meekhańskiego pogranicza” zostały opublikowane w Cze-
chach i w Rosji. W 2016 r. rosyjski magazyn „Mir Fantastiki” przyznał 

„Opowieściom…” tytuły Książki Roku, Książki Fantasy Roku oraz Książki 
Roku w plebiscycie czytelników i krytyków.
Filozofowie w Książnicy: Treść percepcji a realizm epistemologiczny. 
Problem metafizyki doświadczenia, 13.06. (czwartek), godz. 18.30
Wykład prof. Pawła Sikory z Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej i Współ-
czesnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. „Specyfika na-
szego postrzegania, jako kontaktu z jakąś zmysłową treścią powoduje, że 
tradycyjny spór realizm - idealizm w epistemologii wydaje się kłopotliwy 
na gruncie rozważań o percepcji – mówi prof. Sikora. – W moim przeko-
naniu różnorakie stanowiska w filozofii percepcji zawsze muszą zawie-
rać komponent realnej treści, a tym samym nasze pojmowanie realności 
z perspektywy postrzegania musi ulec delikatnej korekcie.” 
Organizatorem wykładu jest Polskie Towarzystwo Filozoficzne.

Święta wyobraźni. Gra o Tron – Na Żelaznym Tronie
15.06. (sobota), godz. 12.00-18.00
W programie: prelekcje tematyczne, sesje RPG, gra terenowa, gry plan-
szowe. Wstęp wolny

5. Noc Gier Planszowych, 22.06. (sobota), godz. 19.00-23.59
Do dyspozycji będzie około 250 gier planszowych i karcianych, m.in. Azul: 
Witraże Sintry, Keyforge: Zew Archontów, Lisek Urwisek, Sagrada, The 
Mind, Fudżi, Fabryka Czekolady, Przechlapane!, Arboretum, Anachrony. 
Będzie karciany turniej w grę List miłosny oraz prezentacja nowych gier 
w naszej wypożyczalni. Można przynieść własne gry. Wstęp wolny

Pokusa. Między pragnieniem a rozwagą, 17-23.06.
Warsztaty dziennikarskie i literackie w organizowane przez Fundację Kult 
Kultury prowadzone przez Roberta Małeckiego, Prezesa Fundacji Kult Kul-
tura oraz autora książek kryminalnych. Zwieńczeniem warsztatów będzie 
tomik z opowiadaniami i okolicznościowa gazeta.
Toruń Miasto Zabytków: Pomniki, ludzie, kawa i ciastka, czyli o kulturze 
i sztuce regionu 20 lat, 25.06. (wtorek), godz. 18.00
Prezentacja jubileuszowego 20. tomu „Materiałów do Dziejów Kultury 
i Sztuki Bydgoszczy i Regionu”, wydanego nakładem Kujawsko-Pomor-
skiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. Temat przewodni spotkania: kul-
tura i sztuka regionu dwóch ostatnich dekad, w różnorodnych jej formach 
i obliczach. Nieco szerzej zostanie przedstawiona tematyka jednego z ar-
tykułów w tomie. Katarzyna Kluczwajd opowie o posągach pruskich i pol-
skich z początku XX wieku w przestrzeni Podgórza pod Toruniem. Periodyk 
przygotowuje Pracownia Dziedzictwa Kulturowego, której przedstawiciele 
będą wspominać różne historie związane z tą pracą. Będzie też okazja do 
rozmowy z kilkoma autorami opublikowanych w tomie artykułów.

Filia nr 4, ul. Poznańska 52, tel. 56 651-36-85
Podgórz sprzed lat. Parafia podgórska: miejsca i fakty, księża i ludzie
3.06. (poniedziałek), godz. 18.00
W miesiącu, w którym przypada święto patronów podgórskiej parafii – św. 
św. Apostołów Piotra i Pawła, zapraszamy na spotkanie poświęcone za-
gadnieniom związanym z obecnością Kościoła katolickiego w życiu pod-
górzan. Prelekcję przedstawi Katarzyna Kluczwajd, autorka książki „Pod-
górz. Toruńskie przedmieścia sprzed lat”. Wstęp wolny

Filia nr 16, ul. Raszei 1, tel. 56 610-67-59
My, Oni, Wy, 5.06. (środa), godz. 13.00
Prezentacja autorskiego spektaklu przygotowanego w ramach projektu 
Ruch – Wyobraźnia – Integracja. Teatr bez barier. Program skierowany  
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BRANDO’S MUSIC, ul. Żeglarska 25

Jnr Robinson & Asia Czajkowska - Tribute to Stevie Wonder, 
19.06. (środa), godz. 20.00
Artystom towarzyszyć będzie zespół w składzie: Bartek Staszkie-
wicz – klawisze, Michał Rybka – bas, Waldek Franczyk – perkusja.

GALERIA I KAWIARNIA TEATRALNA WEJŚCIÓWKA
pl. Teatralny 1, tel. 512-221-900
www.facebook.com/wejsciowka/

Świat Po Mojemu: Podreptuje w krainie kangurów, 2.06. (niedz.), 
godz. 19.15 Ola Walkiewicz opowie o Australii. Wstęp wolny

KLUB NRD, ul. Browarna 6, tel. 785-934-718
www.facebook.com/enerdeclub

XVI Urodziny NRD: Wielka Celebracja, 1.06. (sob.), godz. 21.00
Zagrają rezydenci klubu oraz goście - ludzie którzy znają to miejsce i współtworzą je od lat 
m.in. StosunkowoDobry Waca, Hałasova, Stereo:typ czy Dj Funktion. Usłyszymy wiele histo-
rii i anegdot z 16 lat istnienia klubu. Lista Fb - wstęp wolny, pozostali 10 zł

Drumnbassova vol.2, 7.06. (piątek)
4tothefloor Tama w NRD KVSN (Keytov & SIM.on) + gość. 
Mrozek, 8.06. (sobota) Wstęp: 10 zł

Koncert: Tymek + Afterparty: Flawless w. WRB & Funktion, 
14.06. (piątek) Lista Fb - wstęp wolny

Nogi Same się nie zrobią! 15.06. (sobota) Lista Fb - wstęp wolny

Flesz w. Taka live, Błażej Malinowski Live, Afterwhite B-day set! 
19.06. (środa) Wstęp 10/15 zł

Giełda Vinylowa (w godz. 16.00-20.00) oraz All My Friends Are 
Criminalz, 21.06. (piątek)
Gorączka! (sen nocy letniej), 22.06. (sobota) Lista Fb - wstęp wolny

Stand-up : Grzegorz Dolniak - Termin Przydatności (premiera), 
25.06. (wtorek), Friday I’m in Love (in NRD!)
28.06. (pt), Zagrają Stosunkowodobry & KaMil Lista Fb - wstęp wolny

Piechotą do Lata - Tribute to Kozidrak Beata, 29.06. (sobota)

HARD ROCK PUB PAMELA
ul. Legionów 36, www.pubpamela.pl 

Jordan Reyne oraz The Mahones, 6.06. (czwartek), godz. 19.00
The Mahones - folk punk z Ontario (Kanada). Grupa dowodzona 
przez pochodzącego z Irlandii wokalistę i gitarzystę Finny McCon-
nella. Muzyka to wypadkowa fascynacji The Clash, The Pogues, The 
Dubliners, The Who z odrobiną Social Distortion. Nagrali 13 albu-
mów, a najnowsze dzieło nosi tytuł „Love + Death + Redemption”. 
Wejściówki kolekcjonerskie: 30 zł (do 5.06.), 40 zł w dniu koncertu
Bilety można kupić w pubie oraz zarezerwować: hrppamela@gmail.com i po uprzedniej 
wpłacie na konto odebrać przed koncertem.

PPLANETARIUM

PLANETARIUM
ul. Franciszkańska 15/21, tel. 56 622-60-66
www.planetarium.torun.pl

Mój kumpel Niko (familijny)
Przygody młodego Mikołaja Kopernika z okresu jego dzieciństwa i młodo-
ści w Toruniu. Już od pierwszej minuty spotkania z nim można śmiało orzec,  
że wygląda na takiego, który dokona przewrotu w Kosmosie! Jak zatem pre-
zentuje się młody Mikołaj i skąd to imię w tytule? Czy urodził się w Domu To-
warowym? Jak radził sobie w szkole, czy był grzecznym uczniem? Gdzie lubił 
spędzać czas i dlaczego zafascynował się astronomią?
Poza horyzontem
Niedawno, zaledwie w odległości kilku lat, były sobie gwiazdy. Gdy nocą pa-
trzymy w niebo na gwiazdy nie widzimy Wszechświata, lecz tak naprawdę ob-
serwujemy upływający czas. Odbieramy echa przeszłości, obraz minionego 
Kosmosu. Ale czy jesteśmy w stanie zajrzeć poza horyzont, jaki wyznacza nam 
kopuła nieba, by zrozumieć takie pojęcia, jak czas i przestrzeń?

Pozostałe seanse: dla dzieci „Astropies Łajka”, „Cudowna podróż” a także popularnonaukowe „Makro-
kosmos”, „Meteoplanet”, „Wirująca Ziemia”, „W poszukiwaniu życia”, „Ziemia – planeta Kopernika”.
Godziny projekcji: od poniedziałku do piątku: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, w soboty: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.15, 17.30, w niedziele: 12.00, 13.30, 
15.00, 16.30.
Bilety (obowiązujące do 23.06): grupowy szkolny 10 zł, ulgowy 12 zł; normalny 14 zł
z wersją w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim lub rosyjskim: 17 zł / 19 zł
w weekendy i święta dla wszystkich bilet ulgowy

multimedialna wystawa interaktywna Baza MARS#17
Interaktywna przestrzeń zaaranżowana w formie bazy kosmicznej, gdzie odwiedzający niczym członko-
wie załogi będą mieli do wykonania określone czynności, niezbędne do tego, by przeżyć poza Ziemią 
i wykonać powierzone im zadania. Ich misją będzie nie tylko monitorowanie stanu Bazy, ale także usuwa-
nie drobnych awarii, badanie próbek gruntu „Czerwonej Planety” czy właściwe gospodarowanie energią.

Godziny wejść: od poniedziałku do piątku: informacja o godzinach wejść dla osób indywidualnych w ka-
sie biletowej; w soboty wejścia o godz. 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.30; w niedziele wejścia 
o godz. 11.00, 12.30, 14.00, 15.30.
Bilety: grupowy szkolny 8 zł, ulgowy 10 zł; normalny 12 zł
w weekendy i święta dla wszystkich bilet ulgowy

wystawa interaktywna GEODIUM
Wystawa poświęcona Ziemi jako planecie. Jej centralnym elementem jest obracający się i odpowiednio 
oświetlony model kuli ziemskiej o średnicy 2,15 m. Można obserwować i przekonać się, dlaczego mamy 
cztery pory roku, a po dniu następuje noc. Interaktywne stanowiska poprzez samodzielne eksperymenty 
wyjaśniają m.in. pole magnetyczne, płyty litosferyczne i trzęsienia Ziemi, efekt Coriolisa, cyklon, lepkość 
cieczy, spłaszczenie planet, zorze polarne, a także start rakiety, konwekcję, czy źródła energii odnawialnej. 
Są tu też 2 stanowiska z kolekcją skał i minerałów. W czterech narożnikach wystawy przygotowano plastycz-
ne instalacje pokazujące, jak na przestrzeni dziejów zmieniała się nasza planeta. 

Godziny wejść: od wtorku do piątku: informacja o godzinach wejść dla osób indywidualnych w kasie bi-
letowej; w soboty wejścia o godz. 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.15; w niedziele wejścia o godz. 
11.15, 13.00, 14.30, 16.00.
Bilety: grupowy szkolny 6 zł, ulgowy 8 zł; normalny 10 zł
w weekendy i święta dla wszystkich bilet ulgowy

Uwaga! W weekend 1-2.06 i długi weekend 20-23.06 zmiana repertuaru. Szczegóły na www
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Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
ul. Szczytna 13, tel. 56 622-87-14

Archeologia krok po kroku. Prelekcja Adama Imiałka 
3.06. (poniedziałek), godz. 10.00
Adam Imiałek opowie, jak przebiegają wykopaliska, co dalej dzieje się 
z archeologicznymi artefaktami i ile w prawdziwym archeologu Indiany 
Jonesa. Wstęp wolny

Lektury na wakacje, 17.06. (poniedziałek), godz. 10.00
W świat książek mówionych (z myślą o nadchodzących wakacjach)  
zabierze nas Katarzyna Kowalska. Wachlarz propozycji jest szeroki:  
od romansów z nutką tajemnicy, po książki podróżnicze i sensacyjne. 
Dla każdego coś ciekawego. Wstęp wolny

Impresje - fotografie Malwiny Młynarczyk, do 19.07.
Malwina Młynarczyk fotografuje od sześciu lat. Zdjęcia powstawały 
w trakcie zajęć prowadzonych przez nauczycieli Zespołu Szkół Nr 26 
w Toruniu oraz instruktorów toruńskiej Fundacji „Dorotkowo”. Część fo-
tografii to obraz świata, który otacza dom autorki, położony na leśnej 
polanie. To pierwsza indywidualna wystawa prac Malwiny.

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA 
ul. Gagarina 13, tel. 56 611-43-99
www.bu.umk.pl

Wystawa UMK w kampanii Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” 
w wyborach’89, do 31.08.
Wystawa organizowana w ramach obchodów 30. rocznicy wyborów 4 
czerwca 1989 r. Ekspozycję tworzy zespół dokumentów ulotnych: foto-
grafii, plakatów, afiszy, ulotek propagandowych i instruktażowych, cza-
sopism i wydawnictw niezależnych. Pochodzą one z archiwum KO „S” 
przekazanego BU UMK przez Jana Wyrowińskiego. Na szczególną uwagę 
zasługują m. in. sławne plakaty z fotografią kandydata i Lecha Wałęsy. 
Wystawę wzbogacają fotografie dokumentujące przebieg kampanii wy-
borczej z kolekcji Artura Wiśniewskiego i Remigiusza Stasiaka, uczestni-
ków wydarzeń. Organizatorzy: Społeczny Komitet „Solidarni – Toruń Pamięta”, BU

Koncert Uczniów i Orkiestry Społecznego Ogniska Artystycznego 
Toruńskiego Towarzystwa Muzycznego, 16.06. (niedziela), godz. 14.00
Manuskrypty, 18.06. (wtorek), godz. 13.00, do 31.08.
Wystawa fotograficzna stanowiąca część dużego przedsięwzięcia Bałka-
ny – wspólne dziedzictwo, prezentująca przykłady sztuki rękopisów od 
VI do XVIII w. z kultury narodów bałkańskich. Zarówno starożytność, jak 
i średniowiecze pozostawiły po sobie wiele śladów, które znajdują się 
dziś na terytorium jedenastu bałkańskich państw. Pomysłodawcą i auto-
rem fotografii jest bułgarski fotograf Iwo Hadżimiszew, który razem z ze-
społem ekspertów z jedenastu krajów przez ok. 10 lat podróżował po 
wszystkich bałkańskich państwach, fotografując i tworząc bogate opi-
sy. Członkami zespołu było m.in. dwóch wybitnych bułgarskich znaw-
ców sztuki: badacz starożytności prof. Iwan Marazow oraz znawczyni 
średniowiecza prof. Aksinija Dżurowa. Bułgarski zaś mediewista, prof. 
Georgi Minczew, jest autorem polskiej redakcji tekstów, towarzyszących 
fotografiom. Organizatorzy: Bułgarski Instytut Kultury w Warszawie, BU

Do It, 24.06. (poniedziałek)
Wystawa ma charakter interaktywny i artystyczny. Uczestnicy odnoszą 
się do instrukcji autorstwa Yoko Ono, polegającej na napisaniu na kar-
teczkach życzeń i powieszeniu ich na Drzewku Życzeń. 

do nastolatków niepełnosprawnych intelektualnie, ich opiekunów,  
nauczycieli i rodzin.
Tato, a po co? Tato, a dlaczego? Ważne pytania małych odkrywców
5.06. (środa), godz. 17.00
Zajęcia dla ojców i dzieci w formie prostych eksperymentów. 5 czerwca 
będziemy bawić się w strażaków; poznamy zasadę gaszenia ognia i stwo-
rzymy gaśnicę piankową. Więcej informacji: 56 610-67-59
Brydż dla seniorów, 11.06. (wtorek), godz. 16.30-19.30
Zajęcia poprowadzi mistrz międzynarodowy Jerzy Misiórski. Wstęp wolny

Klub Kreatywnego Malucha, 13.06. (czwartek), godz. 10.00
Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem 2-, 3- lub 4-latka i powoli wyczerpują 
Ci się pomysły na kreatywne spędzanie czasu ze swoim maluchem albo 
po prostu chcesz, aby ośmielił się, poznał rówieśników i wesoło spędził 
czas w bibliotece – zapraszamy. Bohaterem spotkania będzie rybka 
Nemo. Prosimy o zabranie ze sobą kocyka lub dużego ręcznika plażowe-
go. Zajęcia bezpłatne, zapisy: 56 610-67-59

Kobiece inspiracje: Pastelowe wazony w stylu Yvelines Wersal
14.06. (niedziela), godz. 16.30
Letnie wazony na kwiaty utrzymane w stylu godnym Marii Antoniny.  
Wykonamy je ze zużytych szklanych butelek, puszek po konserwach, sta-
rych szklanek, a także zepsutej biżuterii. Wstęp wolny

Kiermasz taniej książki, 17-22.06.
Wyprzedaż książek wycofanych z bibliotecznego księgozbioru. Na kier-
masz trafi 4 tysięcy tytułów: beletrystyka, literatura popularnonaukowa, 
książki dla dzieci i młodzieży. Ceny od 2 zł. Wyprzedaż w godzinach pra-
cy biblioteki: od poniedziałku do piątku od 9.00 do 19.00, w sobotę od 
10.00 do 15.00.
Akademia Twórczych Pomysłów
•  3 i 4, 10 i 11, 17 i 18, 24 i 15.06., godz. 17
•  3 i 4 czerwca: Bawełniane naszyjniki
•  10 i 11 czerwca: Bransoletki z recyklingu
•  17 i 18 czerwca: Farbowanie makaronu
•  24 i 25 czerwca: Dekoracje z farbowanego makaronu
Zajęcia bezpłatne, zapisy: 56 610-67-59

Teatrzyk Kamishibai, 12 i 26.06. (środa), godz. 17.00
Dla dzieci w wieku przedszkolnym na przedstawienie z cyklu „Klasyka 
literatury dla najmłodszych”. Spektakle w estetyce japońskiego teatru 
obrazkowego. Wstęp wolny

Popołudnie z mangą, 6, 19 I 27.06, godz. 16.00-17.30
Warsztaty plastyczne. Oglądamy fragmenty filmów, a potem uczymy się 
rysować mangę. Dla młodzieży powyżej 13 roku życia. Wstęp wolny

Od mediateki do Książnicy, 22.06. (sobota), godz. 16.30-19.00
Rajd ulicami Torunia. W programie: wizyta w mediatece przy ul. Raszei 
1, przejście do siedziby Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Słowackiego 
8. Rajd poprowadzi przewodnik PTTK. Zbiórka uczestników w mediatece 
o godz. 16.30. Wymarsz „na miasto” o godz. 17. Do celu dotrzemy ok. 
godz. 19. Tu na chętni wezmą udział w Nocy gier planszowych.
Party bowl, 28.06. (piątek)
Przy użyciu kleju, konfetti i balonów wykonamy miski na cukierki, idealne 
na kinderbal lub garden party. Na zajęcia przynieś 3 paczki konfetti, ba-
lon średniej wielkości i suszarkę do włosów.
Poznaj z nami GO, 15 i 29.06. (sobota), godz. 10.00
GO to starochińska gra planszowa, popularna również w Korei i Japonii, 
a w ostatnich latach zdobywająca popularność na całym świecie, także 
w Polsce. Jest specyficznym połączeniem nauki, sztuki i sportu. Wstęp wolny
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CINEMA CITY
Czerwona Droga 1-6, tel. 56 664-64-64
Toruń Plaza, ul. Broniewskiego 90, www.cinema-city.pl

X-Men: Mroczna Phoenix, premiera: 7.06., akcja, sci-fi USA 2019
reżyseria: Simon Kinberg, występują: Sophie Turner, James McAvoy
Jean Grey, jedna z pierwszych członkiń X-Men, nigdy w pełni nie rozumiała złożoności swojej mocy. 
Potrafi dokonywać niezwykłych rzeczy siłą swego umysłu..

Rocketman, premiera: 7.06., biograficzny, drama, fantasy, Wielka Brytania 2019
reżyseria: Dexter Fletcher, występują: Taron Egerton, Bryce Dallas Howard
Historia życia Eltona Johna ukazująca artystę od jego najmłodszych lat.

 Jestem William, premiera: 7.06., familijny, Dania 2017
reżyseria: Jonas Elmer, wystepują: Alexander Magnússon, Rasmus Bjerg
William uważa się za pechowca, a życie cały czas stawia przed nim wyzwania. Chłopiec musi się 
przekonać, że ma w sobie siłę i spryt, a los podsyła wskazówki, jak wyjść z opresji.

Godzilla II: Król potworów, premiera: 14.06., akcja, sci-fi, USA 2019
reżyseria: Michael Dougherty, występują: Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown
Po pojawieniu się nowego zagrożenia Król Potworów powraca, by przywrócić w przyrodzie równowagę.

Men in Black: International, premiera: 14.06., komedia, sci-fi, USA 2019
reżyseria: F. Gary Gray, występują: Chris Hemsworth, Tessa Thompson
Agentka M stawia swoje pierwsze kroki w organizacji. Agent H zostanie jej mentorem.

Krew Boga, premiera: 14.06., historyczny, Belgia Polska 2018
reżyseria: Bartosz Konopka, występują: Krzysztof Pieczyński, Karol Bernacki
Wczesne średniowiecze. Na ostatnią pogańską wyspę, cudem uniknąwszy śmierci, dociera rycerz 
Willibrord. Wojownik już dawno zginąłby, gdyby nie pomoc Bezimiennego. 

Tajemnice Joan, premiera: 14.06., dramat, Wielka Brytania 2018
reżyseria: Trevor Nunn, występują: Judi Dench, Sophie Cookson
Rok 2000, przedmieścia Londynu. Spokojne życie starszej pani przyjmuje nieoczekiwany obrót, 
kiedy zostaje aresztowana przez MI5 i oskarżona o szpiegostwo na rzecz komunistycznej Rosji. 

Agent Kot, premiera: 14.06., animacja, komedia, Belgia, Niemcy 2018
reżyseria: Christoph, Wolfgang Lauenstein, występują: Jolanta Fraszyńska, Kacper Ruciński
Kotka Roxi marzy o tym, by zostać agentką i brać udział w sekretnych misjach. Szansa pojawia się, 
kiedy w okolicy jej domu dochodzi do zuchwałych kradzieży.

Laleczka, premiera: 20.06., horror, USA 2019
reżyseria: Lars Klevberg, występują: Aubrey Plaza, Gabriel Bateman
Karen w prezencie urodzinowym daje synowi lalkę. Nie jest świadoma złowieszczej natury zabawki.

Oszustki, premiera: 21.06., komedia, USA 2019
reżyseria: Chris Addison, występują: Anne Hathaway, Rebel Wilson
Młody milioner stanie się obiektem rywalizacji dwóch oszustek.

Ma, premiera: 21.06., horror, USA 2019
reżyseria: Tate Taylor, występują: Octavia Spencer, Juliette Lewis
Bohaterka jest samotniczką mieszkającą w cichej miejscowości Ohio. Pewnego dnia zostaje popro-
szona przez jedną z miejscowych nastolatek o kupno dla niej i jej przyjaciół alkoholu.

Polaroid, premiera: 28.06., horror, Kanada, Norwegia, USA 2019
reżyseria: Lars Klevberg, występują: Madelaine Petsch, Javier Botet
Nastolatka Bird Fitcher kupuje w antykwariacie tajemniczy aparat. Niedługo potem osoby uwiecz-
nione na zdjęciach zaczynają ginąć w niewyjaśnionych okolicznościach.

Sekretne życie zwierzaków domowych 2, premiera: 28.06.
animacja, komedia, przygodowy USA 2019. reżyseria: Chris Renaud
Są urocze, bohaterskie i zrobią dla nas wszystko. Ale tak naprawdę… jak dobrze je znasz?

Anna, premiera: 28.06., thriller, akcja, Francja 2019
reżyseria: Luc Besson, występują: Sasha Luss, Helen Mirren 
Wczoraj była narkomanką w moskiewskim półświatku. Dziś jest topową modelką w największych 
paryskich domach mody. Być może żadne z tych wcieleń nie jest prawdziwe.

Ja teraz kłamię, premiera: 28.06., thriller, sci-fi, Holandia, Polska 2019
reżyseria: Paweł Borowski, występują: Maja Ostaszewska, Joanna Kulig  
Aktorka Celia, jej partner – reżyser Mat oraz nastoletnia piosenkarka Yvonne to trójka celebrytów, 
biorących udział w kontrowersyjnym telewizyjnym show „Konfesjonał Gwiazd”.
 
(Repertuar Kina Centrum w dziale Galerie – CSW, Kina Niebieski Kocyk w dziale Centra Kultury – Od Nowa)

KKINA

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW MUZYKI CHÓRALNEJ 
„ASTROLABIUM”. MEETING MUSIC 
STOWARZYSZENIE TUMSKA 14 Z CHEŁMŻY
www.pmaa.pl

VII Międzynarodowy Festiwale i Konkurs Chóralny  
im. M. Kopernika „Per Musicam Ad Astra”
29.06. (sobota)
•  godz. 18.00 parada chórów oraz Koncert Inauguracyjny, pod-

czas którego zaprezentują się wybrane chóry z Azji i Europy. 
Miejsce: Dwór Artusa

•  godz. 20.30 Koncert Galowy: Swingujące kuranty- prząśniczka 
w opałach

Koncert inspirowany twórczością Stanisława Moniuszki. Publicz-
ność usłyszy jazzowe aranżacje zrealizowane przez Jarka Kostkę, 
które wykonają Jarek Kostka Quartet w składzie: Jarek Kostka - 
fortepian, Jan Adamczewski - saksofon, Waldemar Franczyk - per-
kusja, Piotr „Max” Wiśniewski - kontrabas oraz Chór Astrolabium, 
Orkiestra Kameralna Filharmonii Pomorskiej Capella Bydgostien-
sis, solistki: Asia Czajkowska-Zoń i Sylwia Kwasiborska, Kinga 
Litowska – dyrygent i przygotowanie chóru.
30.06. (niedziela)
•  Koncerty festiwalowe w Toruniu i Chełmży. Toruński koncert 

odbędzie się w Dworze Artusa oraz w kościele WNMP, koncert 
chełmżyński w Bazylice Konkatedralnej. Tego dnia będą się 
również odbywały warsztaty z jurorami oraz przedkonkursowe 
próby akustyczne.

1.07. (poniedziałek)
•  Przesłuchania konkursowe w Dworze Artusa przeplatane warsz-

tatami chóralnymi w auli I LO 
•  w godz. wieczornych Koncert proMODERN: proMODERN shake-

spired
Twórczość polskich kompozytorów inspirowanych twórczością 
Szekspira. Zespół zyskał wielkie uznanie w środowisku mu-
zycznym, zdobywał nagrody na konkursach międzynarodowych 
i otrzymuje wiele znakomitych recenzji. Może poszczycić się czte-
rema Fryderykami.
Miejsce: Dwór Artusa

2.07. (wtorek)
•  do godz. 14.00 dalszy ciąg przesłuchań konkursowych
•  godz. 17.00 zwycięzcy kategorii wezmą udział w konkursie 

o nagrodę Grand Prix
•  godz. 19.30 ogłoszenie wyników oraz koncert laureatów
3.07. (środa)
•  Koncert chóru amerykańskiego Keystone State Boychoir oraz 

Taipei Philharmonic Youth & Children’s Choir. 
Miejsce: kościół Wniebowzięcia NMP
Na wszystkie koncerty wstęp wolny

IINNI ORGANIZATORZY
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TOWARZYSTWO BACHOWSKIE, www.js-bach.pl

IX Festiwal Cichej Muzyki: Bach en trio, 9.06. (niedziela), godz. 19.00
Kolejna prezentacja sonat triowych Bacha. Tym razem zagra je zespół 
prowadzony przez Marka Pilcha, znawcę muzyki protestanckiej, klawe-
synistę i organistę. Wykonawcy: Izabela Kozak, Marta Korbel - skrzypce 
barokowe, Marek Pilch - klawesyn
Słowo: Jakub Burzyński. Miejsce: Ratusz Staromiejski. Wstęp wolny

KURIA DIECEZJALNA TORUŃSKA
www.organy.diecezja.torun.pl

Świętojański Festiwal Organowy
•  9.06. (niedziela), godz. 19.00 Ondřej Mucha (Czechy)

Miejsce: kościół MB Królowej Polski

•  15.06. (sobota), godz. 19.30 Arkadiusz Popławski (Racibórz)
Miejsce: kościół Wniebowzięcia NMP

•  16.06. (niedziela), godz. 19.00 Władysław Szymański (Katowice)
Miejsce: katedra śś. Janów

•  22.06. (sobota), godz. 19.30 Michał Sławecki (Warszawa)
Miejsce: kościół Wniebowzięcia NMP

Wstęp wolny

POMORSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE

XVI Koncert Kompozytorski „Pięciolinia dla Papieża”
4.06. (wtorek), godz. 19.00
Koncert organizowany na pamiątkę wizyty św. Jana Pawła II w Toruniu 
i Bydgoszczy 7 czerwca 1999 r. Obok muzyki wspomnimy polskiego pa-
pieża jako wielkiego miłośnika sztuki. Jak zawsze usłyszymy współcze-
sną muzykę solową, kameralną i chóralną, napisaną przez kompozyto-
rów z regionu. Będą kompozycje o charakterze religijnym, ale też pieśni 
do słów wybitnych poetów, utwory wykorzystujące różne współczesne 
techniki kompozytorskie.
Kompozytorzy: Aleksandra Brejza, Magdalena Cynk, Marcin Kopczyński, 
Bartosz Kowalski-Banasewicz, Dariusz Kubicki, Piotr Moss, Jakub Neske, 
Józef Świder, Marcin Wawruk, Jan Michał Wieczorek. Wykonawcy: Marta 
Cynk-Mikołajewska, Marzena Jungst-Kubicka, Marcin Kopczyński, Hubert 
Kryska, Dariusz Kubicki, Emil Lewandowski, Magdalena Miszewska-Za-
sadna, Anna Poślednik, Michał Radziejewski, Krystian Rozwonkowski, Ju-
styna Solarczyk, Kamila Stanek, Krzysztof Wysłouch, Chór Młodzieżowy 
Semper Iuvenes ZSM w Toruniu pod kierunkiem Renaty Szerafin-Wójto-
wicz. Prowadzenie: Magdalena Cynk
Miejsce: Dwór Artusa. Wstęp wolny 

FUNDACJA PLATON IM. KUBY RUMIŃSKIEGO 

15. koncert charytatywny: Artur Andrus, 16.06. (niedziela), godz. 19.00
Artur Andrus - na co dzień redaktor trójkowej „Powtórki z rozrywki”, co ty-
dzień gospodarz spotkań w warszawskiej Piwnicy pod Harendą, co jakiś 
czas konferansjer imprez kabaretowych, a poza tym poeta, autor tekstów 
piosenek, artysta kabaretowy, komentator „Szkła kontaktowego”. 
Miejsce: Dziedziniec Ratusza Staromiejskiego. Bilety: 55 zł do nabycia w biurze podróży Rainbow 
Tours, ul. Mostowa 27, na biletomat.pl i na godzinę przed koncertem przed Ratuszem

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA 
KUJAWSKO-POMORSKIEGO, www.kujawsko-pomorskie.pl

Święto Województwa (imprezy w Toruniu)
1.06. (sobota) Nocny Pokaz Balonów przy akompaniamencie muzycz-
nym 
Miejsce: przed CKK Jordanki 

2.06. (niedziela) 
•  Michayland - Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka

Miejsce: park na Bydgoskim Przedmieściu

•  Koncert „Pod Wspólnym Niebem”
Piosenki, których motywem przewodnim będzie niebo zaśpiewają mię-
dzy innymi Justyna Steczkowska, Stanisław Soyka, Natasza Urbańska, 
Skubas i Sławek Uniatowski. 
Miejsce: plener za Urzędem Marszałkowskim, wstęp wolny

4.06. (wtorek), godz. 19.00 Koncert Pięciolinia dla Papieża
(opis wyżej) Miejsce: Dwór Artusa 

6.06. (czwartek) Pory Roku Vivaldiego z Mistrzem
Koncert z udziałem Orkiestry Kameralnej „Capella Bydgostiensis”, 
skrzypka Jana Staniendy oraz uczniów szkół muzycznych. 
Miejsce: Dwór Artusa
Wstęp wolny

PAWEŁ SIEMIŃSKI

VII Festiwal modelarski Toruń 2019
22.06. (sobota)
•  godz. 9.00-13.00 przyjmowanie prac 
•  godz. 14.00-16.00 ocena sędziowska 
•  godz. 20.00 Spotkanie integracyjne 
23.06. (niedziela)
•  godz. 9.00-13.30 Wystawa prac 
•  godz. 14.00 uroczyste zakończenie oraz ogłoszenie wyników 
Celem imprezy jest propagowanie malarstwa i rzeźby figurkowej jako 
alternatywnej formy sztuki. Festiwal odbędzie się w formie otwartej bez 
podziału wiekowego. Od tej edycji klasy będą podzielone na dwie grupy 
zaawansowania master/hobby, przy czym każdy, kto zdobył wyróżnie-
nia na poprzednich edycjach, startuje w kategorii Master. Prace będą 
oceniane według zasady - Podoba się - Nie podoba. Aby klasa startowa 
rozegrała się, musi liczyć minimum 5 prac 3 różnych zawodników. 
Kategorie: figurki piesze do 1900 r., figurki na koniach, popiersia histo-
ryczne, figurki fantasy do 32 mm oraz od 40 mm, popiersia fantasy, pojaz-
dy fantasy, figurki junior (max. 15 lat), figurki kartonowe, figurki SF małe 
oraz duże, rzeźba, Open Army, winiety figurkowe (historyczne i sf, diora-
ma lądowa, morska, lotnicza, fantasy. Kategorie specjalne z okazji 20 lat 
polski w NATO: okręty wojskowe e 1:72 i mniejsze, samoloty duże 1:48 
i większe, pojazdy wojskowe duże 1:35 i większe, pojazdy wojskowe małe 
1:72 i mniejsze, okręty wojskowe, śmigłowce wojskowe, dioramy 

KOŁO NAUKOWE ARABISTÓW „ZAHRA AS-SAHRA”

Orient Express: Przystanek sztuka magii, 27.06. (czw.), godz. 17.00
Koło działające przy Pracowni Języka i Kultury Arabskiej na Wydziale Fi-
lologicznym UMK zaprasza do udziału w kolejnej edycji Orient Expressu, 
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poświęconej sztuka świata islamu. Temat: Arabia magica - amulety, tali-
zmany, magiczne symbole - prof. dr hab. Marek M. Dziekan
Prelekcja, połączona z prezentacją wybranych eksponatów z kolekcji au-
tora oraz wykonanych przez niego fotografii, poświęcona będzie rozma-
itym wierzeniom magicznym i przesądom ludowym dawnych i współcze-
snych Arabów. Wierzenia te pochodzą niekiedy z okresu przed nastaniem 
islamu (VII w.), ale część z nich została przejęta przez tzw. islam ludowy, 
czasem również zaakceptował je islam oficjalny. Szczególne znaczenie 
w kulturze islamu ma magia ochronna. Muzułmanie, podobnie zresztą 
jak inne ludy, czują szczególny strach przed „złym okiem”, które w na-
szym kręgu kulturowym znane jest jako „rzucanie uroków”. 
Prof. dr hab. Marek M. Dziekan – arabista i islamolog, kierownik Katedry 
Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ, wykładowca w Katedrze Arabi-
styki i Islamistyki UW. Zajmuje się głównie historią cywilizacji arabsko-
-muzułmańskiej oraz problematyką islamu klasycznego i współczesnego, 
literaturą i myślą polityczną oraz antropologią kulturową świata islamu. 
Interesuje się także problematyką mniejszości muzułmańskich w Europie. 
Miejsce: CSW. Wstęp wolny

KSIĘGARNIA KAFKA I SPÓŁKA
ul. Szewska 2, tel. 512-545-956

Bajkowa sobota z Wydawnictwem Tako, 1.06. (sobota), godz. 12.00 
Przeczytamy najnowszą książkę z kolekcji OQO „Siedem łóżek maleńkiej 
Popielicy” Susanny Isern z ilustracjami Marca Somy w przekładzie Toma-
sza Pindla. Porozmawiamy też o tym, kto gdzie lubi spać i skonstruujemy 
przytulne łóżka dla małych stworzonek.
Spotkanie z japonistką Karoliną Bednarz, 7.06. (piątek), godz. 18.00
Spotkanie wokół książki „Zmierzch” Osamu Dazai. Karolina Bednarz (ur. 
1991) – japonistka, podróżniczka, reporterka, założycielka wydawnictwa 
i księgarni Tajfuny. Ukończyła japonistykę na Uniwersytecie Oksfordz-
kim, mieszkała i pracowała w Japonii, Korei Południowej i Północnej. 
Jest absolwentką Polskiej Szkoły Reportażu, finalistką Stypendium im. 
Ryszarda Kapuścińskiego, autorką książki „Kwiaty w pudełku. Japonia 
oczami kobiet”, nominowanej do Nagrody im. Beaty Pawlak 2018.
Światura – Klasyka literatury, 9.06. (niedziela), godz. 12.00
Okoń w sieci i jego dyskusyjny klub książki. Omawiany tytuł: „Buszujący 
w zborzu” J. D. Salinger
Dźwięki kosmosu, 22.06. (sobota), godz. 12.00
Prelekcja i prezentacja dźwiękowa dla dzieci astronoma Sebastiana So-
berskiego, kierownika Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego 
w Grudziądzu oraz radioobserwatora w Katedrze Radioastronomii przy 
Centrum Astronomii UMK. Zajmuje się on badaniem pozostałości po wy-
buchach supernowych oraz rozkładem pola magnetycznego w Galaktyce. 
Organizator oraz współorganizator wypraw astronomicznych w pas cał-
kowitego zaćmienia Słońca.

FUNDACJA ZAMEK DYBÓW I GRÓD NIESZAWA

Rejs Śladami Wisły, 23.06. (niedziela), godz. 12.00-20.00 co godzinę
Cztery łodzie flisacze czekać będą na śmiałków, którzy poznają bliżej 
Królową Polskich Rzek. Z Bulwaru Filadelfijskiego, na wysokości Bramy 
Żeglarskiej, będzie można wsiąść na łódź typu bat wiślany. Trasa rejsów 
wytyczona została wzdłuż Bulwaru. Rejsy odbywać będą się co godzinę. 

Darmowe bilety przy pomoście od godz. 11.00. Popłynąć będzie mogło 
łącznie 320 osób.

FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA
RADA SENIORÓW MIASTA TORUNIA
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ UMT
www.neuca.pl

V Senioriada „Jesteśmy”, 23.06. (niedziela), godz. 11.00-17.00
Coroczne wydarzenie dla seniorów z Torunia i okolic. Seniorzy przygo-
towali prezentacje różnych form aktywności. Wśród atrakcji znajdą się, 
m.in. kiermasz rękodzieła z pracami i wytworami klubów seniora, sto-
warzyszeń, kół gospodyń wiejskich i innych organizacji działających na 
rzecz seniorów, pokaz form aktywności i rekreacji sportowo-zdrowotnej 
oraz prezentacja twórczości artystycznej. Seniorzy będą mieli również 
możliwość skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych: gęstości 
kości, serca, płuc. 
Miejsce: amfiteatr Muzeum Etnograficznego. Wstęp wolny

KLUB SENIORA „ZACISZE”
ul. Bema 38a, tel. 698-194-471

Klub prowadzi działalność kulturalno-oświatową głównie dla mieszkańców osiedli Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Kopernik”. Na wszystkie spotkanie obowiązuje telefoniczna rezerwacja miejsc.

Wycieczka do Poznania, 6.06. (czwartek)
W programie zwiedzanie katedry i Muzeum Archidiecezjalnego oraz Pal-
miarni oraz objazd po mieście z uwględnieniem terenów parkowo-rekre-
acyjnych Malta, Cytadeli i pawilonu Targów Poznańskich. Informacje i za-
pisy tel. 698-194-471.
Jak funkcjonuje dzienny dom pomocy społecznej
18.06. (czwartek), godz. 11.00
Wizyta w jednym z DPS-ów w Toruniu.
Podsumowanie sezonu kulturalno-oświatowego w klubie
27.06. (czwartek), godz. 16.00
Sondaż opinii na temat realizowanego programu. Wnioski i propozycje 
na kolejny sezon.

BIURO TURYSTYKI I EVENTÓW COPERNICANA
ul. Żeglarska 18/1
tel. 56 622-30-02, 695-639-166

Półkolonie Zostań Małym Podróżnikiem
I turnus: 24-28.06., II turnus: 1-5.07., III turnus: 26-30.08.
Dla dzieci w wieku 6-13 lat półkolonie na świeżym powietrzu. Moc atrak-
cji, codziennie inne wycieczki (m. in. do Jura Parku w Solcu Kujawskim, 
do Inowrocławia, nad jezioro Kamionki, warsztaty na Barbarce, podchody 
w Forcie IV, Muzeum Zabawek, Pszczele Cuda oraz zajęcia edukacyjno-
-sportowe)
Dla rodzeństw, absolwentów UMK oraz osób zapisujących dziecko na więcej niż 1 turnus zniżki.
Informacje i zapisy w godz. 9.00-17.00, tel. 56-622-76-16, 796-75-75-84, bilety@copernicana.pl

m.kujawa
Przekreślenie
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4ES NON PROFIT SP. Z O.O.
ul. Św. Katarzyny 4a/2, tel. 600-764-495

Warsztaty Rękodzielnicze - świece żelowe
18-19.06. (wtorek-środa)
Program przeznaczony dla mieszkańców Torunia powyżej 65 lat. Poza 
spotkaniami rękodzielniczymi oferujemy też wycieczki kulturalne na 
terenie województwa kujawsko-pomorskiego, warsztaty treningu oso-
bistego oraz wsparcie animatora.

RESTAURACJA G132, ul. Grudziądzka 132

Zdzisław Preisner - Gorący powiew Danakilu..., do 30.06.
Zdzisław Preisner – dr geografii, podróżnik, fotograf, wydawca i wykła-
dowca. W swoich podróżach szczególnie interesuje się poznawaniem 
różnych regionów ziemi pod kątem rzeźby terenu, procesów kształtu-
jących krajobraz, osobliwości przyrodniczych, ale fascynują go również 
kultury starożytne, etnografia i religie. W archiwum posiada 80 tys. 
przeźroczy oraz wiele tysięcy zdjęć cyfrowych o tematyce przyrodniczej 
i kulturowej z różnych regionów świata. Jest autorem książek popular-
no-naukowych, podręczników do geografii, albumów, współautorem 
encyklopedii geograficznych. Obecnie wykłada na WSB w Toruniu.
Dolina Danakilska uważana za najmniej przyjazny człowiekowi region na 
Ziemi, położona jest w północno-wschodniej Etiopii, w pobliżu granicy 
z Erytreą. Obejmuje obszar depresji leżącej około 120 m. poniżej pozio-
mu morza, stanowiącej część systemu Ryftów Wschodnioafrykańskich, 
wyjątkowo aktywnej strefy tektonicznej i wulkanicznej. Wulkan Dallol to 
najniżej położony czynny wulkan na Ziemi (partie szczytowe na poziomie 
-40m). W rozległym obniżeniu na szczycie o powierzchni kilkudziesięciu 
hektarów wykształciły się wyjątkowo barwne struktury ewaporytów, czyli 
wytrąconych z gazów i gorących wód związków chemicznych soli, siar-
ki, potasu itp. Jest to bez wątpienia najpiękniejsze tego typu miejsce na 
świecie. 

GRUPA N OBROTÓW, www.nobrotow.pl

Potańcjunio, 1.06. (sobota), godz. 19.00-1.30
•  godz. 19.00 zajęcia taneczne dla dzieci
Zajęcia mają na celu zaznajomienie najmłodszych z polską i europej-
ską tradycyjną kulturą muzyczno-taneczną. Poznamy proste kroki, za-
tańczymy razem w kole, stworzymy niepowtarzalną kapelę muzyczną.
•  godz. 20.20 potańc
Zabawa taneczna w stylu trad & balfolk przy muzyce czerpiącej ze sta-
rodawnych wzorców, a jednocześnie brzmiącej atrakcyjnie i nowocze-
śnie. Repertuar muzyczno-taneczny wywodzi się z dawniejszej tradycji 
polskiej wsi, ale również z kultur nam pokrewnych: szwedzkiej, fran-
cuskiej i różnych zakątków Europy. Bezmiar tradycyjnych tanecznych 
doznań tego wieczoru odszukać będzie można w parach, kole czy ko-
rowodzie, po polsku, szwedzku, francusku, portugalsku i bretońsku. 
W programie potańcu koncerty agregandado oraz muzykantów grają-
cych do tańca w ramach sceny otwartej.
Miejsce: Wejściówka, Plac Teatralny 1

Warsztaty pieśni bałkańskich, 1.06. (sobota), godz. 14.00
Wspólnie udamy się w muzyczną podróż na Bałkany, poznając charak-

terystyczną barwę głosu, harmonię oraz rytmy. W programie: ćwiczenia 
wokalne i oddechowe, praca z głosem, ćwiczenia pomagające uzyskać 
barwę głosu odpowiednią dla pieśni bałkańskich, ćwiczenia rytmiczne, 
informacje o kulturze i muzyce ludowej Bałkanów, poznawanie, nauka 
i śpiewanie pieśni bałkańskich.
Prowadząca: Magdalena Kulanek - śpiewa od lat w grupie wokalnej Zora, wykonującej pieśni ludo-
we z różnych stron Polski i Europy. Można ją też usłyszeć m.in. na potańcówkach z kapelą Będzie 
dobrze. Szczegółowe informacje oraz zapisy: nobrotow.pl

Sesje Melodii Tanecznych Tradycyjnie
3, 17, 24.06. (poniedziałki), godz. 19.30
Wspólne praktykowanie grania utworów do tańca. Tradycyjny repertuar tańców polskich i szwedz-
kich, jak również balfolk. Spotkania dla muzyków zarówno doświadczonych, jak i początkujących 
w wygrywaniu melodii tanecznych. Bardzo mile widziani na sesji są również i tancerze.
Miejsce: Wejściówka, Plac Teatralny 1

N-obrotowe zajęcia taneczne, 5, 19, 26.06. (środy), godz. 19.00
Spotkania poświęcone nauce tańców, którymi stoją europejskie tradycyjne zabawy taneczne. 
W programie każdego spotkania podstawy taneczne oraz wybrane składniki zaawansowane kilku 
tańców tradycyjnych. Na taneczny repertuar składają się tańce z grupy polsk (ze Skandynawii), ma-
zurkowych oraz tańce francuskie, portugalskie i węgierskie. Spotkania pozwalają postawić pierw-
sze taneczne kroki osobom początkującym oraz praktykować i poznawać detale kolejnych tańców 
tradycyjnych tancerzom na poziomie zaawansowanym.
Zajęcia płatne. Miejsce: ul. Długa 25

WOLSKART

Gimnastyka Wyobraźni
Warsztaty opierają się głównie na sztuce abstrakcyjnej. W trakcie zajęć 
dzieci mają za zadanie wychodzić za linie, rysować nierówno, malować rę-
kami i czego tylko dusza zapragnie. Praca przy użyciu niestandardowych 
narzędzi plastycznych.
•  8.06., godz. 10.00-11.30 Akcja abstrakcja – Gimnastyka wyobraźni roz-

grzeje nasze postrzeganie kolorów faktur i kształtów. W trakcie doświad-
czeń sensorycznych stworzymy barwne obrazy bez użycia pędzla. 

•  15.06., godz. 10.00-11.30 Plenerowy zawrót głowy – Wybierzemy się 
na spacer w poszukiwaniu materiałów i inspiracji do stworzenia kolej-
nych prac. Odkryjemy, że zwykły liść czy kamień może zostać czym tylko 
chcemy. 

•  22.06., godz. 10.00-11.30 Bazgrołaki – Dzieci zostaną zaproszone do 
świata kubizmu. Zbuntujemy się przeciwko równym kreskom i odtwa-
rzaniu rzeczywistości, by odkryć wyjątkową i niepowtarzalną krainę wy-
obraźni.

Miejsce: Legionów 15
Bilety: 25 zł. W przypadku zapisania na wszystkie trzy warsztaty karnet 70 zł. 
Zapisy: tel. 690-901-923

FUNDACJA BORYNA CENTRUM TERAPII DŹWIĘKIEM I MUZYKĄ, 
www.borynafoundation.com, tel. 607-776-737

 
Spotkanie z Jimem Berenholtzem - Duch Ziemi. Naturalne dziedzictwo 
dla nas ludzi
•  4.06. (wtorek), godz. 19.00 Dom Kultury Bydgoskie Przedmieście,  

ul. SIenkiewicza
•  5.06. (środa), godz. 10.00 Collegium Humanisticum UMK, sala AB 108 
Jim Berenholtz - amerykański kompozytor muzyki teatralnej, tanecznej, 
filmowej i koncertowej muzyki współczesnej, wokalista, instrumentalista, 
etmomuzkolog, artysta, tancerz, aktor pisarz. Znawca wielu kultur etnicz-
nych, rytuałów, propagator i orędownik kultury rdzennych mieszkańców 
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Ameryki i innych kultur etnicznych. Jest członkiem Amerykańskiego Sto-
warzyszenia Kompozytorów. Ukończył studia w wydziale kompozycji et-
nomuzykologii w Amherst College w 1979 r. Wykonuje zarówno muzykę 
rdzennych mieszkańców wielu kultur, jak i swoje własne kompozycje, 
oparte na wzorcach etnicznych. Jest szczególnie znany z tego, że tworzy 
pomost między klasycznymi i współczesnymi stylami Zachodu i muzyką 
dawnych i rdzennych kultur. Wraz z Mazatlem Galindo tworzy zespół XO-
CHIMOKI, wykonujący muzykę rdzennych mieszkańców Ameryki. (1984) 
Jego oryginalne dzieła były prezentowane przez Great Falls Symphony 
w Montanie and oraz w Diablo Symphony w California.

FIRMA SUN-DAY JACEK BESZCZYŃSKI

IV Międzynarodowe Spotkania Bardów „Herbata u Bułata”
13.06. (czwartek), godz. 19.00
W koncercie udział biorą: Ludmiła Tatarova – Dżigurda- Rosja, Natalia 
Soboleva – Ukraina, Dominika Świątek – Polska, Karen Mamikonyan 
– Armenia, Siergiej Dżigurda – Rosja, Steve Kindler – USA, Andre Rani-
szewski – Francja, Antoni Muracki – Polska, Jacek Beszczyński z zespo-
łem Nadziei Maleńka Orkiestra – Polska
Miejsce: Zamek Krzyżacki. Wstęp wolny

ARENA TORUŃ
ul. Bema 73-89, tel. 56 665-00-00
www.tis.torun.pl 

Stand-Up Show – The Best Of, 6.06. (czwartek), godz. 19.30
Czołówka najlepszych komików w kraju na jednej scenie. Wystąpią: 
Łukasz „Lotek” Lodkowski, Rafał Pacześ, Katarzyna Piasecka, Kacper 
Ruciński, Rafał Rutkowski, Tomasz „Boras” Borkowski i inni. Program 
wyłącznie dla widzów dorosłych

FORT IV, ul. Chrobrego 86, tel. 56 655-82-36
www.fort.torun.pl

Dyżury przewodnickie w Forcie IV:
piątki i soboty, godz. 20.00
Cena: 8 zł/os
Nie jest wymagana wcześniejsza rezerwacja. Parking bezpłatny na terenie Fortu IV.
Na miejscu można kupić pochodnie: 6,5zł/sztukę (lub zabrać ze sobą latarki).

Bilety wstępu:
Zwiedzanie indywidualne codziennie w godz. 8.00-20.00: ulgowy 5 zł (uczniowie, studenci, eme-
ryci), normalny 8 zł
Zwiedzanie grupowe (grupy od 10 osób):
ulgowy 4 zł (uczniowie, studenci, emeryci) + opłata za przewodnika, normalny 7 zł + opłata za 
przewodnika; opiekunowie, piloci gratis
Grupy nocujące w Forcie IV - gratis

Zwiedzanie Fortu IV z przewodnikiem
dla grupy do 10 osób 43 zł + koszt pochodni
dla grupy do 45 osób 74 zł + koszt pochodni
z przewodnikiem w stroju historycznym - mundurze żołnierza pruskiego dla grupy do 45 osób – 
123 zł + koszt pochodni
Zwiedzanie z duchami dla grupy do 30 osób (dorośli) lub grupy do 45 osób (dzieci i młodzież) 
– 550 zł
Zwiedzanie w języku obcym - koszt podwójny: grupy do 10 osób – 86 zł, z przewodnikiem – 148 zł,  
z przewodnikiem w mundurze -246 zł
Do kosztu przewodnika doliczany jest koszt biletów wstępu (dla grup, które nie nocują w Forcie IV)

ATRIUM COPERNICUS
www.atrium-copernicus.pl

Dzień Dziecka ze Świnką Peppą
1.06. (sobota), godz. 11.00-18.00
Z okazji Dnia Dziecka najmłodszych gości czeka wyjątkowa podróż do 
niezwykłego świata Świnki Peppy i jej brata George’a. Maluchy wyruszą 
na wielką przygodę śladami bajkowej bohaterki. Miłośnicy chrumkającej 
rodzinki będą mogli wcielić się w swoje ulubione bajkowe postaci na sta-
nowisku malowania buziek. W kąciku plastycznym mali artyści oddadzą 
się pracy kreatywnej, tworząc dinozaura dla George’a lub malując laurkę 
dla Mamy. Każde dziecko będzie mogło zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie 
ze Świnką Peppą i George’m. Dla uczestników zabawy przygotowano tak-
że balonowe zoo – pokaz i naukę skręcania balonów w kształcie zwierząt. 
Gotowe balony dzieci będą mogły zabrać ze sobą do domu. Tych, których 
rozpiera energia zapraszamy do krainy dmuchańców. Dla fanów aktyw-
nych form spędzania czasu przygotowano plac zabaw.
Miejsce: plac rotundy przy wejściu głównym do centrum handlowego

FUNDACJA TERAPII TANGIEM COTANGO
www.cotango.pl, tel. 604-219-184 

Zapraszamy do tanga
Lekcje otwarte, warsztaty, kursy, to spotkania z tangiem dla tych, którzy marzą o tangu, których 
tango zafascynowało, ale także tych, którzy się nie zetknęli z tangiem i będzie to ich pierwsze spo-
tkanie. Zgłoszenia poprzez stronę www.cotango.pl lub na e-mail: kursy@cotango.pl. Zapraszamy 
do współpracy instytucje, osoby fizyczne oraz placówki kultury.
Regularne praktyki: czwartki, godz. 19.30-21.30
Miejsce: Dom Muz, ul. Okólna 169

DOM LEGEND TORUŃSKICH
ul. Szeroka 35, tel. 56 621-07-14
www.domlegend.pl

Muzeum i teatr w jednym. Autorski scenariusz interaktywnego pokazu pozwoli przenieść się 
w czasie i zasmakować przygód w dawnym Toruniu. Staniecie się bohaterami sześciu najsłyn-
niejszych opowieści. Poczujecie losy królów, rycerzy, rzezimieszków, flisaków na własnej skórze. 
Utalentowani bajarze nie tylko zaczarują Was słowem, ale i zaproszą do licznych scen, zadań 
i wyzwań. Edukacja przenika się z zabawą, a emocje i humor powodują, że wizyta w Domu Legend 
na długo zapada w pamięć.

Czynne w godz. 10.00-18.00. Pokazy rozpoczynają się o pełnych godzinach, ostatni o 17.00. 
Zapraszamy grupy liczące od 5 do 50 osób.
Bilety dla dzieci od lat 3: 10 zł, dla dorosłych: 14 zł, dla dzieci niepełnosprawnych: 1 zł, 
dla dorosłych niepełnosprawnych: 10 zł. Pokaz trwa ok. 45 minut.

TORUŃSKA PIERNIKARNIA MISTRZA BOGUMIŁA
ul. Królowej Jadwigi 24
tel. 56 678-18-00, 725-011-050
www.piernikarniatorun.pl

Miejsce, w którym odbywają się warsztaty wyrobu pierników pamiątkowych, w którym barwnej 
historii pierników towarzyszy aromat przypraw korzennych, blask świec i muzyka średniowiecza. 
W oryginalnych wnętrzach organizujemy również urodzinki pachnące piernikami, a dla dorosłych 
piernikowe biesiady i spotkania integracyjne. 
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1.06. (sobota)

  godz. 10.00-18.00  Kodomo No Hi – Japoński Dzień Dziecka, także 2.06.,  Ratusz 
Staromiejski, Kamienica pod Gwiazdą
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 10.30  Dzień Dziecka,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka
  godz. 11.00-16.00  Piknik z okazji Dnia Dziecka, także 2.06.,  CN Młyn Wiedzy
  godz. 11.00-18.00  Dzień Dziecka ze Świnką Peppą,  Atrium Copernicus
  godz. 11.00  Dzień Dziecka - koncert zespołów wokalnych i tanecznych,  MDK
  godz. 11.00  Wystawa Sekcji Plastycznej Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, do 7.06.,  WOAK
  godz. 11.00  Dzień Dziecka w Księgarni Sztuki – Urodziny Elmera,  CSW
  godz. 12.00  Spacer po Baśniowym Mieście,  CSW
  godz. 12.00  Dzień Dziecka w CSW, także 2.06.,  CSW 
  godz. 12.00  Filcowi superbohaterowie – warsztaty rodzinne na Dzień Dziecka, 
 Dwór Artusa
  godz. 12.00  Bajkowa sobota z Wydawnictwem Tako,  Księgarnia Kafka i Spółka
  godz. 16.00-19.00  Impreza z okazji Dnia Dziecka,  Piernikowe Miasteczko
  godz. 16.00  Symfonika Familijna: Przeboje Walta Disneya – Koncert TOS,  
Jordanki
  godz. 16.30  Brzydkie kaczątko – premiera,  Teatr Baj Pomorski
  godz. 18.00  The Moon „Księżyc Wisłą Płynie” Rivertour,  Barka na Wiśle
  godz. 19.00-1.30  Potańcjunio,  Wejściówka
  godz. 21.00  XVI Urodziny Klubu NRD: - Wielka Celebracja,  Klub NRD
   Święto Województwa: Nocny Pokaz Balonów przy akompaniamencie muzycz-
nym,  przed CKK Jordanki 

2.06. (niedziela)
  godz. 12.00-20.00  Święto  Ulicy Ducha Świętego 
  godz. 15.00  Obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka,  Dom Muz, ul. Poznań-
ska
  godz. 16.00  Spektakl Berek 2,  CKK Jordanki
  godz. 17.00  Nadwiślański Festiwal Kolorów,  Bulwar Filadelfijski - Przystań 
Toruń

  godz. 18.00  Glass Project, do 30.06.,  Galeria ZPAP
  godz. 19.15  Świat Po Mojemu: Podreptuje w krainie kangurów,  Wejściówka
   Michayland,  park na Bydgoskim Przedmieściu
   Święto Województwa: Koncert „Pod Wspólnym Niebem”,  plener za Urzędem 
Marszałkowskim

3.06. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Archeologia krok po kroku. Prelekcja Adama Imiałka,  Ośrodek Czy-
telnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
  godz. 13.00  Jubileusz 30-lecia Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
 Aula UMK
  godz. 18.00  Podgórz sprzed lat. Parafia podgórska: miejsca i fakty, księża i lu-
dzie,  Książnica Kopernikańska, Filia nr 4, ul. Poznańska 
  godz. 18.00  Grażyna Zielińska - Maska - Twarz prawdy bł. ks. „Wicka”,  
do 31.10.,  U Teologów - Akademicka Przestrzeń Sztuki UMK

4.06. (wtorek)
  godz. 17.00  Dyskusyjny Klub Coachingu,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  Spotkanie autorskie: Jakub Żulczyk,  Książnica Kopernikańska,  
ul. Słowackiego

CZERWIEC 2019
DZIEŃ PO DNIU

  godz. 18.00  O nas samych – pokaz studenckich dokumentów i małych form 
filmowych,  Galeria Wozownia
  godz. 19.00  Pięciolinia dla Papieża – XVI Koncert Kompozytorski,  Dwór 
Artusa
  godz. 19.00  Spotkanie z Jimem Berenholtzem - Duch Ziemi. Naturalne dzie-
dzictwo dla nas ludzi, Dom Kultury Bydgoskie Przedmieście, także 5.06., 
godz. 10.00 Collegium Humanisticum UMK

5.06. (środa)
  godz. 13.00  My, Oni, Wy, Książnica Kopernikańska,  Filia nr 16, ul. Raszei
  godz. 15.30  Kreatywnie w świetlicy – domy dla roślin,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 18.00  Medyczna Środa,  CN Młyn Wiedzy 
  godz. 18.00  W Pierwszym Rzędzie: Tak jest dobrze – seans i spotkanie 
z Marcinem Sauterem,  WOAK
  godz. 18.15  Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem,  CSW
  godz. 18.30  Malarstwo Elżbiety Wiśniewskiej i Elizy Piechnik - Świat, 
w którym żyjesz. Świat, którego pragniesz, do 12.06.,  Od Nowa

6.06. (czwartek)
  godz. 13.00  Ryszarda Bilana kolory duszy. Malarstwo, rzeźba, do 30.08., 
 Muzeum Uniwersyteckie
  godz. 16.00, 16.30  Oprowadzanie z przewodnikiem po wystawach,  CSW
  godz. 18.00  Warsztaty kaligrafii,  CSW
  godz. 18.00  Wieczór Toruński: Toruń w balonowym Pucharze Gordon Ben-
netta,  Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego
  godz. 19.00  25. Toruński Festiwal Książki, do 16.06.,  Dwór Artusa i inne 
miejsca

  godz. 19.00  Jordan Reyne oraz The Mahones,  HRP Pamela
  godz. 19.30  Stand-Up Show – The Best Of,  Arena Toruń
   Święto Województwa: Pory Roku Vivaldiego z Mistrzem,  Dwór Artusa

7.06. (piątek)
  godz. 9.00  II Archipelag Zabawy - Toruński Festiwal dla Dzieci, także 8.06. 
od godz. 11.00,  Aula UMK
  godz. 17.00  Matejko, do 25.08,  Ratusz Staromiejski
  godz. 18.00  Spotkanie z japonistką Karoliną Bednarz,  Księgarnia Kafka 
i Spółka
  godz. 18.00  Warszawa ulicznie – fotografia czarno-biała Kacpra Pasiewi-
cza, do 6.07.,  Dom Muz, ul. Podmurna

8.06. (sobota)
  godz. 10.00-13.00  XXXVIII Dziecięcy Przegląd Folkloru Wiejskiego Kółko 
graniaste, także 9.06.,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 10.00-15.00  Otwarty Turniej Szachowy w Szachach Szybkich,  OPP 
Dom Harcerza
  godz. 10.00-11.30  Gimnastyka Wyobraźni: Akcja abstrakcja,  ul. Legionów 15
  godz. 12.00  Oprowadzania weekendowe po wystawie Mariny Abramović, 
także 29.06.,  CSW
  godz. 14.00-17.00  Pikunikku. Dzień japoński,  Książnica Kopernikańska, 
ul. Słowackiego 
  godz. 14.00  Wiszące kule Kokedamy - warsztaty,  Dom Muz, ul. Okólna 
  godz. 17.00  Spotkanie autorskie: Karolina Bednarz,  Książnica Koperni-
kańska, ul. Słowackiego
  godz. 17.00  Malowane tańcem - premierowy koncert zespołu Psotki 
i Śmieszki,  Teatr Baj Pomorski
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.06. (niedziela)
  godz. 12.00  Kreatywne oprowadzanie,  CSW
  godz. 12.00  Światura – Klasyka literatury. Spotkanie 5.,  Księgarnia Kafka 
i Spółka
  godz. 16.00, 17.15  Czas dla Nas: Podróż z uśmiechem,  koncert TOS, Jordanki
  godz. 19.00  IX Festiwal Cichej Muzyki: Bach en trio,  Ratusz Staromiejski
  godz. 19.00  Świętojański Festiwal Organowy: Ondřej Mucha (Czechy),  kościół 
MB Królowej Polski

10.06. (poniedziałek)
  godz. 18.00  Spotkanie autorskie: Robert M. Wegner,  Książnica Kopernikańska, 
ul. Słowackiego
  godz. 18.00  Literacka przyjaźń – historia Nagrody Miast Partnerskich im. Samu-
ela Bogumiła Lindego – finisaż,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Czytanie. Reportaż. Marcin Kącki,  plac przed Teatrem Horzycy

11.06. (wtorek)
  godz. 12.00  Wtorki ze sztuką. Spotkanie 9.,  CSW
  godz. 18.00  Architektura w Wozowni: Architektura modernistyczna w miastach 
kresowych czasów II Rzeczypospolitej,  Galeria Wozownia

12.06. (środa)
  godz. 12.00  Kino dla seniora – cykl filmoznawczy,  CSW
  godz. 16.45  Historia fotografii: Okręg Kujawsko-Pomorski ZPAF na początku 
XXI w.,  WOAK

13.06. (czwartek)
  godz. 12.00  Spacer po aktualnych wystawach,  CSW
  godz. 16.00  OBRAZowo Rzecz Ujmując: Jan Matejko,  Ratusz Staromiejski
  godz. 17.00  Najpiękniejsze Piosenki Dziecięce,  OPP Dom Harcerza
  godz. 18.00  Warsztaty tworzenia papieru AMATE i innych papierów prekolum-
bijskich,  CSW
  godz. 18.30  Filozofowie w Książnicy: Treść percepcji a realizm epistemologicz-
ny,  Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego
  godz. 19.00  IV Międzynarodowe Spotkania Bardów „Herbata u Bułata”,  Zamek 
Krzyżacki

   Wystawa prac uczestników popołudniowych zajęć plastycznych w roku szkol-
nym 2018/2019, do 30.07.,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka

14.06. (piątek)
  godz. 17.00  Pokonkursowa wystawa KATAR. Fotografia: Poza obrazem,  
do 31.08.,  WOAK
  godz. 17.00  Królowie Polscy a wolność w Toruniu! – wernisaż,  Dom Eskenów
  godz. 18.00  Koncert Korporacji Tanecznej Baby Jagi,  MDK
  godz. 18.00  Wykłady w Czytelni: Gry i happeningi uliczne Pomarańczowej 
Alternatywy,  CSW
  godz. 19.00  Oda do radości na 40-lecie, koncert TOS,  Jordanki
   Koncert: Tymek + Afterparty: Flawless w. WRB & Funktion,  Klub NRD

15.06. (sobota)
  godz. 10.00  Psotki i Śmieszki - Tańczymy i śpiewamy dla taty i mamy,  MDK
  godz. 10.00-11.30  Gimnastyka Wyobraźni: Plenerowy zawrót głowy,   
ul. Legionów 15

  godz. 12.00-18.00  Święta wyobraźni. Gra o Tron – Na Żelaznym Tronie, 
 Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego

  godz. 12.00  Spacery w ramach projektu „Bohaterowie codzienności”: Toruń-
skie kobiety w noc okupacji, także 29.06.,  CSW
  godz. 13.00-17.00  Toruńska Giełda Winylowa,  Dwór Artusa
  godz. 15.00  Fluopark - warsztaty rodzinne w parku przed Domem Muz,  Dom 
Muz, ul. Poznańska
  godz. 16.00  Ptaszki z klatki - Spektakl taneczno-teatralny,  Teatr Baj Pomorski
  godz. 19.30  Świętojański Festiwal Organowy: Arkadiusz Popławski (Raci-
bórz),  kościół Wniebowzięcia NMP
  godz. 20.00  Taniec świateł,  amfiteatr Parku na Bydgoskim Przedmieściu

16.06. (niedziela)
  godz. 12.00  Marek Noniewicz oprowadza po wystawie „Anomalia Naturalia”, 
 Galeria Wozownia
  godz. 12.00  Salon Poezji z udziałem Eryka Lubosa,  Teatr Horzycy
  godz. 12.00-17.00  Kociewskie uciechy - Żywy Skansen,  Muzeum Etnogra-
ficzne
  godz. 14.00  Koncert Uczniów i Orkiestry Społecznego Ogniska Artystyczne-
go Toruńskiego Towarzystwa Muzycznego,  Biblioteka Uniwersytecka
  godz. 18.00  Wieczór premier Teatru Tańca AKRO,  Teatr Baj Pomorski 
  godz. 19.00  Świętojański Festiwal Organowy: Władysław Szymański (Kato-
wice),  katedra śś. Janów
  godz. 19.00  15. koncert charytatywny: Artur Andrus,  dziedziniec Ratusza 
Staromiejskiego

17.06. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Lektury na wakacje,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepeł-
nosprawnych 
  godz. 14.00-16.00  Teatralna Akademia Seniora: O przemocy,  Teatr Horzycy
  godz. 16.30  Świat widziany oczami dzieci, do 15.07.,  Dom Muz, ul. Poznań-
ska
   Kiermasz taniej książki, do 22.06.,  Książnica Kopernikańska, Filia nr 16, 
ul. Raszei

18.06. (wtorek)
  godz. 13.00  Manuskrypty, wystawa czynna do 31.08.,  Biblioteka Uniwer-
sytecka
  godz. 16.30  Zamknięcie sezonu warsztatowego na Rudaku,  Dom Muz,  
ul. Okólna
  godz. 17.00  Piosenka dobra na wszystko,  OPP Dom Harcerza
  godz. 18.00  Wariatkowa rodzina – spektakl dziecięcej grupy teatralnej  
z Rudaka,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 18.00  Movie Mówi Project – letni cykl filmowy,  CSW
  godz. 18.30  Zoom Na Toruń. Detale w Architekturze Miasta – wernisaż wy-
stawy pokonkursowej, do 12.07.,  Dwór Artusa
  godz. 18.30  Finał konkursu plastycznego Zoom na Toruń. Detal w Architek-
turze Miasta,  MDK

19.06. (środa)
  godz. 17.00  Z życia lalek... zdarzenie teatralne,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 19.00  Nie-śmiałość – spektakl,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 20.00  Jnr Robinson & Asia Czajkowska - Tribute to Stevie Wonder, 
 Brando’s Music
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  godz. 16.30  Święto Miasta: Intronizacja Króla Kurkowego,  Rynek  
Staromiejski 
  godz. 18.00  Saxmania 2019 – Tribute to John Coltrane,  Dwór Artusa

24.06. (poniedziałek)
   Do It - wystawa,  Biblioteka Uniwersytecka

25.06. (wtorek)
  godz. 12.00  Mikroklimat – warsztaty roślinne,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 18.00  Toruń Miasto Zabytków: Pomniki, ludzie, kawa i ciastka, czyli 
o kulturze i sztuce regionu 20 lat,  Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego

  godz. 18.00  Historia Mody: Historia mody plażowej,  CSW
   Stand-up : Grzegorz Dolniak - Termin Przydatności (premiera),  Klub NRD

26.06 (środa)
  godz. 16.00  Gala Sportu Akademickiego UMK,  Od Nowa
  godz. 19.00  Serce nienasycone - spektakl wokalny,  MDK

27.06. (czwartek)
  godz. 12.00  Gęsim piórem pisane,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 16.00  Podsumowanie sezonu kulturalno-oświatowego w klubie,  Klub 
Seniora „Zacisze”
  godz. 16.00  OBRAZowo Rzecz Ujmując: Xawery Dunikowski,  Ratusz Staro-
miejski
  godz. 17.00  Orient Express. Przystanek: Sztuka magii,  CSW
  godz. 18.00  Jan Biesek – Fotowidzenie różnorakie w tym „Senioriady” 
w retrospekcji bardzo osobistej, do 26.07.,  Galeria Omega
  godz. 18.30  Dyskusyjny Kobiecy Klub Filmowy „Szpulka”: Mustang – pokaz 
filmu i dyskusja,  Dwór Artusa

28.06. (piątek)
  godz. 14.00  Piknik z klimatem,  Dom Muz, ul. Okólna 
  godz. 17.00  Pokaz filmów o tajskim teatrze klasycznym,  Dom Muz,  
ul. Podmurna
  godz. 17.00  Papier, drewno i bambus – design po japońsku – wernisaż, 
 Kamienica pod Gwiazdą
  godz. 18.00  Jacqueline Livingston - W cieniu feminizmu. Na obrzeżach sztuki 
amerykańskiej lat 60. i 70. XX wieku; Waldemar Zdrojewski - Morze Martwe 
– i kamień na kamieniu nie pozostanie; Adrian Kolerski - Osiedlowy Dom Kul-
tury: trailer, wystawy czynne do 25.08.,  Galeria Wozownia
  godz. 19.00  Inauguracja 23. Międzynarodowego Festiwalu „Nova Muzyka 
i Architektura”: Muzyczne kręgi filmu i tańca, koncert TOS,  Dwór Artusa
  godz. 22.00-23.00  Kupalnocka czyli Walentynki po Słowiańsku - spektakl 
ognia,  Zamek Krzyżacki
   Festiwal Sfera Ruchu, do 30.06.,  MDK

29.06. (sobota)
  godz. 18.00  VII Międzynarodowy Festiwale i Konkurs Chóralny im. M. Koper-
nika „Per Musicam Ad Astra”, do 3.07.,  Dwór Artusa i inne miejsca
  godz. 19.00  Koncert marzeń - premiera,  Teatr Horzycy
  godz. 21.30  Mistic - największe przeboje w stylu chorału gregoriańskiego, 
 Zamek Krzyżacki
  godz. 22.00  Fluopark - fluorescencyjna, fosforyzująca i świetlna instalacja 
przestrzenna,  Dom Muz, ul. Poznańska

20.06. (czwartek)
  godz. 10.00-18.00  Znalezione na strychu – jarmark staroci, do 22.06., 
 Zamek Krzyżacki
  godz. 13.00 i 16.00  Zwiedzanie  Dworu Artusa
  godz. 15.00-18.00  Czerwcowe zabawy plebejskie,  Zamek Krzyżacki

21.06. (piątek)
  godz. 15.00-22.00  Święto Muzyki,  starówka
  godz. 17.00  Polesie w fotografii z lat 20. i 30. XX wieku. Kontrasty, głębie, 
powiększenia, do 31.10.,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 19.00  Przeboje Moniuszki – Finał Dni Moniuszkowskich, koncert TOS, 
 Jordanki
  godz. 19.30  Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Na Językach”, do 23.06., 
 MDK
  godz. 20.00  III Toruń Speedline NIGHT Cup,  Rynek Staromiejski 

22.06. (sobota)
  godz. 9.00-20.00  VII Festiwal Modelarski, do 23.06.
  godz. 10.00-11.30  Gimnastyka Wyobraźni: Bazgrołaki,  ul. Legionów 15
  godz. 12.00  Dźwięki kosmosu,  Księgarnia Kafka i Spółka
  godz. 13.00  Święto Miasta: Zespół Dziewczęta,  scena na Rynku Staromiej-
skim
  godz. 16.30-19.00  Od mediateki do Książnicy,  Książnica Kopernikańska, 
Filia nr 16, ul. Raszei
  godz. 18.00-24.00  II Toruńska Noc Muzealna,  Ratusz Staromiejski
  godz. 19.00-23.59  5. Noc Gier Planszowych,  Książnica Kopernikańska,  
ul. Słowackiego
  godz. 19.00-20.00  Święto Miasta: koncert zespołu Big Band,  Rynek Sta-
romiejski
  godz. 19.30  Świętojański Festiwal Organowy: Michał Sławecki,  kościół 
Wniebowzięcia NMP
  godz. 20.00  Święto Miasta: Piernikowa Aleja Gwiazd,  Rynek Staromiejski
  godz. 20.45  Festiwal Pod Gwiazdami 2019: Back to Aretha Franklin – Anna 
Grzelak z zespołem,  scena na Rynku Staromiejskim

23.06. (niedziela)
  godz. 10.00-12.30  Rodzinny pchli targ – wakacyjna odsłona,  Dom Muz,  
ul. Okólna

  godz. 11.00  Jagielski Dance Project,  Aula UMK
  godz. 11.00-17.00  V Senioriada „Jesteśmy”,  amfiteatr Muzeum Etnogra-
ficznego
  godz. 12.00-16.00  Święto  ulicy Wilama Horzycy
  godz. 12.00-20.00  co godzinę Rejs Śladami Wisły,  Bulwar Filadelfijski
  godz. 12.00  Święto Miasta: Spektakl Teatru Pomarańczowy Cylinder,  Rynek 
Staromiejski
  godz. 13.30-15.00  Święto Miasta: Koncert dla najmłodszych,  Rynek Sta-
romiejski
  godz. 15.00  Święto Miasta: Regaty ósemek wioślarskich o Puchar Prezy-
denta Miasta Torunia,  Bulwar Filadelfijski
  godz. 15.00-18.00  Zamkowy Festyn Integracyjny z pokazem mody średnio-
wiecznej,  Zamek Krzyżacki
  godz. 16.00  Święto Miasta: Widowisko - Noc Kupały,  Błonia Nadwiślańskie
  godz. 16.00  Święto Miasta: Przemarsz - Parada Bractw Kurkowych,  
 plac Św. Katarzyny 


