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i Qbą Janickim. Zabrzmią jednak nie tylko kompozycje Komedy. Będzie też 
kilka niespodzianek, które sprezentują publiczności muzycy.
Bilety: 60 zł ulgowy, 70 zł normalny

Aleksander Dębicz – Bach Invention, 18.10. (piątek), godz. 19.00
Jeden z najbardziej wszechstronnych polskich pianistów i kompozytorów. 
Punktem wyjścia dla jego działalności jest improwizacja oraz autorska mu-
zyka, którą często łączy z repertuarem klasycznych mistrzów. Muzyk nie 
boi się eksperymentów, współpracując z DJ-ami i grafikami, tworzącymi 
animacje komputerowe. Zaprezentuje utwory z ostatniej płyty, pokazując 
zupełnie nowe oblicze Jana Sebastiana Bacha. Bilety: 20 zł ulgowy, 25 zł normalny

Mitch&Mitch, 23.10. (środa), godz. 19.00
Zespół osnuty mgiełką tajemnicy. Z zasady nie udzielają wywiadów, a każ-
dy z artystów kryje się pod pseudonimem, który zawiera imię Mitch. Stoją 
za tym dobrze znani i cenieni muzycy. To legenda polskiej sceny alterna-
tywnej. W swojej twórczości artyści nie ograniczają się do jednego gatunku, 
swobodnie eksperymentują z różnymi stylami, a także współpracują z mu-
zykami z całego świata. Bilety: 35 zł ulgowy, 45 zł normalny

Sóley – koncert solo, 25.10. (piątek), godz. 20.00
Artystka obdarzona jest ogromną wrażliwością, wspaniałym muzycznym ta-
lentem i sporą sceniczną charyzmą. Nic zatem dziwnego, że uroczej dziew-
czynie z Islandii od lat kibicuje spore grono oddanych fanów. Usłyszymy 
przekrojowy materiał ze wszystkich płyt artystki oraz pojawią się premiero-
we kompozycje. Bilety: 59 zł normalny

Katarzyna Pakosińska - spotkanie, 30.10. (środa), godz. 18.30
Artystka kabaretowa, dziennikarka, aktorka, pisarka książek dla dzieci 
i konferansjerka. Współzałożycielka i była członkini Kabaretu Moralne-
go Niepokoju. Szerokiej publiczności znana jest z poczucia humoru, bez-
pretensjonalnego śmiechu i miłości do Gruzji. Podczas spotkania opowie 
widzom nie tylko o pracy dziennikarza, kabareciarza i aktora, ale również 
o swojej pasji do podróży, muzyki i … czekolady. Wstęp wolny

Inne wydarzenia
Teatr Reset – spektakl improwizowany, 4.10. (piątek), godz. 19.00 
Ale… to nie było wcześniej przygotowane? Otóż nie! Grupa na żywo tworzy 
emocjonalne, pełne zaskoczeń historie. Bywa zabawnie, bywa lirycznie, za-
wsze jest inaczej. Bilety: 10 zł ulgowy, 15 zł normalny 

Toruńska Giełda Winylowa vol. 19, 5.10. (sobota), godz. 12.00-17.00
Pomysłodawcą przedsięwzięcia i jego twarzą jest toruński fotograf i kolek-
cjoner Jacek Chmielewski, który konsekwentnie stara się promować muzy-
kę nagraną na czarnych krążkach. Wstęp wolny

Tango Live Show - koncert, 6.10. (niedziela), godz. 18.00
Koncert taneczny, który wprowadzi w klimat rodem z Argentyny. Zaprasza-
my w podróż do gorącego Buenos Aires.Najsłynniejsze tanga - od Gardela 
po Piazzollę - w wykonaniu artystów z Argentyny: Carlosa Rouleta o wyjąt-
kowej sile głosu i Edgardo Otero Salvadora, wirtuoza bandoneonu. W czasie 
koncertu zobaczymy pokazy zawodowych tancerzy tanga. Bilety: 50 zł normalny

Marcin Kydryński prezentuje: Nancy Vieira, 9.10. (środa), godz. 20.00
Jej głos jest wyjątkowy i charakterystyczny. Czekają nas zatem niezapo-
mniane chwile z muzyką Nancy, która uważana jest za jedną z najlepszych 
wokalistek Wysp Zielonego Przylądka. W jej muzyce najważniejsze są: zmy-
słowość, radość i melodie, od których trudno się uwolnić. Bilety: 100 zł / 130 zł 
normalny. Organizator koncertu: Agencja ModerLook

Czwartek z filozofią, 10.10 (czwartek), godz. 18.30
Wykład poprowadzi dr Aleksandra Kondrat. Będą filozoficzne pytania, pró-
by odpowiedzi i przede wszystkim dyskusja z publicznością. Wstęp wolny

Wprowadzenie do Tanga, czyli warsztaty dla bardzo poczatkujących
12.10. (sobota), godz. 15.30
W ramach jesiennej Milongi Piernikowej będzie możliwość uczest-
nictwa w warsztatach dla początkujących. Doświadczeni nauczyciele 
związani ze Stowarzyszeniem Tango Toruń, dadzą pokaz i krótki kurs 
podstaw, które pozwolą przełamać lody i chwycić tangowego bakcyla, 
tak abyście już wkrótce mogli brać udział w milongach. Bilety: 20 zł

Milonga Piernikowa – Jesień, 12.10. (sobota), godz. 18.00-2.00
Milonga zyskała renomę w środowisku i stała się jednym z najważ-
niejszych wydarzeń na mapie tancerzy i miłośników tanga. Nie trzeba 
jednak być profesjonalistą aby wziąć udział w wieczorze pełnym pasji 
i tańca. Również amatorzy znajdą coś dla siebie: wspaniałą muzykę, 
nowe znajomości i niezapomnianą atmosferę. 
Bilety: 30 zł przedsprzedaż, 35 zł w dniu imprezy

Operetkowa petarda przebojów, 24.10. (czwartek), godz. 18.30
Za sprawą artystów przeniosą się Państwo do świata operetki i mu-
sicalu. Gala cieszy się wielkim powodzeniem i uznaniem, za sprawą 
solistów: Joanny Wojtaszewskiej oraz Kamila Rocha Karolczuka. Śpie-
wakom towarzyszą Kameraliści Zespołu Straussowskiego.
Bilety: 50 zł ulgowy, 60 zł normalny

Mariza - koncert, 27.10. (niedziela), godz. 19.00
Miejsce: Jordanki, bilety wyprzedane

Zwiedzanie Dworu Artusa, 29.10. (wtorek), godz. 16.30
Bilety: 5 zł ulgowy, 10 zł normalny

Filmowe poniedziałki
7.10. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
Komedia kryminalna. Do domu na święta powraca Suzan i odkrywa, że ktoś zamordował jej 
ojca. Osiem odciętych od świata kobiet - żona, siostra, kochanka, córki, służące - podejrza-
nych jest o zabójstwo pana domu. Wspólnie próbują znaleźć sprawcę zbrodni.

21.10. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30 
Dramat. Młoda dziewczyna zachodzi w nieślubną ciążę i zostaje odesłana do klasztoru. Tam 
rodzi dziecko, które zakonnice oddają do adopcji. Po wielu latach bohaterka próbuje odnaleźć 
swoje dziecko. Pomaga jej w tym błyskotliwy dziennikarz polityczny, zainteresowany kontro-
wersyjnym tematem.

28.10. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
Dramat biograficzny. Porywająca opowieść o zespole, muzyce i niezwykłym wokaliście, który 
przełamując stereotypy i konwencje, zdobył uwielbienie niezliczonych fanów. Film ukazuje 
błyskotliwą karierę zespołu, który dzięki ikonicznym utworom i rewolucyjnemu brzmieniu 
wspiął się na szczyty sławy. 
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki do odbioru pół godziny przed 
seansem. Jednej osobie przysługują 2 wejściówki. Brak możliwości rezerwacji wejściówek.

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

Klub Od Nowa
Świat Od Nowa: Skandynawia Halal. Islam w krainie białych nocy. 
Maciej czarnecki na UMK, 2.10. (środa), godz. 20.00
Autor reportażu „Skandynawia Halal. Islam w krainie białych nocy”. 
Maciej Czarnecki jest laureatem Nagrody Media – Tory 2017 za książ-
kę „Dzieci Norwegii. O państwie (nad)opiekuńczym”, a na co dzień 
reporterem działu zagranicznego „Gazety Wyborczej” i toruniani-
nem. „Skandynawia Halal” jest opowieścią o islamie w Skandynawii, 
feministkach w Hidżabie, zabójstwach honorowych, wyobcowaniu  

CENTRUM KULTURALNO-KONGRESOWE JORDANKI
al. Solidarności 1-3, tel. kasa biletowa: 56 642-43-79
www.jordanki.torun.pl

Sławek Uniatowski, 3.10. (czwartek), godz. 19.00 
Koncert promujący płytę „Metamorphosis”, czyli autorskie kompozycje do 
tekstów własnych, Tomasza Organka, Michała Zabłockiego oraz Janusza 
Onufrowicza. Bilety: 80, 90, 100 zł. Organizator: Copa La Musica

Paweł Domagała - 1984 Tour, 4.10. (piątek), godz. 19.00
Jeden z najbardziej rozpoznawanych aktorów młodego pokolenia. W jego 
dorobku znajduje się wiele ról teatralnych, serialowych, a także filmowych. 
Drugą największą pasją Pawła jest muzyka. Paweł zaprezentuje, oprócz 
znanego i oczekiwanego repertuaru, kilka piosenek z przygotowywanej 
trzeciej płyty artysty, której premiera zapowiadana jest na 2020 rok.
Bilety: 90, 110, 130 zł. Organizator: Impresariat Artystyczny Adria

Golec uOrkiestra – największe przeboje, 14.10. (pon.), godz. 19.00
Zespół łączy tradycyjne, etniczne brzmienia muzyki góralskiej z wieloma 
gatunkami muzycznymi, jak pop, rock’n’roll, blues czy jazz. Od 20 lat za-
chwyca publiczność swoimi wyrazistymi, pełnymi zdystansowanego humo-
ru piosenkami, jak Lornetka, UFO, czy niezwykle elektryzujące Crazy is my 
live, Pędzą konie oraz Kto się ceni. Bracia Łukasz i Paweł Golec udowad-
niają, że życie jest muzyką i odwrotnie. Bilety: kasa CKK Jordanki, www.kupbilecik.pl, 
www.ebilet.pl, www.bilety24.pl. Organizator: Agencja Muzyczna Union

Imię, 16.10. (środa), godz. 19.00 
Spektakl komediowy z udziałem m.in. Małgorzaty Foremniak, Szymona 
Bobrowskiego i Wojciecha Malajkata. Francuska sztuka, której ekraniza-
cja ściągnęła do kin rekordową liczbę widzów. Dobrze napisane, dowcipne 
dialogi i wyraziste postaci, to komediowe atuty „Imienia”, porównywanego 
często do „Boga mordu” (filmowa „Rzeź” Romana Polańskiego).
Bilety: 40, 60, 95, 120 zł. Organizator: Impresariat Artystyczny Adria

Michał Szpak - The Moon Tour, 17.10. (czwartek), godz. 19.00
Michałowi Szpakowi i jego zespołowi rok 2019 przyniósł wiele sukcesów: 
album „Dreamer” pokrył się złotem, a magiczna trasa koncertowa się wy-
przedała. Nowa trasa to nowe aranżacje, multimedia oraz praca z instru-
mentarium, w którego estetyce nigdy się nie poruszał. „Chcę przekazać 
ludziom, co mnie boli, co uwiera i co teraz zajmuje moją głowę. Lasy płoną, 
huragany niszczą ludzkie dobytki, umierają gatunki zwierząt, które niedłu-
go będziemy znać tylko z opowieści czy zdjęć. W jakim kierunku idziemy?”.
Bilety: 80, 110, 130 zł dostępne: adria-art.pl, kasa CKK Jordanki. Rezerwacja tel. 605-555-676. 
Organizator Adria Art

Jaromír Nohavica z zespołem, 20.10. (niedziela), godz. 18.00
Czeski pieśniarz, muzyk, kompozytor i poeta. Brawurowo porusza się mię-
dzy folkiem a folklorem. Opowiada o życiu i śmierci, ale przede wszystkim 
o tym, co pomiędzy: o miłości, cierpieniu, rozterkach i obawach współcze-
snego człowieka, o pięknie otaczającego nas świata, drobnych radościach 
i wielkich pasjach. Nohavica nagrał kilkanaście płyt. Najnowsza „Poruba” 
– to nazwa ostrawskiej dzielnicy, z którą łączy go wiele wspomnień i gdzie 
wszystko się w jego życiu zaczęło: pierwsze miłości, przyjaźnie, znajomości,  

CENTRA KULTURY

ale także awantury i szykany. Utworów z ostatniej płyty z pewnością 
nie zabraknie podczas koncertu w Toruniu. Nohavicy na scenie towa-
rzyszy zespół w składzie: Robert Kuśmierski (akordeon, piano) i Pavel 
Planka (instrumenty perkusyjne). 
Koncert przeznaczony dla widzów powyżej 15 roku życia. Bilety do nabycia: biletyna.pl, 
kupbilecik.pl, ebilet.pl, empikbilety.pl oraz w punktach sprzedaży stacjonarnej: Kasa CKK 
Jordanki, Ośrodek Informacji Turystycznej, Księgarnia PWN, Biuro Turystyczne Copernicana, 
Keep Travel, Media Markt i salony EMPIK. Kontakt tel. 602-804-329. Organizator: Impresariat 
Artystyczny „Impart”

Pejzaż bez Ciebie - Edward Stachura. Koncert galowy
29.10. (wtorek), godz. 19.00 Organizator: SOS Music 

Wielka Trasa Stand-up, 30.10. (środa), godz. 19.00
Trasa zatytuowana Koniec Świata. Na scenie wystąpi „ośmiu wspania-
łych” polskiego stand-upu: Michał „Kempa” Kempa, Antoni Syrek-Dą-
browski, Bartek Walos, Wojtek Fiedorczuk, Cezary Jurkiewicz, Piotrek 
Szumowski, Maciek Adamczyk i Sebastian Rejent. Komicy zajmą się 
problemami, które nieuchronnie zbliżają nas do tytułowego końca 
świata. Materiał będzie oscylował wokół globalnych zagrożeń, zarów-
no tych znanych, jak i mniej pospolitych. 
Wydarzenie tylko dla osób pełnoletnich. Bilety: 39, 49, 59, 69, 79 zł

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

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

Artus Festival 2019
Kujawsko Pomorskie Press Foto – wernisaż, 8.10. (wt.), godz. 18.30 
Okazja do zapoznania się z fotografią reporterską, która zyskała uzna-
nie w konkursie skierowanym do fotoreporterów z naszego wojewódz-
twa. Na konkurs można było zgłaszać pracę w 4 kategoriach: Życie 
codzienne, Kultura i sztuka, Sport i Wydarzenia. 
Wstęp wolny. Wystawa czynna od poniedziałku do niedzieli, w godz. 11.00-18.00 oraz pod-
czas imprez

Art-Lab – warsztaty dla rodzin z dziećmi 
12, 19 i 26.10. (sobota), godz. 13.00
Artystyczne laboratorium, które pozwala bez patosu oswoić się z różny-
mi gatunkami sztuki oraz przygotować do tego, by w przyszłości dzieci 
stały się jej świadomymi odbiorcami. Zajęcia muzyczno-artystyczne: 
granie na bananie oraz skreczowanie na gramofonach DJ-skich. 
Bezpłatne wejściówki do odbioru od 4.10. w kasie Dworu Artusa i na artus.torun.pl 

Kwartet – spektakl, 13.10. (niedziela), godz. 18.00
Kwartet Bogusława Schaeffera to inteligentny i dowcipny teatr w wy-
śmienitej obsadzie, gdzie bohaterowie usiłują odpowiedzieć na pyta-
nia fundamentalne. Ambitna próba znalezienia uniwersalnego i nie-
podważalnego ideału sztuki w miarę rozwoju spektaklu przemienia 
się w nieprzewidywalną grę z widzem, pełną żartów, przekomarzania 
i prowokacji. Na scenie zobaczymy Andrzeja Grabowskiego, Jana Fry-
cza, Jana Peszka, Mikołaja Grabowskiego. Bilety: 70 zł ulgowy, 80 zł normalny

Wojtek Mazolewski Quintet – Komeda, 15.10. (wtorek), godz. 19.00
Program poświęcony legendzie polskiego jazzu. Muzyka Krzysztofa 
Komedy inspiruje całe pokolenia muzyków nie tylko w Polsce ale i na 
świecie. Nie inaczej jest z Wojtkiem Mazolewskim i muzykami jego 
kwintetu: Joanną Dudą, Markiem Pospieszalskim, Oskarem Torokiem 

Repertuar na październik
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Kult – koncert, 24.10. (czwartek), godz. 19.00
Jeden z najważniejszych polskich zespołów w historii. Grupa założona 
przez Kazika Staszewskiego od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, 
nieustannie pozostając przy tym wiernym sobie, swojej muzyce i oczywi-
ście fanom. Bilety: 70 zł, 80 zł w dniu koncertu

Koncert dla Uli Tokarskiej, 25.10. (piątek), godz. 19.00
Na koncercie charytatywnym wystąpią: Fever Pitch – swing rock, Faux Paux 
– melodyjny blues rock oraz Progress – rock progresywny, Doorknob inc. 
(Holandia) - metal folk. Dzięki fundacji „Się Pomaga” zostaną zebrane pie-
niądze na leczenie Uli, która jest studentką Wydziału Sztuk Pięknych UMK.
Freygish Orchestra, 26.10. (sobota), godz. 20.00 
Freygish Orchestra wyłoniła się w 2016 roku z Miniorkiestry, toruńskiej 
kapeli klezmerskiej. Kontynuuje tradycje, grając muzykę klezmerską,  
ale także muzykę bałkańską, grecką i turecką. Wstęp wolny

Kino Niebieski Kocyk
Niebieski Kocyk dla dzieci: Magiczny Dywan, reż Karsten Kiilerich, 
Dania 2019, 6.10. (niedziela), godz. 11.00
Hodżia mieszka w maleńkiej wiosce wraz ze swoją rodziną. Jednak chciałby zobaczyć wielki 
świat, którym jest dla niego miasto gdzie mieszka sułtan. Pewnego razu dostaje szansę. Stary El 
Faza powierza mu magiczny, latający dywan i misję odnalezienia swej zaginionej wnuczki.

Inauguracja Sezonu: Kult Ciała, 7.10. (poniedziałek), godz. 19.00
reż. Michał Waszyński, Austria, Polska 1929 - pokaz filmu z muzyką na żywo w wykonaniu zespołu 
Czerwie. Czesław jest rzeźbiarzem. Poszukuje modela do swej rzeźby „Nowa Wenus”. Poznaje pięk-
ną Hankę. Uważa ją za idealny model i skłania do pozowania. Wkrótce zakochuje się w niej, a ona 
w nim, miłością gwałtowną, niezrównaną... Pewnego dnia jego przyjaciel baron Stumberg przedsta-
wia mu Hankę jako swoją narzeczoną. Zrozpaczony Czesław szuka zapomnienia w alkoholu.

Rocketman, reż. Dexter Fletcher, Kanada, USA, Wielka Brytania 2019
8.10. (wtorek), godz. 19:00
Nieprawdopodobna historia jednej z największych gwiazd muzyki w historii popu i rocka. Po-
znamy Eltona Johna na chwilę przed przełomem w jego karierze. Niezwykła podróż przez życie  
– od nieśmiałego geniusza pianina po międzynarodową megagwiazdę popu, znaną jako Elton 
John.

W deszczowy dzień w Nowym Jorku, reż Woody Allen, USA 2019
9.10. (środa), godz. 19.00
Gatsby uwielbia klimat Nowego Jorku i chce pokazać ukochanej Ashleigh rodzinne miasto. Nie-
spodziewanie ich ścieżki rozchodzą się i każde z osobna przeżywa własne przygody. 

Ból i blask, reż. Pedro Almodóvar, Hiszpania 2019
14.10. (poniedziałek), godz. 19.00
Bohaterem filmu jest Salvador Mallo, kultowy hiszpański reżyser, który stroni od mediów i usil-
nie strzeże swojej prywatności. Mężczyzna odnajduje po latach osoby, które wywarły największy 
wpływ na jego życie, oraz przeżywa na nowo najważniejsze momenty ze swojej przeszłości. 

Pewnego razu… w Hollywood, reż Quentin Tarantino, USA, Wielka 
Brytania 2019, 15-16.10. (wtorek-środa), godz. 19.00
Pełna anegdot i elektryzujących dygresji historia aktora grającego w westernach, który próbuje 
wrócić na szczyt oraz jego wiernego dublera. W tle czasy kontestacji, ruch hipisów, zmierzch epo-
ki klasycznego Hollywoodu i złotej ery telewizji.

Maiden, Alex Holmes, Wielka Brytania 2019, 21.10. (pon.), godz. 19.00
W 1989 roku grupa upartych, odważnych, niezależnych dziewczyn stworzyła pierwszą w historii 
kobiecą załogę startującą w super prestiżowych i ekstremalnie niebezpiecznych regatach Whit-
bread Round the World Race.

Sztuka ścigania się w deszczu, reż. Simon Curtis, USA 2019
22.10. (wtorek), godz. 19.00
Denny to kierowca wyścigowy bez reszty oddany swemu kochającemu, mądremu, przejawiają-
cemu niemal ludzkie cechy psu o imieniu Enzo. Enzo jest dla Denny’ego więcej niż zwierzakiem 
domowym – to jego najlepszy przyjaciel. Pewnego dnia Denny poznaje nauczycielkę Eve.

Polityka, reż. Patryk Vega, Polska 2019
28-29.10. (poniedziałek-wtorek), godz. 19.00
Co robią i jak zachowują się najważniejsi ludzie w kraju, kiedy gasną światła kamer i spadają ma-
ski? Jak władza i dostęp do publicznych pieniędzy wpływa na osoby piastujące najwyższe urzędy 
i pełniące obowiązki wobec Narodu? 

Truposze nie umierają, reż. Jim Jarmusch, USA 2019
30.10. (środa), godz. 19.00
W sennym miasteczku Centerville coś nie gra. Wielki księżyc wisi jakby niżej niż zwykle, godziny 
dnia przychodzą niespodziewanie, a zwierzęta zachowują się tak, jak nie zachowywały się wcześniej. 
I nikt nie wie dlaczego. Nikt nie przewiduje tego, co za chwilę spotka Centerville – umarli nie umarli.

Bilety: 12 zł studenci, 14 zł pozostałe osoby

Galeria 011
Rzeźba Anny Świąć - Kwartet, 3.10. (czwartek), godz. 10.00, do 21.10.
Cztery formy ceramiczne. Każda z nich jest autorską interpretacją rzeź-
biarską instrumentu muzycznego. Artystka wybrała instrumenty najbar-
dziej powiązane z jej muzykującą rodziną: skrzypce, wiolonczelę, sakso-
fon i akordeon. Anna Świąć od najmłodszych lat interesowała się sztuką 
i muzyką. W 2012 roku zajęła 3 miejsce w Międzynarodowych Biennalach 
Miniatur Zygmunta Krasińskiego. W roku 2015 rozpoczęła studia na UMK.
Siła KobieTY – wystawa, 23.10. (środa), godz. 17.00, do 11.11. 
(opis wyżej)

Galeria Dworzec Zachodni
Wizytówka - wystawa końcoworoczna studentów kierunków 
artystycznych Wydziału Sztuk Pięknych UMK
9.10. (środa) godz. 17.00, do 4.11.
Wystawa jest nie tylko podsumowaniem roku działalności wydziału,  
ale i uroczystością wręczenia nagród dydaktycznych wyróżnionym stu-
dentom. Daje możliwość zapoznania się ze specyfiką Wydziału Sztuk 
Pięknych, jego różnorodnością. Na wystawie znajdziemy prace zrealizo-
wane na kierunkach: Grafika, Malarstwo, Edukacja Artystyczna, Sztuka 
Mediów i Edukacja Wizualna, Architektura Wnętrz.

Na wystawy wstęp wolny
Galerie czynne: poniedziałek-piątek w godz. 10.00-17.00, w dniu wernisażu godz. 18.00-21.00

Aula UMK, ul. Gagarina ul. Gagarina 11, tel. 56 611-42-74
Teatr Kwadrat: Roma i Julian, 5.10. (sobota), godz. 16.00 i 19.00
Współcześnie w Polsce. Klinika seksuologii. Na operację zmiany płci cze-
ka para młodych ludzi: Roma chce zostać mężczyzną, zaś Julian - kobietą. 
Romę odwiedza o pokolenie od niej starszy Mąż. Zapowiada rozwód i ode-
branie majątku. W tym samym czasie przy łóżku Juliana lamentuje Matka, 
wstrząśnięta decyzją syna. Tymczasem niespodziewanie Roma i Julian 
mają się ku sobie… Komedia z udziałem Hanny Śleszyńskiej, Pawła Waw-
rzeckiego, Ilony Chojnowskiej oraz Mateusza Łapki.
Bilety: 50-130 zł do nabycia na stronie teatrkwadrat.pl. Organizator: Fundacja TKwadrat

Kabaret Paranienormalni, 11.10. (piątek), godz. 18.00
Paranienormalny humor w skeczach z nowego programu VIP Tour. Arty-
stów zobaczymy m.in. w skeczu „Kino” - komedii pomyłek prezentującej 
iście czeski humor, czy „Porsche”, gdzie z poczuciem dumy klasycznego 
Janusza zmierzy się sprzedawca samochodów luksusowych. Nie zabrak-
nie także scenek z życia codziennego czy krzywego zwierciadła dla relacji 
damsko-męskich. Bilety: 65-99 zł do nabycia: kupbilecik.pl, biletyna.pl, panbilet.pl 

Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów – Złoty Jubileusz 50 lat na 
100%, 12.10. (sobota), godz. 20.00
Wokalista będzie świętował 50-lecie pracy artystycznej. Przez większość 
lat swojej kariery związany był z Budką Suflera. Przez 40 lat artyści nagrali 
kilkanaście albumów. Na żywo ulubione przeboje z lat 70, 80, 90. oraz te 
z początku XXI w. Bilety: 100-150 zł do nabycia: kupbilecik.pl, biletyna.pl
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społecznym, radykalizmie salafitów. Twarz islamu w Skandynawii jest 
wielowymiarowa i nieoczywista. Rozmowę poprowadzą dr Agnieszka Bryc oraz prof. 
Marcin Czyżniewski (WPISM UMK). Wstęp wolny

Karol Kopiec - Szklanka do połowy, 3.10. (czwartek), godz. 19.00
Karol Kopiec jest na scenie od 2008 r. Pojawił się w trzech sezonach Co-
medy Central, u Kuby Wojewódzkiego oraz na Roaście Michała Szpaka. 
Występy Karola są pełne absurdu i optymizmu. Karol zaprezentuje dużo 
historii wziętych prosto z życia, będzie również fauna i flora w abstrakcyj-
nym zwierciadle. Support: Filip van der Brym. 
Wydarzenie dla osób dorosłych. Bilety: 25 zł, 35 zł w dniu wydarzenia

Kino Studenckie Niebieski Kocyk przedstawia: Nie lubię pana, panie 
Fellini, reż. Marek Koterski, 4.10. (piątek), godz. 19.00
Monodram w wykonaniu Małgorzaty Bogdańskiej. Biograficzna opowieść 
o włoskiej aktorce Giulietcie Masinie staje się pretekstem do spojrzenia 
na kobietę uniwersalną, ponadczasową, wierną, która zatraca siebie 
z miłości do genialnego, lecz niewiernego męża. 
Bilety: 40 zł, 50 zł w dniu spektaklu

Clock Machine – koncert, 5.10. (sobota), godz. 20.30
Zespół tworzą Igo Igor Walaszek, Kuba Wojtas, Konrad Nikiel, Piotr Wy-
kurz i Marcin Pater. Igor jest również wokalistą zespołu Bass Astral x Igo. 
Zespół promuje album „Prognozy”. Płyta zadaje pytania i dogłębnie ana-
lizuje różne oblicza relacji międzyludzkich. Bilety: 55 zł

Wieczór Podróżnika: Jaka jest prawdziwa Japonia? Spotkanie 
z GlobTroper, 9.10. (środa), godz. 20.00
Serwis podróżniczy, który zajmuje się organizowaniem aktywnych wy-
praw w najdalsze zakątki świata. Dzięki Ani Markowskiej z GlobTroper 
- Podróże Aktywne będzie okazja do przeniesienia się do Kraju Kwitnącej 
Wiśni. Nasz gość opowie o swojej ponad miesięcznej, samotnej wypra-
wie. Usłyszymy, jak przemierzyła ponad 6000 km z południa na północ 
Japonii i jakie przygody przydarzyły jej się po drodze. Podczas spotkania 
odbędą się konkursy z nagrodami. Wstęp wolny

Lion Shepherd – koncert, 10.10. (czwartek), godz. 20.00
Zespół tworzą Kamil Haidar (wokal), Mateusz Owczarek (gitara) i Maciej 
Gołyźniak (perkusja). Muzycy postanowili dać upust swoim emocjom 
i czerpać ze wszystkiego co fascynujące: progressive, brzmienia world mu-
sic, muzyka akustyczna, trans, rock, blues. Otwarte, eteryczne formy i po-
kręcone metra. Rockowe ciosy i protest songi. Bilety: 45 zł, 60 zł w dniu koncertu

Nobo – koncert, 11.10. (piątek), godz. 19.00 
Zespół powstał w 2014 roku i jest reprezentantem wrocławskiej sceny 
rocka alternatywnego. W skład grupy wchodzą muzycy z wieloletnim do-
świadczeniem scenicznym i studyjnym. Koncerty Nobo to rockowe, ener-
getyczne przedstawienie połączone z lirycznym klimatem takich utwo-
rów jak „Honey”, „Czesław”, „Sekrety”, „Chory”. Bilety: 10 zł w dniu koncertu

Syberian i Slepi Křovăci (Czechy) – koncert, 12.10. (sob.), godz. 20.00
Zimny jak lód, ostry jak brzytwa, świeży i bezkompromisowy, taki jest 
Syberian. Dynamiczna i mroczna, momentami refleksyjna muzyka zebra-
ła już bardzo pochlebne opinie w kraju i za granicą. Muzycy są wierni 
industrialnym korzeniom oraz czerpią sporo z muzyki rockowej i punk. 
W kompozycjach usłyszeć też można elementy dubstepu i electro. W roli 
supportu crossoverova kapela Slepí Křováci. Bilety: 15 zł, 20 zł w dniu koncertu

Slam Poetycki, 14.10. (poniedziałek), godz. 20.00 
Spotkanie prowadzi Justyna Kłosińska. Wstęp wolny

Jazz Club: Krzysztof Ścierański – Kocham gitary
16.10. (środa), godz. 20.00
Krzysztof Ścierański od wielu lat jest najlepszym polskim gitarzystą 
basowym według magazynu Jazz Forum. Nagrał kilkaset płyt z różnymi 

wykonawcami: Ewą Bem, Markiem Grechutą, Johnem Porterem oraz taki-
mi zespołami jak Wilki, Republika czy Krzak. Obecnie grywa z Bernardem 
Maselim, a także Zbigniewem Jakubkiem, Markiem Napiórkowskim oraz 
Markiem Radulim. Bilety: 10 zł studenci i absolwenci, 20 zł pozostałe osoby

Otrzęsiny Studentów UMK, 17.10. (czwartek), godz. 21.00
Koncert – Smolasty i Siles, po którym na studentów będzie czekać DJ,  
który zapewni zabawę do rana. Bilety: studenci wstęp wolny, 20 zł pozostałe osoby

Bitamina – koncert, 18.10. (piątek), godz. 20.00 
W roku 2019 ukazał się piąty album studyjny grupy „Kwiaty i korzenie”. 
Jest to pierwsza płyta zespołu, na której równolegle możemy usłyszeć obu 
wokalistów, czyli Mateusza Dopieralskiego i Piotra Sibińskiego. Na krąż-
ku gościnnie udzielają się Grubson i Jarecki. Bilety: 45 zł, 60 zł w dniu koncertu

The Watermelons + MID – koncert, 19.10. (sobota), godz. 19.00 
Zespół powstał w 2018 r. z inicjatywy trójki studentów. Muzycy inspirują 
się twórczością The Beatles, Oasis, The Smashing Pumpkins, Weezer. MID 
to mocny wokal, piorunująca gitara oraz bujający groove przypominający 
szalone zabawy w rytm rocka lat 70. Bilety: 10 zł w dniu koncertu

Tak Brzmi Miasto – Toruń – koncert, 20.10. (niedziela), godz. 16.00
Koncert finałowy wieńczący warsztaty i spotkania społecznościowe arty-
stów i menedżerów muzycznych w ramach ogólnopolskiego projektu „Tak 
Brzmi Miasto”. Na dwóch scenach zaprezentuje się 13 zespołów. To różne 
style i gatunki muzyczne a do tego Strefa chillout którą poprowadzi Juliusz 
Pacek /Dj Funktion, również uczestnik grupy toruńskiej. Koncert poprowa-
dzi Piotr Stelmach. Na koncert zostaną zaproszeni reprezentanci branży 
muzycznej, dziennikarze i wydawcy. Wstęp wolny

Zakochaj się w języku włoskim! 22.10. (wtorek), godz. 18.00
Nie mówisz po włosku? Nic nie szkodzi! Poznaj język gestów! Bo język 
włoski to nie tylko słowa, lecz przede wszystkim mowa ciała. O komunika-
cji niewerbalnej w języku włoskim, podczas pierwszego spotkania z cyklu 
otwartych wykładów dedykowanych językom obcym, opowie dr Sylwia 
Skuza, adiunkt z Zakładzie Italianistyki UMK. Wstęp wolny

Siła KobieTY – wystawa, projekcja filmu i spotkanie
23.10. (środa), godz. 17.00 
To, czy zachorujemy na raka, zależy od wielu czynników –genów, wieku, 
trybu życia, jednak to właśnie wczesna diagnoza daje szansę na skutecz-
ne leczenie. Dlatego co roku jesienią przypominamy, jak ważne są bada-
nia profilaktyczne. Chcemy to zrobić poprzez pokazanie historii miesz-
kanek naszego regionu. Tym razem nie będą to jedynie ich zdjęcia, ale 
i autorski reportaż filmowy, w reżyserii Julii Karczewskiej. Przed kamerą 
artystki stanęło 12 kobiet, które opowiedzą nam o różnych etapach radze-
nia sobie z chorobą. Julia Karczewska – urodzona w 1980 r. w Bydgoszczy. 
Przede wszystkim matka, przy okazji fotograf i filmowiec. Obecnie jako 
freelancer realizuje różne projekty, zarówno filmowe, jak i fotograficzne  
– zawsze stara się, aby były to tematy ciekawe i oryginalne. 
Kamil Juszczyk/ K-Essence/Tacher – koncert, 23.10. (środa), godz. 20.00
Koncert w ramach trasy 3/3/3 - 3 miasta / 3 dni / 3 artystów. Tacher to 
autorski solowy projekt Maćka Tachera, dawniej wokalisty Manchestera. 
Akompaniując sobie na gitarze i wykorzystując looper snuje metafizyczne 
opowieści, niekiedy ironicznie bawiąc się popkulturowymi odniesieniami. 
K-Essence tworzy atmosferę podobną do obecnej u Nicka Cave’a, Petera 
Murphy’ego, Marka Lanegana czy wczesnego Bowiego, ale sięga po bez-
kompromisowy rock balansujący pomiędzy melancholijną psychodelią 
a mrocznym gotykiem. Kamil Juszczyk  - jego muzyka balansuje na pogra-
niczu popu i alternatywy, jest niebanalna i przewrotna; czasami bardzo 
wprost i często z przymrużeniem oka.Bilety: 20 zł w dniu koncertu
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Wieczory rękodzieła - czapki chemo, 15, 29.10. (wtorek), godz. 17.00
W czasie spotkań będziemy pracować nad chemo czapkami. „To czapka 
przeznaczona do noszenia przez pacjenta z rakiem, który traci lub stra-
cił włosy w wyniku chemioterapii lub leczenia promieniowaniem. Czapki 
Chemo to prezent wykonany z miłością.”
Opiekun grupy: Elżbieta Chrulska. Koszt: 10 zł /miesiąc

Koncert zespołu Jazziomals, 18.10. (piątek), godz. 19.00
Standardy muzyki jazzowej w konwencji „easy jazz”. Zespół ćwiczy na 
co dzień w Domu Muz. Skład: Agnieszka Grajkowska-Wierzba - saksofon 
altowy, Adam Gwizdała - trąbka, Jarosław Szymański - gitara, Jacek Szy-
mański - gitara oraz Andrzej Gulczyński - kontrabas. Wstęp: 10 zł

Kultura tajska – masaż klasyczny i kuchnia tajska
25.10. (piątek), godz. 17.00 Spotkanie poprowadzi Mario Betancour. Wstęp wolny

ETNOspiżarnia Ziemi Dobrzyńskiej
Celem zadania jest integracja, aktywizacja i podniesienie kompetencji 
kulturotwórczych szesnastu kobiet, pochodzących z Czernikowa i Torunia 
oraz edukacja regionalna społeczności w powiecie golubsko-dobrzyń-
skim i toruńskim. Pobudzimy uczestniczki do eksperymentów artystycz-
nych i dzielenia się swoją wiedzą na temat roślin, przepisów kulinarnych 
i tradycji, w tym przekazu ustnego.
2.10. (środa), godz. 12.00 Konferencja prasowa promująca publikację  
ETNOspiżarnia Ziemi Dobrzyńskiej
5.10. (sobota), godz. 11.00 Wystawa i działania animacyjne wokół  
publikacji

DOM MUZ, ul. Poznańska 52, tel. 56 664-49-12
Wystawy:
Anielski wernisaż – wystawa powarsztatowa
16.10. (środa), godz. 17.30, do 31.10.
Prace powstałe podczas warsztatów nawiązujących do obchodów Dni 
Anielskich Torunia oraz święta aniołów w liturgii Kościoła. W kolejnych 
edycjach warsztatów powstają różnorodne ujęcia tego tematu – anioły za-
równo duże jak i całkiem maleńkie – jedne z tiulu, inne z masy kreatywnej, 
jeszcze inne z materiałów roślinnych czy drewnianych. Wstęp wolny

Wydarzenia:
Umiar i równowaga – warsztaty wokół duszy i ciała
2.10. (środa), godz. 18.00
Warsztaty ruchowo-plastyczne z wybranymi elementami arteterapii, du-
chowości benedyktyńskiej oraz duchowości ignacjańskiej. W części teore-
tycznej uczestnicy dowiedzą się m.in. o tym, jak dzielą dobę benedyktyni 
a także o tym, na czym polega tzw. „ignacjański kwdrans miłującej uwa-
gi”. W części plastycznej będą mogły powstać anioły mające za zadanie 
czuwać nad umiarem i równowagą w naszym życiu. Zapraszamy młodzież, 
studentów i osoby już pracujące. W ramach VI Tygodnia Refleksji nad Kul-
turą Duchową. Wstęp wolny. Współorganizatorzy: Fundacja Pionowy Wymiar Kultury oraz 
Wspólnota Życia Chrześcijańskiego

Podgórskie Anioły – warsztaty plastyczne
7.10. (poniedziałek), godz. 17.45 cz. I, 8.10. (wtorek), godz 11.00 cz. II
Warsztaty nawiązujące do obchodów Dni Anielskich w Toruniu oraz Dni 
Anielskich w liturgii Kościoła. Uczestnicy zapoznają się z wizerunkami 
aniołów z różnych epok, a następnie wykonają anioły w wybranej z kilku 
zaproponowanych technik. Współpraca z filią nr Książnicy Kopernikańskiej. Wstęp: 5 zł 
(warsztaty dla grup - zapisy: poznanska@dommuz.pl, tel.56 664-49-12

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

Galeria Muz
Zdzisław Mackiewicz - Idea – Pamięć Kuba, finisaż: 11.10. godz. 18.00
Praca składa się z 32 obrazów o wymiarach 70x100 cm. Każdy obraz 
składa się z 100 paskowych fragmentów zdjęć, jest ich więc 3200, są 
to fotografie rodzinnego albumu poświęconego mojemu synowi - Kubie.  
„Kuba I” (16 części) to obraz, który powstał w 2007 roku, natomiast 
„Kuba II” (16 części) w 2017 roku. Całość jest metaforą upływu czasu, 
odwołuje się do pamięci, określa liniowość czasu i przestrzeni. Zdzisław 
Mackiewicz – Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Dyplom z grafiki 
w 1988 r. Od 1991 r. pracuje w Instytucie Artystycznym (Zakład Grafiki) 
na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, prowadząc zajęcia dydaktyczne z foto-
grafii. Dr habilitowany sztuki w dziedzinie fotografii, prof. UMK. 
Grafika Niny Marszałek, 18.10. (piątek), godz. 18.00, do 11.11.
Nina Marszałek – laureatka Nagrody Dydaktycznej Kierunku Grafika, 
specjalność Grafika Warsztatowa im. prof. Edmunda Piotrowicza za wy-
jątkowe osiągnięcia artystyczne w roku akademickim 2018/2019. Jest 
studentką IV roku. Sprawnie i z wyczuciem posługuje się techniką lito-
grafii. Jej kompozycje wykonane są z zastosowaniem wielu mediów lito-
graficznych: kredki, tuszu, asfaltu, przedruku, a także elementów linory-
tu. Autorka posługując się podstawowymi formami plastycznymi, jakimi 
jest linia i płaszczyzna, prowadzi swoje kompozycje w sposób oryginalny 
i sugestywny, a do tego wyjątkowo dobrze czuje formę, kolor i fakturę.

Fotogaleria
Grupa Fotograficzna Stara Remiza z Włocławka - Pomiędzy # światłem 
a cieniem, do 28.10.
Grupa jest częścią zespołu fotografów amatorów działających od czte-
rech lat w Centrum Kultury Browar B we Włocławku. Głównym tematem 
zainteresowania jest szeroko pojęty portret w rożnych jego aspektach.

Na wystawy wstęp wolny

Wydarzenia:
Bieganie z aparatem – jestem na TAK, 1.10. (wtorek), godz. 8.15
Spotkania odbywają się w pierwszy wtorek miesiąca, poświęcone są 
sportowi i sztuce. Zaczynamy rano, kiedy jest najlepsze światło, zabiera-
my koniecznie ze sobą aparaty. 
Informacje: okolna@dommuz.pl lub tel. 56 654-84-56. Wstęp wolny

Zen Coaching. Jaka moc płynie z obecności? Dyskusyjny Klub 
Coachingu, 8.10. (wtorek), godz. 17.00
Celem spotkania jest zainteresowanie uczestników wykorzystaniem 
metody zen w pracy coacha. Prowadząca: Marta Obrycka - socjolog, dy-
plomowany coach profesjonalny i pierwszy w Polsce a drugi na świecie 
certyfikowany senior coach w podejściu zen coachingu.
Organizator: Izba Coachingu Oddział Kujawsko-Pomorski
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Narodowa perła Gruzji: Nartebi, 14.10. (poniedziałek), godz. 19.00
Ośnieżone wierzchołki gór, w dolinach piękne dziewczyny i dzielni mło-
dzieńcy, a do tego wino, taniec i śpiew – czyli, po prostu, Gruzja. To kraj 
o wspaniałej, bogatej kulturze, muzyce zapierającej dech w piersiach 
i żywiołowych tańcach. Przed Państwem narodowa perła Gruzji, zespół 
„Nartebi”, którym kieruje wybitny choreograf Gogita Tatulaszwili. W cią-
gu ponad 10 lat istnienia zespół występował już w Europie i Azji, a teraz 
może go obejrzeć polska publiczność.
Bilety: 125-130 zł do nabycia: kupbilecik.pl, biletyna.pl, ebilet.pl. Organizator: Agencja Brussa

Lekko nie będzie - spektakl, 20.10. (niedziela), godz. 16.00
Stateczny wykładowca Eduardo (Tomasz Sapryk) romansujący ze spryt-
ną studentką Sarah (Zofia Zborowska/Katarzyna Grabowska), jego była 
żona Marion (Lucyna Malec/Andżelika Piechowiak) zakochana w młodym 
partnerze i ich córka Julie (Julia Rosnowska) mająca nowego troszkę star-
szego narzeczonego Merco artystę bez grosza przy duszy (Kacper Ku-
szewski) zapoczątkują lawinę omyłek i absurdu, komplikacji i rozwiązań. 
Bilety: 32-96 zł do nabycia: kupbilecik.pl

Wojciech Cejrowski Stand-Up Comedy, 21.10. (pon.), godz. 19.00
Samotny człowiek z mikrofonem, na pustej scenie, bez rekwizytów, 
bawi publiczność przez półtorej godziny. Nie śpiewa, nie tańczy jedynie 
opowiada, ale w taki sposób, by co kilka zdań wywołać salwę śmiechu. 
Opowiada wyłącznie historie prawdziwe, w większości z własnego życia. 
Pełny humoru i zaskakujących spostrzeżeń z życia występ komediowy 
najsławniejszego polskiego podróżnika. Bilety: 75-90 zł do nabycia: kupbilecik.pl

Nerwica natręctw - spektakl, 26.10. (sobota), godz. 16.00
Sztuka autorstwa Laurenta Baffie w reżyserii Artura Barcisia to lekka opo-
wieść o skomplikowanych osobowościach. W poczekalni u genialnego 
psychiatry spotyka się kilkoro pacjentów. Tym bardziej, jeśli są to osoby 
cierpiące na takie fobie jak: niekontrolowane przeklinanie (choroba To-
uretta), przeliczanie wszystkiego (arytmomania), strach przed bakteriami 
(nozofobia), powtarzanie każdego zdania (palilalia), niemożność stanię-
cia na linii, czy tytułowa nerwica natręctw. A gdy z powodu niekończącej 
się absencji lekarza pacjenci zaczynają się leczyć sami, zapowiada się 
prawdziwa jazda... Bilety: 75-110 zł do nabycia: adria-art.pl 

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

Wystawy:
O obrotach, Rzeka, przeŻYCIE, przeBUDOWA, Idee, Krajobrazy Antarktyki, Jadwiga i Marek Czar-
neccy - Wielki Makro Świat, …To takie proste!, Idee, Autostrada dźwięku, do 3.02.2020, Wahadło 
Foucaulta

Centrum czynne:
wtorek-piątek: godz. 9.00-12.00 i 12.00-15.00, sobota-niedziela: godz. 11.00-17.00
2-6.09. Centrum nieczynne

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:
Fajf dla seniorów, 10.10. (czwartek), godz. 17.00-19.00 Bilety: 15 zł

Toruń za pół ceny, 12-13.10. (sobota-niedziela), godz. 11.00-17.00 
Zwiedzanie wystaw CNMW w cenie 9 zł

Medyczna Środa 
•  16.10., godz. 18.00 Eksperymenty na samym sobie w dziejach nauki 

i medycyny – dr hab. Wojciech Szczęsny
•  23.10., godz. 18.00 Mózg z żelaza, czyli co ma żelazo do naszej pamięci 

– dr Inga Dziembowska
•  30.10., godz. 18.00 W prostych słowach o niedoczynności tarczycy 

i chorobie Hashimoto – lek. Szymon Suwała
Konferencja stratosferyczna „Near Space”
18-19.10. (piątek-sobota) Informacje: www.nearspace.pl

Naukowe halloween, 25.10. (piątek), godz. 18.00-21.00 Bilety: 20 zł

Warsztaty:
Weekendowe warsztaty „Jak rozmawiać trzeba z psem?” 
5, 12, 19, 26.10. (soboty), godz. 11.00-12.00
Zajęcia, na których dowiecie się jak rozmawiać z psem, poznacie pod-
stawy „psiego języka” i w praktyce nauczycie się go wykorzystywać. Na-
uczymy się zasad bezpiecznego i komfortowego kontaktu z psem. Przede 
wszystkim jednak uczestnicy wybiorą się w podróż do świata psich emo-
cji, które wcale tak bardzo nie różnią się od ludzkich. Poznając i aktywnie 
uczestnicząc w pracy z psami, będziemy mogli lepiej poznać i zrozumieć 
własne uczucia. 
Zajęcia przeznaczone dla dzieci (min. wiek przedszkolny) wraz z opiekunami.
Bilety: normalny: 15 zł, ulgowy: 13 zł, rodzinny: 34 zł do nabycia online oraz w kasach Centrum

Dla przedszkoli:
wtorki - Pojazdy do wesołej jazdy (3-4 lat)
środy - 7 cudów świata (4-6 lat)
czwartki - Planety (4-6 lat)
piątki - Mini laboratorium (5-6 lat)

Dla szkół:
wtorki - Las wokół nas, kl. 1-5 SP
środy - Laboratorium juniora, kl. 1-5 SP
czwartki - Zmysłami poznaję świat, kl. 1-4 SP

Pracownia Biologiczna
wtorek-czwartek - Walka o przetrwania (60 min.), kl. 5-8 SP
piątek - Osmoza bez tajemnic (120 min.), kl. 7-8 SP, szkoły ponadpodstawowe

Pracownia Fizyczna
środa-piątek - Ukryty magnetyzm (60 min.), kl. 6-8 SP
piątek - Pod napięciem (120 min.), kl. 7-8 SP, szkoły ponadpodstawowe

Ścieżka tematyczna na wystawie „O obrotach”
kl. 2-8 SP, szkoły ponadpodstawowe

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

Komturiada II – Potyczki Rycerskie Rodzin – finał II edycji turnieju, 
19.10. (sobota), godz. 18.00
Spotkanie drużyn, podsumowanie potyczek, wręczenie nagród
Wstęp wolny

Zwiedzanie zamku krzyżackiego nocą
5, 26.10. (soboty), godz. 19.00 Wstęp płatny
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Wybitne Postacie Historii Fotografii: Vivian Maier – życie 
i twórczość, 16.10. (środa), godz. 16.45 
Multimedialny wykład. Vivian Maier nigdy nie wystawiła publicznie 
swoich zdjęć, chociaż o jej fotograficznym hobby wiedzieli najbliżsi 
i znajomi. Dopiero po jej śmierci okazało się, że dorobek twórczy 
obejmuje kilkanaście tysięcy negatywów, których głównym tema-
tem jest codzienność amerykańskich aglomeracji: Nowego Jorku 
i Chicago. Nie była zawodową fotografką – pracowała jako niania, 
ale większość wolnego czasu poświęcała na swoją pasję. Wykład 
wygłosi Stanisław Jasiński. Wstęp wolny

Konkursy:
Trwają Konfrontacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR Teatr. Zgłosze-
nia przyjmowane są do 19.10. Udział bezpłatny. Zgłoszenie za pośrednictwem formularza 
na stronie www oraz przesłać na nośniku fizycznym albo udostępnić wirtualnie nagranie 
całego spektaklu lub jego próby. Na podstawie nadesłanych nagrań wyłonione zostaną 
spektakle do finałowej prezentacji.

Warsztaty:
12-13.10. Magia cyrku. Akrobatyka powietrzna
Zajęcia prowadzi Agnieszka Kwiatkowska, cena: 150 zł, termin zgłoszeń: 4.10.
18-20.10. Pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i młodzieżą
Zajęcia prowadzi Alicja Usowicz, cena: 100 zł, termin zgłoszeń: 11.10.
26.10. Magia głosu – twój dźwiękowy wizerunek
Zajęcia prowadzi Erwin Regosz, cena: 80 zł, termin zgłoszeń: 18.10.

Zajęcia edukacyjne:
Konsultacje fotograficzne, 11, 25.10. (piątek), godz. 15.30-18.00
Zajęcia prowadzi Stanisław Jasiński – indywidualne zajęcia warsztatowe dla osób amator-
sko uprawiających fotografię artystyczną. Udział bezpłatny
Teatralny rozruch, 19.10. (sobota), godz. 9.00
Comiesięczne zajęcia dla dzieci dla dzieci w wieku 7-10 lat, 
  prowadząca: Agnieszka Zakrzewska, cena 5 zł. Zgłoszenia do 16.10.
Poranne figle, psoty i żarty, 19.10. (sobota), godz. 11.00 (I grupa) i 12.15 (II grupa)
Comiesięczne zajęcia dla dzieci dla dzieci w wieku 4-6 lat z opiekunami, prowadząca: 
Agnieszka Zakrzewska, cena 5 zł (opiekun bezpłatnie). Zgłoszenia do 16.10.

DOMKULTURY!
SPOŁECZNY DOM KULTURY NA BYDGOSKIM 
PRZEDMIEŚCIU, ul. Sienkiewicza 11/2
tel. 501-069-816, www.dkbydgoskie.wordpress.com

Spacerologia #3: Świętowanie wielkie i mniejsze (1928-1938)
2.10. (środa), godz. 17.00 
Prowadzenie: Katarzyna Kluczwajd - projekt Zielnik świętowań polskich. Start: Domkultury!

Grodzisko Owidz, 4.10. (piątek), godz. 9.00-18.00
Wyjazd spod Domukultury!, zwiedzanie Muzeum Mitologii Słowiań-
skiej oraz wykład dotyczący obrzędowości dawnych Słowian. 
Zapisy: utu.fundacja@gmail.com

Bastarda trio - Ars Moriendi - koncert, 8.10. (wtorek), godz. 20.00 
Zespół powołany do życia przez klarnecistę Pawła Szamburskiego 
oraz wybitnych instrumentalistów - Tomasza Pokrzywińskiego (wio-
lonczela) oraz Michała Górczyńskiego (klarnet kontrabasowy). Arty-
ści podejmują próbę reinterpretacji muzyki dawnej oraz stworzenia 
na jej podstawie autorskiego języka dźwiękowego.
Miejsce: Kulturhauz, przy ul. Poniatowskiego 5/2. Projekt Zielnik świętowań polskich

Międzyplanetarne Święto Dyni, 12.10. (sobota), godz. 14.00
Warsztaty z Janem Chmielowcem i kuchnia społeczna
Projekt Zielnik świętowań polskich. Projekt #Domkultury!

Udział we wszystkich wydarzeniach nieodpłatny

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 

Wystawy czasowe: 

Moja przygoda w Muzeum, do 27.10.

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

Wystawa czasowa:

Futami Shoichi. Akwaforty, 11.10., do 24.11.
Artysta urodzony w 1932 r. w Osace – znany i ceniony nie tylko w Japonii, 
ale i w Europie grafik, tworzący kameralne prace w technice akwafinty, 
liryczne i melancholijne, niemal monochromatyczne, przeważnie w nie-
bieskiej tonacji. 

Bilety: Sale ekspozycyjne 12 zł normalny; 9 zł ulgowy

Dom Mikołaja Kopernika, ul. Kopernika 15/17

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

Wystawa czasowa:
Przy stole z Kopernikiem. Realia konsumpcji i przygotowywania posiłków 
na przełomie XV i XVI w., 4.10. (pt.), godz. 17.00, do 3.05.2020
Co jadał Mikołaj Kopernik, jak i dlaczego? Jak wyglądał stół i  wyposaże-
nie kuchni w czasach, kiedy żył toruński astronom?
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wybranego wiersza o charakterze patriotycznym. Impreza organizowa-
na w związku z jubileuszem 100-lecia odzyskania nieodległości Polski. 
Finał konkursu 19.11. Prace finalistów w Galerii Młoda MDK do 13.12.
Niezwykły koncert, 18.10. (piątek), godz. 17.30
Koncert z okazji Jubileuszu 10-lecia Grupy ZET, w którym wystąpią rów-
nież zaproszone zespoły z MDK: Taneczny „Forma” oraz grupa gitarowa.  
Nowa Scena Muzyczna: Czas jesienny, 26.10. (sobota), godz. 18.00
Koncert w wykonaniu Karoliny Pankowskiej i jej przyjaciół. Jednym z go-
ści będzie toruński bard Jacek Beszczyński.
Górzno 2019 - wystawa poplenerowa, 29.10. (wtorek), do 14.11.

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

Wystawy:

Pojezierze Brodnickie 2019, do 31.10.
Poplenerowa wystawa malarstwa i rysunku 
Ptasi gaj, do 30.11.
Wystawa malarstwa wychowanków A. Oberlan-Stefańskiej
Miejski Konkurs plastyczny - Niepodległa, wolna, modna
październik - grudzień
Ogłoszenie konkursu dla szkół podstawowych i ponad podstawowych
Rozpoczęcie akcji Wrzuć pluszaka dla dzieciaka
październik - grudzień
Zbieramy niekoniecznie nowe, ale w dobrym stanie maskotki, zabawki 
artykuły szkolne
Grand Prix Torunia w Szachach Szybkich 2019/2020
19.10. (sobota), godz. 10.00-15.00
I Runda Otwartego Turnieju Szachowego 
Akademia piosenki 
19.10. (sobota), grupa I godz. 13.00-14.30, grupa II godz. 14.40-16.10 
Warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat
Zapisy: tel. 56 622-39-50

Warsztaty: Zdrowy duch, zdrowe ciało i przez życie idziesz śmiało
26.10. (sobota), godz. 11.00-13.00
Rodzinne zajęcia ruchowo-animacyjne. Zapisy: tel. 56 622-39-50

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

Wystawy, spotkania i wykłady:
W Pierwszym Rzędzie: Republika. Narodziny legendy 
9.10. (środa), godz. 18.00
Seans i spotkanie z twórcami w ramach comiesięcznych spotkań filmo-
znawczych. Film Ryszarda Kruka opowiada o pierwszym okresie dzia-
łalności zespołu. Opowiadają o tym muzycy, którzy współtworzyli Re-
publikę, w filmie wykorzystane zostały też mało znane archiwa filmowe 
i muzyczne, fragmenty nagrań, nigdy niepublikowane zdjęcia. Po projek-
cji o kulisach produkcji opowiedzą: reżyser Ryszard Kruk, kierowniczka 
produkcji Magdalena Kruk oraz autor zdjęć Kajetan Pochylski. Wstęp wolny

Wokół Sztuki, 11.10. (piątek), godz. 8.45
Zajęcia dla grupy dzieci niepełnosprawnych. Pobawimy się papierem 
i ozdobimy go w różnych technikach. Wstęp: 10 zł (tylko dla grup zorganizowanych)

Zasmakuj – rodzinne warsztaty kulinarne, 13.10. (niedz.), godz. 12.00
Zajęcia dla zapracowanych rodziców z dziećmi. Jeżeli chcecie pobawić 
się ze swoimi pociechami w gotowanie, te warsztaty są dla Was. 
Zapisy: poznanska@dommuz.pl, tel.56 664-49-12. Wstęp: 30 zł (jedno stanowisko)

Teatr Frajda - Kłębuszkowo, 19.10. (sobota), godz. 11.00
W każdym z nas kłębią się emocje. Czujemy tremę przed spotkaniem 
z nowymi osobami, radość kiedy poznajemy przyjaciół, smutek kiedy 
trzeba się pożegnać. Interaktywny spektakl, który pozwala nam się oswo-
ić z każdą taką emocją, pomaga znieść pierwszy stres związany z adapta-
cją w nowej grupie. Po teatrzyku warsztaty kłębuszkowe. Wstęp: 10 zł

Podgórskie święto latawca - warsztaty latawcowe i rodzinne puszczanie 
latawców, 20.10. (niedziela), godz. 11.00
Zapraszamy całe rodziny na warsztaty tworzenia latawców. Następnie za-
prosimy uczestników na próby lotów zrobionych wcześniej latawców oraz 
wspólną zabawę na terenie zielonym za trasą średnicową na Podgórzu. 
Zapisy: poznanska@dommuz.pl, tel.56 664-49-12. Wstęp: wejście rodzinne 15 zł (za latawiec)

DOM MUZ, ul. Okólna 169, tel. (56) 654-84-56
Wstęp do architektury – zajęcia dla dzieci, 9.10. (środa), godz. 16.00
Dom symbolizuje bezpieczeństwo, trwałość i schronienie. W czasie zajęć 
uczestnicy w kilku grupach zbudują schronienia. Stanie się to pretekstem 
do wyjaśnienia terminów związanych z architekturą, jako sztuką kształ-
towania przestrzeni. Warsztaty są wprowadzeniem do nowych zajęć sta-
łych na Rudaku – Projektowanie krajobrazu. Wstęp do Architektury. 
Zapisy: okolna@dommuz.pl, tel. 56 654-84-56. Wstęp: 10 zł

Kreatywnie w świetlicy – Zmiana czasu Zegar, 23.10. (śr.), godz. 15.30
Zapraszamy dzieci w wieku 6-13 lat na warsztaty manualne w świetlicy. 
Tematem będzie początek czasu zimowego i zmiana czasu na zegarach. 
Będziemy rozmawiać i wspólnie tworzyć z „duchem czasu”. Wstęp wolny

Warsztat florystyczny – Dynia, 26.10. (sobota), godz. 11.00
Zapraszamy do wspólnego układania kompozycji z roślinami dyniowaty-
mi w roli głównej. 
Informacje i zapisy: okolna@dommuz.pl, nr tel. 56 654-84-56. Wstęp: 25 zł dorosły/15 zł dziecko

Świetlica dla dzieci (7-13 lat), poniedziałek-piątek 15.30-17.30
Uczęszczające do świetlicy dzieci pod kierunkiem prowadzących odrabiają lekcje i uzupełniają zale-
głości w nauce. Dzieci uczestniczą w różnorodnych zajęciach rozwijających kreatywność, w pracach 
organizacyjnych i porządkowych, wykonują dekoracje i prace plastyczne związane z konkursami itp. 
Jednocześnie dzieci uczestniczą w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez Dom Muz, 
a także bywają w miejscach takich jak basen, kino, teatr, muzeum. Wstęp wolny

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

Kampania Informacyjna „Time to Move”, cały październik
Cykl wydarzeń organizowanych przez Centrum Informacji Młodzieży dla 
grup z toruńskich szkół, instytucji, organizacji. Grając w gry planszowe 
„Euroszanse” i „Time to Move”, młodzi ludzie mogą zorientować się 
w setkach możliwości rozwoju.
Ogłoszenie konkursu plastycznego „Inspirowane Poezją Patriotyczną ”
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z toruńskich przedszko-
li, szkół podstawowych i średnich. Tematem jest ilustracja plastyczna 
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– rodzinno-sąsiedzkich spotkań odbywających się dawniej po śmierci 
członka społeczności wiejskiej.  W trakcie spotkania zaprezentowane zo-
staną archiwalne nagrania wiejskich śpiewaków i śpiewaczek. 
Prowadzenie: Marta Domachowska. Bilet: 1 zł/os.

Edukacja:
Tradycja w małym paluszku
Warsztaty dla grup przedszkolnych (powyżej 4 lat). W programie elementy kultury ludowej w dzia-
łaniach twórczych, a także tradycyjne piosenki i zabawy dzieci wiejskich. W październiku dzieci 
poznają świat lnu, obejrzą ubrania z babcinej skrzyni i spróbują prac przy przetwarzaniu rośliny 
w tkaniny za pomocą tradycyjnych narzędzi. Bilety: 9 zł/os. Jednorazowo grupa może liczyć do 25 
os. Informacje i zapisy (z dwutygodniowym wyprzedzeniem): Dział Edukacji, tel. 56 622-89-43.

Dla szkół:
Polesie - kresowy tygiel kulturowy 
Zajęcia dla szkół średnich przy wystawie Polesie w fotografii lat 20. i 30. XX wieku… Wątki histo-
ryczne pozwolą uczniom lepiej zrozumieć obecną sytuację tego rozległego regionu etnograficzne-
go położonego w Polsce, na Białorusi i Ukrainie. Nie zabraknie odwołań do utworów literackich.
O lnie, płótnie i koszuli 
Zajęcia dla klas nauczania początkowego. Uczestnicy obejrzą wyroby z lnianego płótna ze skrzyni 
prababci i dowiedzą się, jak powstały. Poznają tradycyjne metody uprawy lnu i spróbują swoich 
sił w pracy za pomocą dawnych narzędzi do jego obróbki, a także w tkaniu na krosienkach. 
Bilety: 5 zł/os. Jednorazowo grupa może liczyć do 25 os. 
Informacje i zapisy: Dział Edukacji, tel. 56 622-89-43. 

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

Wystawa stała: 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

Sztuka polska w Wielkiej Brytanii. Insygnia i portrety Rektorów UMK

Wystawa czasowa:

9 wspaniałych: Sztuka polska w Wielkiej Brytanii w XX wieku

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. Ciekawy jest również sam budynek.

Bilety: 5 zł, 3 zł ulgowy, 30 zł grupowy (min. 10 osób), przewodnik w języku polskim - 20 zł, 
przewodnik w języku angielskim - 40 zł

Wystawa czasowa:

Wystawa Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego Diecezji Toruńskiej 
1.10. (wtorek), godz. 18.00, do 31.10.

Wystawa poświęcona misjom i misjonarzom z terenów diecezji toruńskiej. 
Na wystawie przedmioty pochodzące m.in. z Afryki, Papui-Nowej Gwinei 
i Mongolii. Bilety: 5 zł normalny, 3 zł ulgowy, 30 zł grupowy (min. 10 osób)

Wydarzenia:
Debata: Relikwie jako ciała święte, 3.10. (czwartek), godz. 18.00
Opis w dziale Inni organizatorzy. Wstęp wolny

Misje: Papua-Nowa Gwinea, spotkanie z misjonarzem ks. Dariuszem 
Kajzerem, 10.10. (czwartek), godz. 18.00
Spotkanie z misjonarzem przebywającym wiele lat na misjach w Papui-
-Nowei Gwinei. Ks. Dariusz Kajzer opowie o swojej pracy i realiach życia 
w tych krajach oraz ich kolorycie kulturowym. Wstęp wolny

Toruń za pół ceny, 11-13.10. (piątek-niedziela), godz. 10.00-16.00
Wstęp wolny na wystawę czasową oraz wystawę stałą Muzeum Diecezjalnego w Toruniu.

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
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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, do 31.10.
Próba przedstawienia kulturowego krajobrazu Polesia na podstawie prac 
polskich fotografów działających w okresie 20-lecia międzywojennego.
Twórcze fascynacje IV, 18.10. (piątek), godz. 12.00, do 3.11.
Prace są efektem warsztatów malarskich dla artystów amatorów orga-
nizowanych pod patronatem i przy udziale Towarzystwa Przyjaciół Mu-
zeum Etnograficznego. Całoroczne warsztaty realizowane są od 2013 r. 
Ekspozycję oglądać można po wcześniejszym umówieniu tel. 56 622-89-43. Bilety: 2 zł

Godziny otwarcia: wtorek-piątek: 9.00-16.00, sobota, niedziela: 10.00-16.00

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 środy wstęp bezpłatny na ekspozycje stałe

Imprezy:
Jarmark żywności ekologicznej, 5.10. (sobota), godz. 10.00-14.00 
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych Ekołan.

Etnowyprawka Malucha: Ziemniak!
9.10. (środa), godz. 10.00 (dla dzieci od 6 do 20 m-cy)
10.10. (czwartek), godz. 10.00 (dla dzieci od 21 m-cy do 3 lat)
Zajęcia dla małych dzieci i ich opiekunów. Ruszymy tropem ziemniaczka. 
Poznamy jego barwy i kształty. Będziemy go turlać, kręcić i podrzucać. 
Sprawdzimy jak wyglądają starte kartofle i co to takiego krochmal. Nie za-
braknie elementów wokalnych. 
Prowadzenie: dr Olga Kwiatkowska. Zajęcia w niewielkich grupach. Bilety: 25 zł/1,5 godz. (dziec-
ko + 1 opiekun), zapisy (do 7.10., e-mail:edukacja@etnomuzeum.pl z dopiskiem: etnowyprawka)

O tajnych językach Azji Środkowej, 19.10. (sobota), godz. 16.00 
Spotkanie z cyklu Okolice kultury - kultura okolic nawiązujące do proble-
matyki Roku Języków Rdzennych zainicjowanego przez ONZ.  Mało zna-
nym aspektem tej tematyki są języki tajne, w tym powstałe na obszarze 
Azji Środkowej. Opowie o nich prof. Jadwiga Pstrusińska, orientalistka, 
od 1996 roku członek Komitetu Nauk Orientalistycznych PAN. Spotkanie po-
prowadzą: Teresa Okoniewska i Maria Pokrzywnicka. Współorganizator - Towarzystwo Przyjaciół 
Muzeum. Bilety przed spotkaniem w kasie muzeum: 2 zł

Może każdy tworzyć może? 24.10. (czwartek), godz. 12.00 
95. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób z grupy wiekowej 
55+ oraz dla chętnych „kandydatów na seniorów”, które odbędzie się 
na wystawie Twórcze fascynacje IV. Gośćmi będą: Justyna Rochon pro-
wadząca warsztaty malarstwa oraz autorki prac powstałych na warszta-
tach w 2019 r. Z okazji 60-lecia Muzeum kilka artystek zdecydowało się 
zaprezentować na wystawie także portrety prof. Marii Znamierowskiej-
-Prüfferowej, założycielki Muzeum.
Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Bilet: 3 zł 
Uwaga: istnieje możliwość powtórzenia spotkania dla zorganizowanych grup seniorów (min. 10 
os.). Kontakt w tej sprawie: tel. 56 622-89-43

Ta godzina opłakana. Pieśni przy śmierci, 30.10. (środa), godz. 18.00
41. spotkanie z cyklu Żywot pieśni, pieśni żywota polegające na wspól-
nym śpiewaniu. Tym razem będą to ludowe pieśni z „pustych nocy”  

Wydarzenie:
Spotkanie z dr. hab. Jarosławem Dumanowskim - Kulinarny renesans. 
Kuchnia w czasach Kopernika, 11.10. (piątek), godz. 12.00  
Prof. UMK, historyk zajmujący się m.in. kulturową historią kuchni i je-
dzenia, znawca najstarszych polskich książek kulinarnych. Wydarzenie 
stanowi merytoryczny komentarz do wystawy Przy stole z Kopernikiem…

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!, do 8.10.

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

Wystawy czasowe:

Oman – nowoczesność w cieniu tradycji, do 17.11.

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

Wydarzenia:
Współczesne formy do pierników, 16.10. (środa), godz. 12.00
Spotkanie z dr. Stanisławem Kośmińskim, artystą rzeźbiarzem z Wydzia-
łu Sztuk Pięknych UMK w ramach projektu badawczego „Od katalogu do 
wystawy o formach piernikarskich” 
Kolekcja form piernikarskich w Muzeum Okręgowym w Toruniu  
17.10. (czwartek), godz. 12.00 
Spotkanie poprowadzi Małgorzata Mikulska-Wernerowicz z Działu Histo-
rii Muzeum Toruńskiego Piernika

Bilety: interaktywna wystawa 12 zł, 9 zł ulgowy
warsztaty wypieku: 12 zł, 9 zł ulgowy
Interaktywna wystawa + warsztaty wypieku 16 zł, 11 zł ulgowy

Wydarzenia:
Toruń za pół ceny, 11-13.10. (piątek-niedziela)
Muzeum Okręgowe w Toruniu oferuje wstęp do wszystkich swoich oddziałów (z wyjątkiem Wieży 
Ratuszowej) za połowę ceny wszystkich biletów.
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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

5. Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Skrzypcowy im. Karola Lipińskiego
1.10. (wtorek), godz. 19.00 Gala otwarcia – Michał Staśkiewicz in 
memoriam 
Ilya Kaler (USA) – skrzypce, Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Mariusz Smo-
lij - dyrygent  Bilety: 50 zł, 40 zł ulgowy 

2.10. (środa), godz. 19:00 Smyczki i Jazz – koncert kameralny 
Atom String Quartet 
Miejsce: Sala Wielka Dworu Artusa. Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy 

TOS

3.10. (czwartek), godz. 19.00 Violini a due – koncert kameralny 
Krzysztof Jakowicz, Jakub Jakowicz – skrzypce 
Miejsce: Sala Wielka Dworu Artusa. Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy

4.10. (piątek), godz. 20.00 Inauguracja konkursu – koncert 
kameralny 
Konstanty Andrzej Kulka, Andrzej Gębski – skrzypce, Andrzej Wróbel 
– wiolonczela. Bilety: 40 zł, 30 zł ulgowy

5-7.10. (sobota-poniedziałek), godz. 9.00-19.00 I Etap konkursu
22 uczestników (skrzypce solo). Piotr Matwiejczuk – prowadzenie. Wstęp wolny 

5.10. (sobota)
godz. 16.00 Współczesny mężczyzna – pokaz filmowy
Magdalena Wichrowska – prowadzenie 
Miejsce: Kino Centrum CSW. Wstęp za okazaniem wejściówki 

godz. 18.00 Purpurowe skrzypce – recital 
Elizabeth Pitcairn – skrzypce, Louise Thomas – fortepian 
Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy

6.10. (niedz.), godz. 17.00 Od Beethovena do Chopina – koncert 
kameralny 
Albrecht Menzel – skrzypce, Valentino Worlitzsch – wiolonczela,  
Magda Amara – fortepian 
Miejsce: Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego. Bilety: 30 zł, 25 zł ulgowy

7.10. (pon.), godz. 18.00 Score – muzyka filmowa – pokaz filmowy 
Magdalena Wichrowska – prowadzenie 
Miejsce: Hanza Cafe. Wstęp za okazaniem wejściówki

8-9.10. (wtorek-środa), godz. 11.00-19.00 II etap konkursu
12 uczestników (skrzypce z fortepianem). Pianiści konkursowi: Katarzy-
na Wieczorek, Bartłomiej Wezner. Prowadzenie: Piotr Matwiejczuk. Wstęp wolny 

8.10. (wtorek)
godz. 18.00 Życie i twórczość Karola Lipińskiego 
Voytek Proniewicz – skrzypce, Piotr Kopczyński – fortepian. Prowadze-
nie: Barbara Mielcarek - Krzyżanowska. Wstęp za okazaniem wejściówki

godz. 19.00 Kwartet – pokaz filmowy 
Magdalena Wichrowska – prowadzenie. Miejsce: Hanza Cafe. Wstęp za okazaniem wejściówki

9.10. (środa), godz. 18.00 Warsztaty lutnicze 
Andrzej Nogaj – prowadzenie, artysta lutnik, Norbert Kijanka – prowa-
dzenie, artysta lutnik. Wstęp za okazaniem wejściówki

10.10. (czwartek), godz. 19.00 Dźwięki natury – koncert kameralny 
Kreeta-Maria Kentala (Finlandia) - skrzypce barokowe, Matias Hakki-
nen (Finlandia) – klawesyn 
Bilety: 25 zł, 20 zł ulgowy 

11-12.10. (piątek-sobota), godz. 19.00 III etap konkursu
Po 3 finalistów każdego dnia (skrzypce z orkiestrą), Toruńska Orkiestra 
Symfoniczna, Mariusz Smolij – dyrygent 
Bilety na poszczególne dni: 15 zł, 10 zł ulgowy 

13.10. (niedziela), godz. 18.00 Koncert Laureatów Konkursu
Część artystyczna: laureat I nagrody - koncert z orkiestrą, laureat II na-
grody – recital, Laureat III nagrody – recital, Toruńska Orkiestra Symfo-
niczna, Adam Siebers – skrzypce, Mariusz Smolij - dyrygent 
Bilety: 40 zł, 30 zł ulgowy
Jeśli nie zaznaczono inaczej – wydarzenia w sali na Jordankach

Czas dla Nas – Czyżyku, czyżyku ptaszku malusieńki 
20.10. (niedziela), godz. 16.00 i 17.15
Bilety: 15 zł dziecko, 25 zł dorosły, 50 zł rodzinny (2dorosłych i 1 dziecko) 

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. 
Bezpłatne wejściówki do odbioru w Kasie CKK Jordanki

18.10. (piątek)
•  godz. 10.00 Teatr Fraktal - Pomelo jest zakochany...w żabie, deszczu i nie 

tylko
• godz. 12.00 Teatr Lalek Guliwer (Warszawa) - Jak się robi cyrk?
19.10. (sobota)
•  godz. 12.00 Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krako-

wie Filia we Wrocławiu - Opowieść plastikowej torebki
• godz. 16.00 Grodzieński Teatr Lalek (Białoruś) - Komedia Judyty

Czerwony Kapturek 
23.10. (środa), godz. 9.30 
24.10. (czwartek), godz. 9.30, 12.00 
25.10. (piątek), godz. 9.30
Bilety: 22 zł, ulgowy 18 zł

Bleee... 23.10. (środa), godz. 12.00 Bilety: 22 zł, ulgowy 18 zł

KUJAWSKO-POMORSKI IMPRESARYJNY TEATR MUZYCZNY
ul. Żeglarska8, kasa biletowa ul. Kopernika 4
tel. 56 678-75-18 lub 512-982-813
www.teatrmuzyczny.torun.pl

Pan Kleks. Powrót - spektakl dla dzieci 
1.10. (wtorek), godz. 9.00 i 12.00
15-16.10. (wtorek-środa), godz. 9.00 i 12.00
Miejsce: CKK Jordanki. Bilety: 40 zł, 27 zł szkolny

Rosnę - spektakl dla dzieci 
9-10.10. (środa-czwartek), godz. 9.00 i 11.00
Miejsce: Pałac Dąmbskich, ul. Żeglarska 8. Bilety: 25 zł, 20 zł ulgowy

Machiavelli 
18-19.10. (piątek-sobota), godz. 19.00
Miejsce: Pałac Dąmbskich, ul. Żeglarska 8 Bilety: 45 zł, 40 zł ulgowy

Marek Napiórkowski – Hipokamp - koncert
24.10. (czwartek), godz. 19.00 
Miejsce: Pałac Dąmbskich, ul. Żeglarska 8. Bilety: 65 zł, 60 zł ulgowy
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TEATR IM. WILAMA HORZYCY
pl. Teatralny 1, tel. 56 622-55-97, www.teatr.torun.pl

Duża scena

Tango
4-5.10. (piątek-sobota), godz. 19.00
8.10. (wtorek), godz. 11.00
Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Koncert marzeń
10-13.10. (czwartek-niedziela), godz. 19.00
Bilety: 45 zł, ulgowy 35 zł, szkolny 30 zł

Natan mędrzec
19-20.10. (sobota-niedziela), godz. 18.00
22.10. (wtorek), godz. 19.00 - spektakl z audiodeskrypcją
Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

Dwanaście miesięcy
29.10. (wtorek), godz. 9.00 i 12.00
30.10. (środa), godz. 11.00 - pożegnanie tytułu
Bilety: 40 zł, ulgowy 30 zł, szkolny 22 zł

Scena na Zapleczu

Antygona w Nowym Jorku
1-3.10. (wtorek-czwartek), godz. 19.00
6.10. (niedziela), godz. 19.00
8-9.10. (wtorek-środa), godz. 19.00
Bilety: 40 zł, ulgowy 30 zł

Napis
15-17.10. (wtorek-czwartek), godz. 19.00
Bilety: 35 zł, ulgowy 25 zł, szkolny 20 zł

W co się bawić?
24-27.10. (czwartek-niedziela), godz. 19.00
Bilety: 55 zł, ulgowy 45 zł

Kawiarnia Wejściówka

Loża Kopernika – kabaret literacki, 18.10. (piątek), godz. 20.00 
Bilety: 30 zł, ulgowy 25 zł

Wydarzenia:
Niedziela w Teatrze, 13.10. (niedziela), godz. 11.00-13.00
To będzie piękna jesień – pełna kolorów, zapachów i… smaków. Śniada-
nie przygotowane przez Kawiarnię Wejściówka będzie okazją do inspiru-
jących rozmów. Dla dzieci w wieku 3-7 lat jesienne warsztaty sensorycz-
ne oraz spotkanie z baśnią Isaaca Bashevisa Singera. 
Wstęp: bilety w Biurze Obsługi Widzów w cenie 20 zł. Bilety rodzinne: rodzice/opiekunowie  
+ dziecko do 10 r.ż. 40 zł, jeden rodzic/opiekun + dziecko do 10 r.ż. 20 zł. W przypadku większej 
ilości dzieci cena wzrasta o 5 zł/ dziecko. Studenci i seniorzy: 15 zł. W cenę wliczone śniadanie

Teatralna Akademia Seniora, 21.10. (poniedziałek), godz. 14.00-16.00
Cykl spotkań, podczas których uczestnicy poznają kulisy teatru i sekrety 
pracy twórców teatralnych, a także dyskutują i mogą spróbować swo-
ich sił w działaniach artystycznych. Pierwsze spotkanie poprowadzi je  
Paweł Paszta, reżyser i dyrektor artystyczny Teatru Horzycy. 
Bilety: 8 zł w Biurze Obsługi Widzów od 7.10. Zbiórka przed głównym wejściem.

TEATRY
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 działań edukacyjnych oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na 
stronie Teatru oraz w żółtych książeczkach dostępnych w Teatrze. Więcej: edukacja@teatr.torun.pl

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

Szewczyk Dratewka
1.10. (wtorek), godz. 9.30 
2.10. (środa), godz. 8.00 
3.10. (czwartek), godz. 9.30
Bilety: 22 zł, ulgowy 18 zł

Scena Dla Dorosłych: Sonety (wg Williama Szekspira)
4.10. (piątek), godz. 18.00 - premiera
5-6.10. (sobota-niedziela), godz. 18.00 
Bilety: 30 zł, ulgowy 25 zł

Przytulaki, 6.10. (niedziela), godz. 12.00 i 14.00 Bilety: 22 zł

Brzydkie Kaczątko 
8-9.10. (wtorek-środa), godz. 9.30 i 12.00
10.10. (czwartek), godz. 9.30
Bilety: 22 zł, ulgowy 18 zł, w weekendy brak biletów ulgowych

XXVI Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek „Spotkania” 
11.10. (piątek)
•  godz. 11.00 Teatr Lalka  (Warszawa) - Ptak Zielonopióry
• godz. 19.00 Stuffed Puppet Theatre (Amstelveen, Holandia) – Babilon

Spektakl w ramach akcji Toruń za 1/2 ceny 

12.10. (sobota)
• godz. 12.00 Novy Ruch Teatr (Wrocław) - Ciao Ciało!
• godz. 14.00 Anim(a)kcje - Spektakl w ramach akcji Toruń za 1/2 ceny 
• godz. 15.45 Parada festiwalowa - Start spod teatru
• godz. 17.00 Opolski Teatr Lalki  i Aktora im. Alojzego Smolki - Zorro
13.10. (niedziela)
• godz. 12.00 Niedźwiedź i Masza, czyli gdzie moja kasza?
• godz. 12.00, 14.00 Materia Theatre (Rosja / Polska) - Puchacz i Słońce
• godz. 18.00 Państwowy Teatr Laki „Tęcza” (Słupsk) - Szwejk

Spektakl w ramach akcji Toruń za 1/2 ceny 

14.10. (poniedziałek)
• godz. 10.00 Teatr Baj (Warszawa) - Minutka
• godz. 17.00 Teatr Pinokio z Łodzi /Grupa Coincidentia - Don Kichot
15.10. (wtorek)
• godz. 9.00 Białostocki Teatr Lalek - Lenka
• godz. 12.00 Białostocki Teatr Lalek - Ony
16.10. (środa)
• godz. 9.30 Teatr Animacji  (Poznań) - Nic, dzika mrówka, Adam i Ewa
• godz. 12.00 Teatr Animacji  (Poznań) - La la lalki
17.10. (czwartek)
• godz. 11.00, 13.00 Klaipėdos Lėlių Teatras (Litwa) - Malina
• godz. 15.30 Warsztaty „Innym Okiem”

Zapisy: Koordynator Przeglądu, Barbara Rogalska, e-mail: barbaba_rogalska@wp.pl 

•  godz. 18.00 Debata Poświęcona Współczesnej Dramaturgii dla Dzieci 
i Młodzieży Wstęp wolny
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w nich wszystkie najbardziej charakterystyczne cechy twórczości artysty,  
który z powodzeniem łączy dwa, z pozoru sprzeczne języki formalne  
– abstrakcję geometryczną i abstrakcję organiczną.
Jerzy Grochocki - Linie Czterowymiarowych Pojęć, do 6.10.
Sztuka Jerzego Grochockiego wymyka się jednoznacznym kategoryza-
cjom. Na pierwszym miejscu artysta stawia precyzję i wskazuje punkty 
odniesienia dla swojej twórczości w konstruktywizmie, minimalizmie 
i sztuce konkretnej. Obiekty przestrzenne, malarskie i reliefowe oraz 
geometryczne kompozycje oparte są zawsze na matematycznych regu-
łach i uproszczonej, klarownej formie. 
Paulina Broma - Spacer ze ścianą / Walk with Wall, do 6.10.
Projekt #Ściana to trwający kilka miesięcy cykl działań o charakterze 
performatywnym oraz wydarzeń warsztatowych w Toruniu i Bydgoszczy. 
Tytułowa „ściana” – mobilna konstrukcja, składająca się ze stelażu osa-
dzonego na kołach rowerowych – jest swego rodzaju manifestem, au-
torską wypowiedzią publiczną, próbą konfrontacji z odbiorcą, użytkow-
nikiem przestrzeni publicznej, przypadkowym przechodniem. Niesione 
przez nią treści i przekaz wizualny mają na celu wzbudzić zaintereso-
wanie oraz skłonić do refleksji i interakcji. Na wystawie można obejrzeć 
wyniki czterech zrealizowanych przez artystkę działań.
Justyna Olszewska - Efemerydy, 11.10. (piątek), godz. 18.00, do 10.11.
W znaczeniu ogólnym mianem efemerydy określa się „istotę, rzecz lub 
zjawisko przemijające szybko i bez śladu”. Pojęcie to ściśle związane 
jest jednak także z astronomią – efemerydy oznaczają tu „dane dotyczą-
ce przebiegu przyszłego zjawiska astronomicznego”. W swojej realizacji 
Justyna Olszewska skupia się na szeroko pojętym procesie znikania: za-
równo jako zjawisku fizycznym, naukowym, astronomicznym, jak i zwią-
zanym z życiem codziennym – odchodzeniu, przemijaniu. 
Justyna Olszewska – ur. w 1990 r. w Szczecinie. W 2014 r. obroniła 
dyplom magisterski na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych Uni-
wersytetu Artystycznego w Poznaniu. Obecnie asystentka w II Interdy-
scyplinarnej Pracowni Rysunku na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kura-
torstwa UAP. Jest autorką instalacji, obiektów, performansów, fotografii 
oraz filmów wideo. Od 2 lat studiuje Astronomię na Wydziale Fizyki Uni-
wersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Agnieszka Rożnowska - Levitas, 11.10. (piątek), godz. 18.00, do 10.11.
W ramach cyklu „Patrzenie jest aktem wyboru“ powstała seria prac, da-
jąca początek kolejnemu zagadnieniu, wokół którego koncentrują się 
moje obrazy-komentarze. Cykl „Levitas“ – bo o nim mowa – ukazuje 
swobodnie zawieszone, oderwane od ziemi obiekty, działające wbrew 
prawom fizyki, wbrew grawitacji. Te lewitujące postacie to bezdomni 
oraz miejsca, w których przebywają, śpią, jedzą. Rejestrowani prze-
ze mnie w trakcie podróży, pochodzący z różnych miejsc: z Warszawy,  
Poznania, Paryża, Berlina, Wiednia... – pisze autorka.
Agnieszka Rożnowska – ukończyła ASP w Poznaniu, uzyskując dyplom 
z wyróżnieniem w zakresie malarstwa. W latach 2002–2009 była za-
wodowo związana z Instytutem Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. 
Obecnie od 2010 roku prowadzi Pracownię Rysunku w Katedrze Mody na 
Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie. Stopień doktora habilitowanego 
uzyskała w 2014 r. na ASP w Poznaniu.

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

Orient Express. Przystanek sztuka kaligrafii, 24.10. (czw.), godz. 17.00
Arabska kaligrafia: pielgrzymka pióra, czary słów i malarstwo słowa. Pro-
wadzenie: Małgorzata Al-Shahari. Wstęp wolny. Szczegóły w dziale Inni organizatorzy

Kurs kaligrafii: unicjała, 6.10. (niedziela), godz. 12.00
Comiesięczne warsztatowe spotkania z kaligrafią, do których można do-
łączyć w każdej chwili. Oferta dla wszystkich, którzy marzą o tworzeniu 
pięknych liter, zarówno dla osób początkujących, jak i dla tych bardziej 
zaawansowanych. Kameralna grupa umożliwia indywidualne podejście 
do każdego z uczestników. Wraz z kolejnymi zajęciami poznamy też ko-
lejne narzędzia oraz kolejne podłoża i ciecze pisarskie. 
Prowadzenie kursu: Aleksandra Ćwikowska
Bilety: 30 zł / warsztat (pakiet dziesięciu warsztatów: 250 zł, pakiet pięciu warsztatów: 140 zł)
Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl

Centrum Sztuki Filmowej
Eter, reż. Krzysztof Zanussi, 4.10. (piątek), godz. 18.00
Po seansie spotkanie z ks. prof. Markiem Lisem. Wstęp wolny

Współczesny mężczyzna, reż. Eva Mulvad, 5.10. (sobota), godz. 18.00
Seans w ramach 5. Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Skrzypco-
wego im. Karola Lipińskiego. Po seansie spotkanie dyskusja z dr Magda-
leną Wichrowską. Wstęp wolny

Z Organkiem o filmach, 8.10. (wtorek), godz. 18.00
Nowy cykl spotkań i dyskusji, którego stałym gościem będzie Tomasz 
Organek – uznany muzyk i literat, laureat prestiżowych nagród za dzia-
łalność artystyczną. Bilety na film: 12/14 zł, na spotkanie wstęp wolny

Kino dla seniora: Tolkien, reż. Dome Karukoski, USA, 2019
9.10. (środa), godz. 12.00 Bilety: 10 zł

Letnie popołudnie, reż. Youssef Ouarrak, 15.10. (wtorek), godz. 18.00
Po seansie spotkanie z Youssefem Ouarrakiem – reżyserem i Dariuszem 
Tokarzem – producentem. Bilety: 12/14 zł

Spotkanie filozoficzne z filmem, 16.10. (środa), godz. 18.00
Przedpremierowy pokaz filmu „Portret kobiety w ogniu ”, reż. Céline 
Sciamma, Francja, 2019. Po seansie dyskusja z prof. Krzysztofem Abri-
szewskim. Bilety: 12/14 zł

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

11. Triennale Małych Form Malarskich – wystawa pokonkursowa, do 3.11.
Galeria Sztuki Wozownia już po raz jedenasty organizuje triennale.  
To cykliczny ogólnopolski konkurs zwieńczony wystawą, prezentujący 
poszukiwania artystów w dziedzinie kameralnej twórczości malarskiej 
we wszystkich jej odmianach. Jest skierowany do profesjonalnych twór-
ców, w szczególności zaś do absolwentów i studentów wyższych uczelni 
artystycznych. Formuła imprezy jest otwarta, co daje okazję do szerokiej 
konfrontacji różnych postaw i sposobów wypowiedzi. Organizatorzy po-
zostawiają malarzom pełną swobodę w wyborze techniki i tematu. Jedyne 
ograniczenie stanowią wymiary pracy – jej format nie może przekraczać 
600 cm2. Spośród 1497 prac 580 autorów zgłoszonych do 11. Triennale 
jury do wystawy pokonkursowej zakwalifikowało 302 prace 165 artystów. 
Ryszard Gieryszewski - Właściwy wybór, do 6.10.
Wystawa prezentuje zbiór prac graficznych – linorytów i drzewory-
tów powstałych na przestrzeni ostatnich trzech dekad. Odnajdziemy 
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CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „ ZNAKI CZASU” 
Wały gen. Sikorskiego 13, tel. 56 610-97-18
www.csw.torun.pl

Wystawy:
Piotr Krzymowski - Homo cellularis, 25.10. (piątek), godz. 19.00,  
do 5.01.2020
Artysta odnosi się do badań na temat naszych zachowań w mediach spo-
łecznościowych oraz użytkowania urządzeń elektronicznych. Skupia się 
na symbolach, takich jak hasztag czy emotikony, aby poddać je analizie 
i wydobyć z nich nowe znaczenia. Punktem wyjścia stają się codzienne 
czynności, jak logowanie do smartfona czy rozmowa na czacie – a więc 
czynności na tyle powszechne, że przestajemy zwracać na nie uwagę, 
a tym bardziej nie zastanawiamy się nad ich naturą i sensem.
Jerzy Brzuskiewicz- BOXer – układy odniesienia, do 6.10.
Wystawa ma charakter przeglądu najważniejszych dokonań Jerzego 
Brzuskiewicza. Prezentujemy ponad 300 prac – rysunków, obrazów,  
instalacji, obiektów, fotografii z około 50 lat działalności artysty. Najstar-
sze dzieła to prace malarskie powstałe pod wpływem Paula Cézanne’a  
czy miniatur indyjskich. Zestawione zostaną z pracami o charakterze 
konceptualnym czy neodadaistycznym z późniejszego okresu.
Katarzyna Ewa Legendź - Szajs. The Gentle Art of Death Cleaning,  
do 13.10.
Wystawa laureatki konkursu fotograficznego „Wystaw się w CSW 2018”, 
której przewodzą słowa francuskiego filozofa Jeana Baudrillarda: „Dzi-
siaj to my jesteśmy świadkami narodzin, dojrzewania i śmierci przedmio-
tów”. „Szajs” to fotograficzna opowieść o odrzutach, odpadach i margi-
nesach, o rozprawianiu się z nimi na wizualnym, społecznym i osobistym 
poziomie, a także o niekończącej się renegocjacji ich statusu.
Bilety: 5 zł / 8 zł

Wydarzenia:
Oprowadzanie z przewodnikiem po aktualnych wystawach
3.10. (czwartek), godz. 16.30 Wstęp: 1 zł, zbiórka przy recepcji, bez zapisów

Dla dzieci:
Wyprawa w głąb sztuki, 12.10. (sobota), godz. 12.00
Warsztaty rodzinne towarzyszące wystawie Katarzyny Ewy Legendź 
„Szajs. The Gentle Art of Death Cleaning”.
Dla dzieci w wieku 6–12 lat z opiekunami. Wstęp: 10 zł, zapisy: eduakcje@csw.torun.pl  
lub 56 610-97-16

Zmysłoteka
grupa I – wtorki, godz. 16.30-17.30, grupa II – środy, godz. 16.30-17.30
1.10, 2.10.; 8.10, 9.10.; 15.10, 16.10.; 22.10, 23.10., 29.10, 30.10.
Zajęcia dla dzieci w wieku 2-7 lat wraz z opiekunami. Wstęp: 80 zł karnet na miesiąc (dziecko  
+ rodzic/opiekun) lub 11 zł/os. na pojedyncze zajęcia (w miarę dostępności miejsc). 
Zapisy: zmysloteka@csw.torun.pl, tel. 698-074-506, 56 610-97-18

Dzień na plus: warsztaty i wykłady dla seniorów:
Spacer po aktualnych wystawach, 3.10. (czwartek), godz. 12.00
Oprowadzają: Mateusz Kozieradzki, Agnieszka Basak-Wysota. Wstęp: 1 zł, bez zapisów

SGALERIE
Kino dla seniora – cykl filmoznawczy, 9.10. (środa), godz. 12.00
Pokaz filmu „Tolkien”, reż. Dome Karukoski, 2019, 111 min. 
Prelekcja i dyskusja: dr Radosław Osiński. Bilety: 10 zł

Seniorskie ujęcia, 16.10. (środa), godz. 12.00
Warsztaty filmowe dla seniorów. Wstęp wolny, bez zapisów

Wtorki ze sztuką, 29.10. (wtorek), godz. 12.00
Działania do aktualnych wystaw. Wstęp: 1 zł, zapisy w recepcji CSW

Komputer krok po kroku, 31.10. (czwartek), godz. 12.00
Prowadzenie: Paweł Falkowski. Wstęp: 1 zł, zapisy: bibilioteka@csw.torun.pl lub 56 610-97-24

Centrum Literatury
Spacery Tematyczne:
12.10. (sobota), godz. 14.00 Wielcy przedsiębiorcy – secesja 
kontynuacja
Wielcy przedsiębiorcy, handlowcy i przedstawiciele władz miejskich bu-
dują pod koniec XIX wieku okazałe kamienice. O urodzie secesyjnych 
i nie tylko secesyjnych rezydencji i jej właścicielach opowiemy podczas 
drugiej części spaceru prowadzonego w ramach cyklu „Bohaterowie co-
dzienności”. Prowadzenie: Piotr Kożurno

19.10. (sobota), godz. 10.00 Śladami żydowskich mieszkańców Torunia
Oficjalnie dopiero początek XIX wieku był momentem osiedlania się 
tej mniejszości, ale jak wynika z przekazów źródłowych, pierwsi kupcy 
żydowscy pojawili się w Toruniu już w XII wieku. Jakie były losy rodzin 
wyznania mojżeszowego, dlaczego po odzyskaniu Niepodległości przez 
Polskę aż 80% z nich wyjechało i jakie budynki pozostały po czasach ich 
pobytu, to wszystko będzie tematem kolejnego spaceru. 
Prowadzenie: Marcin Orłowski

26.10. (sobota), godz. 12.00 Gdzie się bawić? Architektura obiektów 
rozrywkowych
W ramach cyklu „Spacer z kulturą. Gawędy o sztuce i historii Torunia” za-
praszamy na kolejny spacer, w trakcie którego uczestnicy dowiedzą się, 
gdzie bawili się Torunianie na początku XX wieku, czy jogging w parku 
to coś nowego, o rozrywkach i sporcie, a także architekturze obiektów, 
w których spotykali się mieszkańcy Torunia na huczne zabawy lub miej-
skie zawody. Prowadzenie: Katarzyna Kluczwajd
27.10. (niedziela), godz. 12.00 Nieistniejące cmentarze dawnego Torunia
Spacer wprowadzający uczestników w nostalgiczny nastrój przed Dniem 
Wszystkich Świętych. Prowadzący opowie nie tylko o cmentarzach,  
ale także o kryptach i pochówkach w dawnym Toruniu. 
Prowadzenie:  Marcin Orłowski
Wstęp wolny. Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl

Historia mody: Modowe dodatki. Wachlarze
8.10. (wtorek), godz. 18.00
Kolejne spotkanie z cyklu, podczas którego omówiony zostanie nietypo-
wy dla czasów współczesnych, ale częsty w przeszłości rekwizyt, pełnią-
cy funkcje estetyczne, a także społeczne. 
Prowadzenie: Jolanta Rózalska. Wstęp wolny

Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem
16.10. (środa), godz. 18.15
Kolejne spotkanie z Iwoną Chmielewską i Jolantą Liczkowską-Czakyrową. 
Tym razem inspiracją do rozmowy będzie książka „Mów do mnie”. Autor-
ka Julia Tabenska będzie gościem specjalnym spotkania. Wstęp wolny
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Pięknych UMK. Swoje prace prezentowała na wielu wystawach indywi-
dualnych i zbiorowych, w kraju i za granicą - we Włoszech, na Węgrzech, 
w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Uczestniczyła również w wielu pracach 
konserwatorskich, zajmując się głównie rekonstrukcją malarstwa, m.in. 
w latach 1991-95 pracując w Ópusztaszer na Węgrzech przy wielkofor-
matowej Panoramie  „Przybycie Węgrów”. Wiele uwagi i pracy poświęca 
także młodym adeptom malarstwa i rysunku. „Dzieła Hanny - tak skrom-
nej, wyciszonej osoby - niemal eksplodują wewnętrznym napięciem”. 
(Arpad Szücs, węgierski malarz i krytyk sztuki). Aleksandra Kozarzew-
ska-Jedynak
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (grafka) oraz Poli-
techniki w Mediolanie (Communication Design). Pracowała dla agencji 
reklamowych w Mediolanie, Florencji i Warszawie. Zrealizowała szereg 
projektów grafcznych, reklamowych i wystawienniczych. Jest autorką 
ilustracji dla kwartalnika „Przekrój” i wydawnictwa MAC. Od kilku lat 
zajmuje się także jubilerstwem.

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.

Międzynarodowy Festiwal Sztuki na Bilbordach Art Moves, do 4.10. 
Jedyny na świecie festiwal sztuki bilbordowej, który od 12 lat prezentu-
je i promuje tę kategorię sztuki publicznej. W ramach festiwalu w prze-
strzeni miasta Torunia prezentowane są prace artystów z całego świata, 
poruszające ważne, aktualne tematy. W tym roku na bilbordach, cityligh-
tach i ekranach LED zaprezentowane zostaną prace odnoszące się do te-
matu przewodniego całej imprezy: „Nadciągająca katastrofa czy szansa 
by uratować siebie i świat?”.
Miejsce: pl. Rapackiego, citylighty i ekrany LED w różnych miejscach miasta

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)

GALERIA FORUM WYDZIAŁU SZTUK PIĘKNYCH UMK
ul. Gagarina 30/32 

Marek Sibinský – Serirafia: Empty messages
3.10. (czwartek), godz. 13.00, do 20.10.
Spetryfikowane kontury często bez twarzy, odczłowieczony świat „lu-
dzi”, istniejących również (lub już wyłącznie) jako algorytmy, złowieszcze 
symbole przemocy, manipulacji, degradacji i poniżenia. Na obrazach Si-
binskiego defilują przed nami postmodernistyczne ikony sportu, popkul-
tury, fantomy medialne i być może dopiero to „zaklęcie” w jego dzieła 
jest dla nich i, paradoksalnie również dla nas, odkupieniem. Naturalnie 
tylko wtedy, jeżeli chcemy się zatrzymać, patrzeć i zastanowić się. (praca 
Next 2016, Iden-tity 2016, Runners 2014).
Marek Sibinský urodził się 20. 1. 1974 we Frydku-Mistku. W 1997 roku 
ukończył studium magisterskie na Wydziale Pedagogicznym Uniwersyte-
tu Ostrawskiego. W 2006 roku ukończył studium doktoranckie w Uniwer-
sytecie Śląskim w Katowicach, filii w Cieszynie. W roku 2015 uzyskał tytuł 
doktora habilitowanego. Od 1998 roku pracuje jako pedagog w Katedrze 
Grafiki i Rysunku Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Ostrawskiego. 
W swojej twórczości zajmuje się grafiką, malarstwem oraz stosowaniem 
eksperymentalnych podejść w grafice. 
Galeria czynna codziennie oprócz niedziel w godz. od 8.00 do 20.00

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

Grażyna Zielińska - Maska - Twarz prawdy bł. ks. „Wicka”, 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 z twarzy ks. Wincentego wykonał w Dachau w 1945 r. więzień 
obozu koncentracyjnego Stanisław Bieńka. Na prośbę bp-a Czaplińskie-
go, również więźnia obozu, w masce zostały zalane gipsem kostki palca  
ks. „Wicka”. W ten sposób pośmiertna maska stała się relikwiarzem.
Grażyna Zielińska - urodziła się w 1951 w Toruniu. Studiowała Konser-
wację i Restaurację Dzieł Sztuki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toru-
niu (1970-1975). Artysta malarz i konserwator dzieł sztuki. W 1995 roku 
ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Pedagogicznym Uniwersyte-
tu Warszawskiego. Uczestniczyła w wielu warsztatach i szkoleniach spe-
cjalistycznych dotyczących dramy. W 1998 uzyskała tytuł pedagoga dra-
my. Od 1997 roku pracowała w Bibliotece Uniwersyteckiej UMK. W 2008 r.  
uzyskała stopień doktorski na Wydziale Humanistycznym UMK.
Galeria czynna codziennie oprócz niedziel w godz. od 8.00 do 20.00

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

Aleksandra Kozarzewska-Jedynak i Hanna Osowicka-Kozarzewska - Im 
dalej tym lepiej… ;)
4.10. (piątek), godz. 18.00, do 12.10.
Nieco przekorny tytuł wystawy wprowadza w świat malarstwa widzia-
ny oczami dwóch artystek połączonych więzami rodzinnymi. Hanna 
Osowicka-Kozarzewska ukończyła studia malarskie na Wydziale Sztuk 
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Wydarzenia:
Rośliny, sztuka i queerowy feminizm – spotkanie z Lilianą Piskorską
8.10. (wtorek), godz. 18.00
Spotkanie dotyczyć będzie „strategii roślinnych” w twórczości Liliany  
Piskorskiej. Artystka opowie o swoich projektach, analizując je z per-
spektywy przyrodniczej, zastanawiając się równocześnie nad tym, ja-
kie jest miejsce flory w queerowo-feministycznej praktyce artystycznej. 
Liliana Piskorska (1988) – absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK 
(2013), doktora sztuk pięknych (2017). W jej działaniach widoczna jest 
perspektywa feministyczno-queerowa, feministyczno-anarchistyczna 
i posthumanistyczna. Prowadząca: Karolina Sikorska. Wstęp wolny

Toruń za pół ceny, 11-13.10. (piątek-niedziela), godz. 11.00-18.00
Wstęp wolny na aktualne wystawy

oZNAKuj się – warsztaty rodzinne, 13.10. (niedziela), godz. 12.00
Wstępem do warsztatów będzie przegląd logotypów / znaków różnych 
marek lub firm, połączony z omówieniem generowanych przez nie skoja-
rzeń i ich ukrytej symboliki. Ważnym źródłem inspiracji do dalszych dzia-
łań staną się również japońskie kamony – odpowiedniki europejskich 
herbów – które pełnią rolę identyfikatora określonej rodziny. Część 
warsztatowa opierać się będzie na projektowaniu przez uczestników 
symboli / znaków identyfikujących ich samych oraz członków ich rodzi-
ny. Wykorzystane zostaną one później do stworzenia przypinek.
Prowadzenie: Natalia Cieślak. Wstęp bezpłatny, zapisy: info@wozownia.pl lub 56 622-63-39. 
Warsztaty dla dzieci 5+ wraz z opiekunami

Oprowadzanie po aktualnych wystawach, 20.10. (niedz.), godz. 12.00
Wstęp wolny

GALERIA ZPAP, ul. Ducha Świętego 8

Władysław Kozioł - wystawa jubileuszowa i benefis z okazji 90. urodzin 
artysty, do 4.10.
Władysław Kozioł urodził się w 1929 r. w Szczucinie niedaleko Tarno-
wa. Po uzyskaniu matury w 1951 r. rozpoczął studia na Wydziale Sztuk 
Pięknych UMK. Jego nauczycielami byli m.in. Tymon Niesiołowski i Sta-
nisław Borysowski. W 1964 r. objął stanowisko kierownika w pracowni 
witrażownictwa w toruńskiej Pracowni Konserwacji Zabytków, a po jej 
likwidacji założył własną pracownię, którą prowadzi, wspólnie z synem 
Wojciechem, po dzień dzisiejszy. 
Konstelacje - Poza horyzont, 11.10. (piątek), godz. 18.00, do 8.11.
I edycja ogólnopolskiej wystawy pokomskursowej. Prezentowana także 
w Galerii Nurt

Galeria ZPAP Nurt, ul. Ducha Świętego 8 (piwnica)
Anatomia duszy, 1.10. (wtorek), do 8.10.
Wystawa zbiorowa okazji Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.
Wstęp wolny. Galeria czynna codziennie w godz. 11.00-16.00. Wejście przez Muzeum Zabawek, 
ul. Ducha Św. 10

MAŁA GALERIA ZPAF, ul. Różana 1

Fotografia i szkło naturalnie, 11.10. (piątek), godz. 17.00 - otwarcie
Anna Kola - absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK (dyplom w Pra-
cowni Projektowania Graficznego). Obecnie zatrudniona w Zakładzie 
Plastyki Intermedialnej UMK, gdzie prowadzi zajęcia w ramach Pracowni 
Interdyscyplinarnej i Pracowni Fotografii. Należy do Związku Polskich  

Artystów Plastyków (od 1998 roku) i Związku Polskich Artystów Fotografi-
ków (od 2008 roku). Swoje prace prezentowała na 20 wystawach indywi-
dualnych i ponad 100 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (m.in. 
w Niemczech, USA, Kanadzie, Australii, Chinach, Tajlandii).
Tworzy łącząc ze sobą różne media i działając na pograniczu różnych dys-
cyplin artystycznych. Od wielu lat do tych najważniejszych w jej twórczości 
należy fotografia i szkło artystyczne. Od czasu przeprowadzki na wieś jej 
największą inspiracją jest natura - fotograficznym motywem i rzeźbiarskim 
tworzywem. Znalezione naturalne formy uzupełnia delikatną, kruchą ma-
terią stapianego i formowanego termicznie szkła. Jej wzrok przyciągają te 
zwyczajne, często niepozorne elementy pejzażu takie jak leżący kamień, 
uschnięta gałąź czy przewrócony pień. Podczas fotografowania wykorzy-
stuje inscenizację aparatu wprowadzając do obrazu efekt poruszenia, 
rozmycia, niedopowiedzenia. Te fotografie, to zapis chwili, energii miejsca 
i towarzyszących im emocji. Na wystawie zaprezentowane zostaną czarno-
-białe fotografie i obiekty przestrzenne ze szkła stapianego.

Galeria czynna: środa, czwartek, piątek godz. 12.00-18.00, sobota godz. 12.00-16.00

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

Wystawa malarstwa Petra i Arkadija Martyniuków, do 10.10.
Bracia Petro i Arkadii Martyniuk urodzili się na południu Ukrainy, w por-
towym mieście Mikołajew, gdzie ukończyli gimnazjum i dziecięcą szkołę 
sztuk pięknych. Są absolwentami Liceum Plastycznego im. Wojciecha 
Gersona w Warszawie, stypendystami Krajowego Funduszu na rzecz 
Dzieci. W roku 2019 rozpoczynają studia na Wydziale Malarstwa war-
szawskiej Akademii Sztuk Pięknych
XX Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży 
„Zawsze Zielono, Zawsze Niebiesko”, 17.10-7.12.
Na wystawie prezentowanej w obu budynkach Galerii można obejrzeć 
ponad 1000, wybranych spośród 11409 nadesłanych z 49 krajów prac 
malarskich, rysunków, grafik, fotografii i małych form rzeźbiarskich. Wy-
stawa jest przeglądem najciekawszych, najbardziej oryginalnych prac 
plastycznych dzieci i młodzieży z różnych stron świata oraz promuje 
prężnie działające ośrodki, w których odbywają się interesujące zajęcia 
plastyczne. Temat tegorocznego konkursu: „Ogród”
Galeria czynna: poniedziałek – piątek, godz. 8.00-18.00, sobota, godz. 10.00-14.00

Filia na ul. Kościuszki 41/47
XIII Ogólnopolskie Plenerowe Spotkania Fotografików – Transylwania 
2019, do 8.10.
Już kolejny raz fotografowano obszar Rumuńskiej Transylwanii. Tym ra-
zem były to tereny województwa Hunedoara, czyli część północno-za-
chodnia. Oczom fotografików ukazała się wspaniała kraina leżąca w gó-
rach, obfitująca w przepiękne krajobrazy ze stadami pasących się owiec 
i szumiącymi wodospadami oraz strumieniami. Na tym terenie dominują 
zamki, cytadele, jaskinie i piękne górskie pejzaże. Wystawa poplenerowa 
obejmuje 192 prace 10 autorów.
XX Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży 
„Zawsze Zielono, Zawsze Niebiesko”, 17.10-7.12.
Filia czynna: poniedziałek-piątek, godz. 8.00-16.00
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BIBLIOTEKI

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
KSIĄŻNICA KOPERNIKAŃSKA
ul. Słowackiego 8, tel. 56 622-66-42
www.ksiaznica.torun.pl

Aranżacja przestrzeni. Spotkanie autorskie Dawida Olejnika
3.10. (czwartek), godz. 18.00
Laureat nagrody specjalnej przyznanej przez dyrektora Biblioteki w kon-
kursie literackim „Rynna Poetycka 2019”. Olejnik (ur. 1989 r.) pisze 
wiersze, opowiadania, piosenki; prowadzi blog poświęcony literaturze. 
Publikował w „Angorze”, „Helikopterze”, „Obszarach Przepisanych”, 
„Akancie”, „Nowym BregArcie”. Jego utwory znalazły się w „Antologii 
Poetów Polskich 2017” oraz w kilku innych zbiorach poetyckich. Współ-
pracuje w Fundacją Dużego Formatu jako recenzent tekstów.

Noc Bibliotek: Znajdźmy wspólny język
5.10. (sobota), godz. 16.00-23.59 
godz. 16.00-18.00 Strefa dzieci:
•  Co nas łączy, co nas dzieli? – przy wejściu do Książnicy wylosujesz dwie 

różne zakładki do książek, potem na jednej planszy napiszesz, co łączy 
Cię z innymi ludźmi, na drugiej – co dzieli.

•  Tworzymy wspólny słownik – do słów, które znajdziesz na planszy trze-
ba wypisać synonimy (znaczą to samo, ale inaczej brzmią), np. papcie 
– kapcie – bambosze itd.

•  Świat kolorów – Mamy mnóstwo pocztówek do pokolorowania.
•  Kuferek pełen bajek – w magicznym kuferku schowaliśmy rozmaite 

przedmioty, wyciągnij jeden i powiedz nam, z jaką bajką Ci się kojarzy.
•  Historie codziennych przedmiotów w komiksie – Czy zastanawiałeś się 

kiedyś, o czym mogłaby opowiedzieć filiżanka albo talerzyk lub cukier-
nica? Użyj wyobraźni i stwórz komiksową opowieść wybranego przed-
miotu. Opowiedz o tym w historyjce obrazkowej.

•  Podróż w nieznane – Zabawa ruchowa (godz. 16.30 i 17.30). Bawimy 
się w naśladowanie.

•  Literackie Koło fortuny dla dzieci.
•  Teatrzyk Kamishibai (godz. 16.16 i 17.15)
•  Fotobudka „Z książką mi do twarzy”.
•  Wystawa prac dzieci „Wakacyjne rysowanie sportu i sportowców”
godz. 17.45-19.00 Strefa dla dorosłych
•  Zwiedzanie magazynów Książnicy Kopernikańskiej (godz. 17.45)
•  Wystawa i prelekcja Piotra Beifusa „Radio w 80. rocznicę wybuchu  

II wojny światowej”.
godz. 19.00-23.59 Noc gier planszowych

Noc Gier Planszowych, 5.10. (sobota), godz. 19.00-23.59 
Do dyspozycji będzie około 250 gier planszowych i karcianych; dla du-
żych i małych (zapraszamy całe rodziny). W programie m.in.: turniej w grę 
„Arboretum” oraz oficjalny debiut wielu nowych gier. Można przynieść 
własne gry. Wstęp wolny

Radio w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, 1-19.10.
Wystawa poświęcona polskiej radiofonii w przeddzień wybuchu II wojny 
światowej. Zaprezentujemy dokumenty oraz radioodbiorniki z kolekcji 
Piotra Beifusa. Ekspozycję można oglądać w godzinach otwarcia Biblioteki.

Wieczór Toruński: Działania bojowe dywizjonu myśliwskiego Armii 
Pomorze, 10.10. (czwartek), godz. 18.00 
Dywizjon składał z dwóch eskadr myśliwskich: 141. i 142, które stacjonowały 
Toruniu w ramach IV pułku lotniczego. Do najważniejszych wydarzeń w dzia-
łaniach bojowych dywizjonu należą: atak na zgrupowanie 21. niemieckiej Dy-
wizji Piechoty na szosie Gruta - Łasin (2 września) oraz bitwa powietrzna nad 
Poczałkowem koło Aleksandrowa Kujawskiego (4 września). O dywizjonie 
opowie Bartosz Smykowski - historyk i muzealnik, autor monografii „Lotnic-
two Armii Pomorze w kampanii polskiej 1939 roku”. Zawodowo zajmuje się 
ewidencją zbiorów w Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Jest żołnie-
rzem Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
Współorganizatorzy: Muzeum Artylerii w Toruniu, Oddział Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgosz-
czy, Towarzystwo Miłośników Torunia

Kino, czyli Kinematografia w Nowej Odsłonie. Wieczory z polskim filmem 
fabularnym, 11.10. (piątek), godz. 17.00
Polskie filmy fabularne po rekonstrukcji. 11.10. pokażemy „Prawo i pięść” 
w reż. Jerzego Hoffmana i Edwarda Skórzewskiego (według scenariusza 
Józefa Hena). W filmie występują m.in.: Gustaw Holoubek, Wiesław Gołas, 
Zdzisław Maklakiewicz. Fabuła tego „polskiego westernu” – jak określili 
go recenzenci – rozgrywa się tuż po II wojnie światowej. Andrzej Kenig, 
były powstaniec i więzień obozu koncentracyjnego, przyłącza się do pię-
cioosobowej grupy doktora Mileckiego, która na polecenie pełnomocnika 
rządu udaje się do miasteczka na Dolnym Śląsku. Mają je przygotować na 
przyjazd repatriantów i chronić przed szabrownikami. 
Przed seansem krótkie wprowadzenie. Film w kawiarnianej atmosferze (widzowie zajmą miejsca 
przy stolikach). Kolejne seanse 8.11. i 13.12. Wstęp wolny

Marieta Marecka, 16.10. (środa), godz. 18.00
Zbieraczka i czytelniczka wszelkich publikacji kulinarnych. Zakochana 
w kuchni, sprzętach kuchennych, przepisach, smakach i zapachach. Po-
nieważ nie lubi nudy i monotonii, nie podaje mężowi dwa razy tego same-
go dania. Z wykształcenia jest magistrem zarządzania i marketingu, pracę 
magisterską napisała o modzie na gotowanie. Od 6 lat prowadzi programy 
kulinarne na kanale Kuchnia+ („ABC gotowania”, „365 obiadów Mariety 
Mareckiej” oraz „Mała improwizacja”, ten ostatni wspólnie z Piotrem Wię-
cławskim). Jest autorkąa trzech bestsellerowych książek z serii „ABC go-
towania”. Czwarta pojawi się w księgarniach jesienią tego roku. Wstęp wolny

Polowanie na Księżyc, 17.10. (czwartek), godz. 18.00
Prelekcja popularnonaukowa o naszym najbliższym kosmicznym sąsie-
dzie. O historii jego obserwacji teleskopowych - od Galileusza, przez 
Heweliusza, po współczesne badania - opowie redaktor Piotr Majewski, 
dziennikarz Radia PiK, miłośnik i popularyzator astronomii, astrofotograf, 
twórca radiowego miesięcznika „Radio Planet i Komet” oraz kreator au-
torskiej galerii i kanału na YouTube (radio-teleskop.pl). W trakcie prelekcji 
nie zabraknie wątku poświęconego przypadającej w tym roku 50. rocznicy 
pierwszego lądowania na Srebrnym Globie. Osobisty akapit Autor poświę-
ci amatorskim obserwacjom Księżyca oraz astrofotografii. 
Wstęp wolny. Współorganizatorzy: Oddział Toruński Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii

Popołudnie z polskimi bajkami animowanymi, 19.10. (sob.), godz. 16.00
Proponujemy tylko najlepsze animacje: „Przygody Misia Colargola”,  
„Zaczarowany ołówek”, „Bolka i Lolka”, „Misia Uszatka”, „Gapiszona”… 
Kolejne spotkania: 16.11. i 14.12. Oprócz bajek proponujemy gry i zabawy.  
Wstęp wolny
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IKLUBY

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

15-lecie Muno.pl w. Aksamit, AGIM, Anja Kraft, 5.10. (sobota)
Standupowa Fala w. Rafał Rutkowski, 14.10. (poniedziałek)
Koncert AVi + Louis Villain, afterparty AMFAC vol. 12, 18.10. (pt)
Koncert: Truchło Strzygi + Gruzja, 20.10. (niedziela)
Koncert: Alameda 5, 24.10. (czwartek)
Koncert: Kartky, Afterparty with Residents NRD, 25.10. (piątek)
Koncert Ziela, Afterparty: Ładni ludzie tańczą w NRD!, 26.10. (sob.)

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

Moriah Woods (support Sam Jones), 7.10. (pon.), godz. 19.00
Amerykańska wokalistka i gitarzystka zaprezentuje materiał z nowej 
płyty, wsparty utworami z poprzednich wydawnictw. Wieczór otwo-
rzy solowym setem Sam Jones. Bilety: 30,40 zł

2Late (koncert rejestrowany), 14.10. (pon.), godz. 19.00, Wstęp wolny

Wojciech Justyna Tree Oh! (koncert rejestrowany)
21.10. (poniedziałek), godz. 19.00 Wstęp wolny

Zdrowa Woda (support Stara Szkoła)
28.10. (poniedziałek), godz. 19.00 Bilety: 20, 30, 40 zł

LIZARD KING TORUŃ
ul. Kopernika 3, www.lizardking-torun.pl

Jan-Rapowanie & Guzior, 3.10. (czwartek), godz. 19.00
Stand-Up Kings, 9.10. (środa), godz. 20.00
Latające Talerze: Tribute To Republika
10.10. (czwartek), godz. 20.00 Bilety: 35 zł, w dniu koncertu 45 zł

Kękę, 13.10. (niedziela), godz. 19.00
Luxtorpeda, 17.10. (czwartek), godz. 19.00

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

Wystawa fotografii portretowej Zbyszka Furmana - Męskie rozmowy
Fotograficzne Pogaduchy, 3.10. (czwartek), godz. 18.00
Temat: relacje. Prowadzenie Wojtek Szabelski. Wstęp wolny

Tangowe afterparty, 13.10. (niedz.), godz. 15.00-19.00 Wstęp 10 zł

Toruńskie Śpiewanki Turystyczne 
17.10. (czwartek), godz. 19.00
Wieczór ze śpiewem przy gitarach. Wstęp wolny

Kabaret Loża Kopernika 
18.10. (piątek), godz. 20.00
Bilety i informacje BOW i kasa teatru

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 młodości 
i w Toruniu. W opowieści to zadziorny rozrabiaka z bystrym spojrzeniem. Już od 
pierwszej minuty spotkania można śmiało orzec, że wygląda na takiego, który 
dokona przewrotu w Kosmosie! Jak zatem prezentuje się młody Mikołaj  i skąd 
to imię w tytule? Czy urodził się w Domu Towarowym? Jak radził sobie w szkole, 
czy był grzecznym uczniem, a może zasypiał na lekcjach? Gdzie lubił spędzać 
czas i dlaczego zafascynował się astronomią?
Makrokosmos
Wirtualna podróż do granic poznawalności Wszechświata, gdzie piękno i harmo-
nia mieszają się z monstrualnymi zjawiskami. Niezwykłe animacje oparte na naj-
nowszych badaniach ukazują Ziemię jako drobinę zawieszoną w wielowymiarowej 
przestrzeni. Startując z jej powierzchni, napotykamy sztuczne satelity, planety, 
gwiazdy, galaktyki, by w końcu ogarnąć Wszechświat w największej skali. „Makro-
kosmos” to także opowieść o poszerzaniu wyobraźni i wiedzy o Kosmosie.

Pozostałe seanse: dla dzieci „Astropies Łajka” i „Cudowna podróż” a także popularnonaukowe „Meteopla-
net”, „Poza horyzontem”, „Wirująca Ziemia”, „W poszukiwaniu życia” oraz „Ziemia – planeta Kopernika”
Godziny projekcji: od wtorku do piątku: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00; w soboty: 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00; w niedziele: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00; 
poniedziałki – nieczynne 
Bilety: grupowy szkolny 10 zł, ulgowy 12 zł;  normalny 15 zł
z wersją w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim lub rosyjskim: 17 zł / 20 zł

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. 
Baza MARS#17 to nowoczesna i multimedialna przestrzeń, która nie tylko uczy, inspiruje, rozwija umie-
jętności i pobudza kreatywność, ale też zapewnia dobrą zabawę!
Godziny wejść: od wtorku do piątku: informacja o godzinach wejść dla osób indywidualnych w kasie bi-
letowej; w soboty wejścia o godz. 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15;  w niedziele wejścia 
o godz. 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15; poniedziałki – nieczynne 
Bilety: grupowy szkolny 8 zł, ulgowy 10 zł, normalny 12 zł

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. Dzięki grze świateł w łatwy sposób będzie 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 plastyczne instalacje pokazujące, jak na przestrzeni dzie-
jów zmieniała się nasza planeta. Odwiedzający znajdą tam wybuchający wulkan, będący kolebką życia 
ocean, monumentalny lodowiec, czy wreszcie makietę cywilizacji człowieka. 
Godziny wejść: od wtorku do piątku: informacja o godzinach wejść dla osób indywidualnych w kasie bi-
letowej; w soboty wejścia o godz. 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00;  w niedziele wejścia 
o godz. 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00; poniedziałki – nieczynne 
Bilety: grupowy szkolny 6 zł, ulgowy 8 zł, normalny 10 zł
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problemach lokalowych placówek oświatowych, planowanych inwesty-
cjach i potencjalnych zmianach przestrzeni miasta z nimi związanymi. 
Prelegentka wspomni również o szkole na Stawkach, wybudowanej krót-
ko przed wybuchem II wojny światowej. Będzie także mowa o budowie 
podgórskiej szkoły-tysiąclatki.
W ramach cyklu Podgórz. Toruńskie przedmieścia sprzed lat. Następne 
spotkanie 4.11. Wstęp wolny

Filia nr 6, ul. Lelewela 3, tel. 56 655-18-48
Kiermasz taniej książki, 21-25.10.
Kiermasz książek wycofanych z bibliotecznego obrotu. Na wyprzedaż 
trafi kilkaset tytułów, m.in. literatura piękna dla dzieci i dorosłych oraz 
książki popularnonaukowe. Ceny już od złotówki. Sprzedaż w godzinach 
otwarcia placówki: poniedziałek i czwartek 10.00-18.00, środa 10.00-
15.00, piątek 8.30-16.00, sobota 9.00-13.00. Wstęp wolny

Filia nr 7, ul. Okólna 169, tel. 56 654-78-52
Kiermasz taniej książki, 7-11.10.
Kiermasz tytułów wycofanych z bibliotecznego księgozbioru. Na wyprze-
daż trafi 500 woluminów, głównie literatura piękna oraz poezja, a także 
książki dla dzieci i młodzieży. Ceny od złotówki. Kiermasz będzie czynny 
w godzinach otwarcia placówki: poniedziałek, wtorek i czwartek 11.00-
18.00, środa 11.00-15.00, piątek 8.30-16.00. Wstęp wolny

Filia nr 12, ul. Fałata 35, tel. 56 652-09-80

Klub Kreatywnych „Katarzynki”
3.10. (czwartek), godz. 16.30 Wyhaftujmy coś razem
Z czym Wam się kojarzą piksele? Nam z haftem krzyżykowym. Podczas 
zajęć będziemy korzystać z gotowych zestawów dla początkujących 
i wzorów dla bardziej zaawansowanych (i cierpliwych). 
17.10. (czwartek), godz. 16.30 Zróbmy sobie szalik na obręczy 
dziewiarskiej
Nadchodzą jesienne chłody. Co bardziej ogrzeje i ucieszy niż własno-
ręcznie zrobiony szalik? Jeśli użyjemy do tego obręczy dziewiarskiej, 
praca będzie prosta i przyjemna. 
Wstęp wolny

Filia nr 14, ul. Łyskowskiego 29/35
Kamila Cudnik – Spotkanie autorskie, 17.10. (czwartek), godz. 17.00
Sara jest doktorantką na uczelni i żoną Tomasza, który prowadzi wła-
sną kancelarię prawną. Oboje młodzi, ambitni, inteligentni – wydawa-
łoby się, idealna para. A jednak kiedy Sara wraca z pogrzebu ukochanej 
ciotki, spotyka się z obojętnością i brakiem zrozumienia. Wkrótce potem 
poznaje Sergiusza, kolegę męża ze szkoły. Obu mężczyzn łączy nie tylko 
dawna przyjaźń, ale również niewyjaśnione wydarzenia z przeszłości. 
Tak wygląda główny wątek powieści „Historie miłosne” Kamili Cudnik. 
Autorka jest od lat związana z Toruniem (tu studiowała na Wydziale Pra-
wa i Administracji UMK). Wstęp wolny

Filia nr 16, ul. Raszei 1, tel. 56 610-67-59
Tato, a po co? Tato, a dlaczego? 2.10. (środa), godz. 17.00
Zajęcia dla ojców i ich dzieci prowadzone w formie ciekawych, a zarazem 
prostych eksperymentów. Zapisy: 56 610-67-59

Pik Dybowskiego. Spotkanie z duetem podróżniczym Kapitan i Admirał 
(Szymon Przebinda oraz Eryk Krysowski), 22.10. (wtorek), godz. 18.00 
Autorzy opowiedzą o swojej ostatniej zimowej ekspedycji, której celem 
było zdobycie i nadanie nazwy administracyjnej najwyższemu szczytowi 
gór Momskich, które są położone w północno-wschodniej Jakucji. Jeśli 
nazwa – „Pik Dybowskiego” (na cześć Benedykta Dybowskiego, wybitne-
go polskiego badacza Syberii) – zostanie zaakceptowana przez centralę 
Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego, będzie to pierwszy przypadek 
nadania nazwy obiektowi geograficznemu przez obcokrajowców na tery-
torium Federacji Rosyjskiej. Podczas spotkania poznamy również książ-
kę Siergieja Obruczewa o ekspedycji w Góry Czerskiego „W nieznanych 
górach Jakucji”. Wyprawie przewodniczył autor dzieła - rosyjski geolog, 
geograf i podróżnik posiadający polskie korzenie. Wstęp wolny

Wieczór Toruński: 100 lat PCK w Toruniu i na Pomorzu
24.10. (czwartek), godz. 18.00
Podstawowe działania PCK to: upowszechnianie międzynarodowego 
prawa humanitarnego, prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszu-
kiwań, promocja honorowego krwiodawstwa, szkolenia z zakresu pierw-
szej pomocy, opieka, pomoc socjalna oraz organizacja działalności mło-
dzieżowej i wolontariatu. Historii i obecnym działaniom PCK poświęcimy 
uroczysty wieczór. Będzie mu towarzyszyć okolicznościowa wystawa 
oraz promocja książki Lesława Welkera, w której autor opisuje dzieje PCK 
w Toruniu. Wstęp wolny

Piątki z Antykiem: Lament i poklask a sarmacki peplos Minerwy. 
Łacińska i grecka literatura okolicznościowa na cześć królów polskich 
w siedemnastowiecznym Toruniu i Gdańsku, 25.10. (piątek), godz. 18.00
W najważniejszych miastach Prus Królewskich: w Elblągu, a szczególnie 
w Gdańsku i Toruniu na przestrzeni XVII wieku powstały dziesiątki utwo-
rów na cześć władców Rzeczpospolitej nie tylko w związku z ich wizy-
tami, ale także narodzinami królewskich dzieci, koronacjami i śmiercią. 
Właśnie do tych wydarzeń nawiązuje tytuł wykładu zaczerpnięty ze stron 
tytułowych oracji profesorów retoryki: gdańskiego Johanna Mochingera: 
„Plangor et Plausus Urbis Gedanensis” z 1632 r. i toruńskiego Konrada 
Thamnitiusa: „Peplus Minervae Sarmaticus” z 1650 r. Pierwsza upamięt-
nia śmierć Zygmunta III i koronację Władysława IV, druga narodziny Anny 
Marii Teresy, córki Jana Kazimierza i Ludwiki Marii Gonzagi. Wykład wy-
głosi dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK, pracownik Katedry Filologii 
Klasycznej UMK, naukowo zajmuje się retoryką antyczną i jej recepcją 
we wczesnej nowożytności oraz teorią i praktyką wymowy w XVI-XVIII w. 
Współorganizator: Polskie Towarzystwo Filologiczne. Wstęp wolny

Filia nr 1, ul. Jęczmienna 23
Kolorowe impresje: Kolorowe pejzaże
3.10. (czwartek), godz. 17.00, do 10.10.
Co miesiąc prezentujemy prace artystów nieprofesjonalnych, uczęszcza-
jących na zajęcia prowadzone w ramach Toruńskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku przez Marię Serwińską-Guttweld. Zobaczymy prace Włady-
sławy Zarudzkiej, Stanisławy Muzalewskiej i Henryki Piekarskiej. 
Wstęp wolny

Filia nr 4, ul. Poznańska 52
Podgórskie szkoły: problemy lokalowe i planowane inwestycje 
7.10. (poniedziałek), godz. 18.00
Spotkanie poświęcone podgórskim szkołom, służącym społecznościom 
ewangelików i katolików. Katarzyna Kluczwajd opowie o nieustających 
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szpilki, zawieszkę do plecaka, zakładkę do książki, maskotkę, pacynkę, 
piórnik. Nauczymy się przyszywać guziki, cekiny i koraliki. Zajęcia bezpłatne

Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
ul. Szczytna 13, tel. 56 622-87-14

Droga samuraja. Prelekcja Justyny Gierszewskiej
7.10. (poniedziałek), godz. 10.00
Etos i broń, sztuki walki i kultura, obyczaje i ciekawostki z życia wielkich 
wojowników – to wszystko będzie tematem kolejnego wykładu o Japo-
nii. Justyna Gierszewska odpowie na pytanie, czy samurajowie są nadal 
obecni w kulturze Nipponu, czy może stanowią już tylko relikt zeszłej 
epoki. Wstęp wolny

Moje fascynacje: Frida Kahlo. Prelekcja Magdaleny Gogulskiej-
Dębskiej, 28.10. (poniedziałek), godz. 10.00
Wyraziste, egzotycznie kolorowe i pełne cierpienia – obrazy meksykań-
skiej malarki Fridy Khalo wywierają na widzach niezatarte wrażenie. Co 
wpłynęło na jej twórczość? Jaka była prywatnie? O swojej fascynacji ar-
tystką opowie Magdalena Gogulska-Dębska. Wstęp wolny

W moim świecie: prace Małgorzaty Zamorowskiej i Arkadiusza 
Wasilewskiego, do 8.11.
Artyści są podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy „Pra-
cownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych” Katolickiego 
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wan-
dy Szuman. Twórczość Małgosi jest jak ona – delikatna, bez krzykliwych 
kolorów, gwałtownych kresek czy ostrych form. Arkadiusz Wasilewski to 
osobowość filozoficzna, poszukująca prawdy nie tylko w swoim codzien-
nym życiu, ale również w swoich pracach artystycznych. Wstęp wolny

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

Malarstwo Mirosława Rusinka - Ab Oriente Lux
12.10. (sobota), godz. 15.00, do 8.11.
Mirosław Rusinek ukończył Liceum Plastyczne w Rzeszowie z dyplomem 
snycerstwa. W 2003 r. uzyskał dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Leszka Misiaka. Do 2004 
roku tworzy głównie monumentalne formy abstrakcyjne. W późniejszym 
okresie mniejsze kompozycje aktów wpisanych w różnorodne tła oraz 
pejzaże. Początkowo mniejsze struktury zyskują z czasem majesta-
tyczne rozmiary oraz wyjątkową i rozpoznawalną formę. Ma to związek 
z fascynacją malarstwem materii, którym zajmował się autor jeszcze na 
studiach. Właśnie te doświadczenia, w połączeniu z tematami nieab-
strakcyjnymi w treści, dały rezultat szczególnych możliwości faktural-
nych w jego malarstwie. Rusinek chętnie przyznaje się do związku ze 
spuścizną koloryzmu polskiego i rozwija ten nurt u siebie, poszerzając 
go o nowe formalne i ideowe treści. 
Mieszka i tworzy w Rzeszowie, gdzie zajmuje się również pracą pedago-
giczną jako nauczyciel malarstwa i rysunku w Zespole Szkół Plastycz-
nych. Brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych. 
Jego prace znajdują się w zbiorach państwowych i prywatnych w kraju 
oraz we Włoszech, USA, Brazylii, Meksyku, Niemczech, Luksemburgu, 
Australii, Japonii, Francji, Czechach. W 2012 r. został laureatem nagrody 
fundacji Lamia w Rumunii.

Noc Bibliotek: Znajdźmy wspólny język
5.10. (sobota), godz. 11.00-14.00
Zaprosimy do zabawy małych i dużych: 
•  Stworzymy rodzinny słownik – każda grupa, składająca się z osób do-

rosłych i dzieci, stworzy w przygotowanym wcześniej albumie własny 
słownik domowy. Znajdą się w nim określenia, których jeszcze nie ma 
w żadnym słowniku, a które funkcjonują w danej rodzinie. Słownik zo-
stanie zilustrowany przez uczestników konkursu. 

•  Bingo literkowe – która rodzina ułoży najwięcej wyrazów wykorzystując 
„swoje” litery? 

•  Zabawa gwarą – konkurs dla dzieci i rodziców polegający na tłumacze-
niu na potoczny język polski, co znaczy dane słowo. 

•  Zaszyfrowani – gra biblioteczna oparta na szyfrach.
•  Wszyscy jesteśmy podobni, choć różni – każde dziecko, które 5 paź-

dziernika odwiedzi mediatekę otrzyma naklejkę z geometrycznym 
wzorem i w różnym kolorze. Później wrysuje wzór ze swojej naklejki 
w kontur człowieka. W ten sposób powstaną postacie takie same ale 
jednak inne. 

•  Szkoła języka- język szkoły – zajęcia plastyczne: wykonamy emotikony 
z różnych materiałów, np. zawieszki z filcu. 

•  Wspólny język między pokoleniami – zajęcia rekreacyjno-sportowe 
(skakanie w gumę, gra w kapsle, w klasy, hula hop).

Zostań mistrzem kaligrafii, 7, 14, 21, 28. (poniedziałki), godz. 16.00
Sztuka kaligrafii dla najmłodszych. Wstęp wolny 

Gra miejska „Przestępstwo w Mediatece”
12.10. (sobota), godz. 10.50-14.00
Emocje gwarantowane, super zabawa też, a nagrody najlepsze z możli-
wych – bestsellery z górnej półki literatury sensacyjnej. 
Obowiązują zapisy. Szczegółowe informacje i regulamin: www.facebook.com/MediatekawToru-
niu i tel. 56 610-67-59

Teatrzyk Kamishibai, 16.10. (środa), godz. 17.00
Dla dzieci w wieku przedszkolnym przedstawienie z cyklu „Klasyka litera-
tury dla najmłodszych”. Spektakl w estetyce japońskiego teatru obrazko-
wego Kamishibai. Obejrzymy „Trzy świnki” według braci Grimm. 
Wstęp wolny

Klub Kreatywnego Malucha, 17.10 (czwartek), godz. 10.00
Kreatywne spędzanie czasu z 2-, 3- lub 4-latkiem. Bohaterem spotkania 
będzie sympatyczny Słoń Elmer. Zapisy: 56 610-67-59

Kobiece Inspiracje: Staroświeckie ramki na zdjęcia
18.10. (piątek), godz. 16.30
Przy pomocy własnoręcznie wykonanej masy plastycznej ozdobimy sta-
re ramki na zdjęcia, nadając im drugie życie. Przy użyciu farb i stosując 
technikę postarzania przedmiotów postaramy się stworzyć piękne, staro-
świeckie ramki na zdjęcia w technice 3D.
Cosplay w mediatece: Meksykańskie czaszki
19.10. (sobota), godz. 11.00-12.30
Osoby nazywane cosplayerami tworzą przebrania i wcielają się w wybra-
ną postać z filmu lub komiksu. Poznacie różne techniki charakteryzacji, 
a także sposoby tworzenia niezbędnych atrybutów naśladowanych po-
staci. Na zajęcia zabierzcie ze sobą: stojące lusterko, gąbkę do makijażu 
lub pędzel do podkładu, cienką opaskę do włosów, sztuczne czerwone 
róże, białą i czarną farbę do twarzy.
Guzik z pętelką, 23.10. (środa), godz. 17.00
Zajęcia krawieckie dla dzieci w wieku 7-12 lat. Naukę szycia zaczniemy 
od poznania rodzajów ściegów. W trakcie zajęć uszyjemy: poduszkę na 
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Portret kobiety w ogniu, premiera: 18.10. dramat historyczny Francja 2019
reżyseria: Céline Sciamma, występują: Noémie Merlant, Adèle Haenel
Francja, 1760. Marianne, malująca na zlecenie, musi wykonać portret młodej damy bez jej wiedzy.

Ikar. Legenda Mietka Kosza, premiera: 18.10. biograficzny, Polska 2019
reżyseria: Maciej Pieprzyca, występują: Dawid Ogrodnik, Cyprian Grabowski
Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia niewidomego geniusza fortepianu. Mietek jako 
dziecko traci wzrok. Jego matka oddaje go pod opiekę sióstr zakonnych w Laskach. W ośrodku 
chłopiec odkrywa, że muzyka może stać  się dla niego sposobem, by na nowo widzieć i opowia-
dać świat. Mietek zostaje świetnym pianistą klasycznym.

Rodzina Addamsów, premiera: 25.10. 
animacja, familijny, Kanada, USA, W. Brytania 2019, reżyseria: Conrad Vernon, Greg Tiernan
Rodzina Addamsów, po przeprowadzce do innego miasta, musi stawić czoło wyzwaniom XXI wie-
ku. A także wścibskiej, sprytnej i chciwej prezenterce telewizyjnej Margaux Needler.

Van Gogh. U bram wieczności, premiera: 25.10.
biograficzny, dramat Francja, Irlandia, Szwajcaria, USA, Wielka Brytania 2018
reżyseria: Julian Schnabel, występują: Willem Dafoe, Rupert Friend
Malarz Vincent van Gogh przenosi się do niewielkiego miasteczka Arles w Prowansji, gdzie pra-
cuje nad własnym stylem. Nie znajduje jednak zrozumienia wśród mieszkańców.

Bliźniak, premiera: 25.10. dramat, akcja, sci-fi, USA 2019
reżyseria: Ang Lee, występują: Will Smith, Mary Elizabeth Winstead
Elitarny zabójca próbuje przejść na emeryturę. Niespodziewanie zostaje zaatakowany przez 
agenta, który potrafi przewidzieć każdy jego ruch.

Obywatel Jones, premiera: 25.10.
thriller, polityczny, Polska, Ukraina, Wielka Brytania 2019
reżyseria: Agnieszka Holland, występują: James Norton, Vanessa Kirby
Młody dziennikarz Gareth Jones zyskał sławę, pisząc artykuł o swoim spotkaniu z Adolfem Hitle-
rem, zaraz po przejęciu przez niego władzy w 1933 roku. Teraz ambitny Walijczyk przymierza się 
do kolejnego wielkiego tematu – gwałtownej modernizacji Związku Radzieckiego. Reporter decy-
duje się na podróż do Moskwy, aby przeprowadzić wywiad ze Stalinem. Na miejscu odkrywa, że 
prawda o stalinowskim reżimie jest brutalnie tłumiona przez sowieckich cenzorów.

Mój przyjaciel Ufik, premiera: 25.10. animacja, przygodowy Francja 2019
reżyseria: Julian Schnabel, występują: Willem Dafoe, Rupert Friend
W wyniku wypadku statku kosmicznego, Willy musi sam przetrwać na nieznanej planecie w ocze-
kiwaniu na nadejście ekipy ratunkowej. Towarzystwa dotrzymuje mu robot imieniem Ufik.

I młodzi pozostaną, premiera: 25.10.
dokumentalny, wojenny, Nowa Zelandia, Wielka Brytania 2018, reżyseria: Peter Jackson
Laureat Oscarów Peter Jackson w swoim pierwszym filmie dokumentalnym zgłębia mroczną hi-
storię pierwszej wojny światowej. To stworzony z oryginalnych odrestaurowanych materiałów ze 
zbiorów londyńskiego Imperial War Museum, z wykorzystaniem przetworzonego dźwięku z archi-
wum BBC oraz wywiadów z żołnierzami obraz, ożywiający rzeczywistość wojny na linii frontu za 
pomocą nowoczesnych technik produkcji, wyostrzenia i barwienia archiwalnej taśmy filmowej. 

Ibiza, premiera: 25.10. komedia, Francja 2019
reżyseria: Arnaud Lemort, występują: Christian Clavier, Mathilde Seigner
Philippe jest zakochany w Carole i zrobi wszystko, żeby przekonać do siebie jej nastoletnie dzie-
ciaki. Obiecuje 18-letniemu Julienowi, że jeśli zda maturę, pojadą na wakacje, gdzie tylko ze-
chce. Nie spodziewa się jednak, że chłopak wybierze... Ibizę. Najbardziej imprezową wyspę świa-
ta, gdzie zabawa trwa 24h/dobę, słońce nie przestaje grzać, a drinki pije się już na śniadanie.

Dogonić marzenia, premiera: 25.10. biograficzny, dramat, sportowy Australia 2019
reżyseria: Rachel Griffiths, występują: Teresa Palmer, Sam Neill
Michelle Payne, najmłodsza z dziesięciorga rodzeństwa wychowywanego przez samotnego 
ojca, od dziecka wiedziała, co chce robić w życiu. Marzyła o niemożliwym: zwycięstwie w Mel-
bourne Cup – najtrudniejszym i najbardziej prestiżowym wyścigu na dystansie 2 mil na świecie.  
Mając 15 lat Michelle rezygnuje ze szkoły, żeby zostać dżokejką. Jej obiecującą karierę przery-
wa rodzinna tragedia oraz bardzo poważny wypadek na koniu. Pomimo wszelkich przeciwności,  
przy wsparciu ojca oraz brata, Michelle postanawia walczyć o swoje marzenia.

Countdown, premiera: 25.10. horror USA 2019
reżyseria: Justin Dec, występują: Elizabeth Lail, Anne Winters
Ruth wraz z grupą przyjaciół w ramach żartu ściąga na smartfon tajemniczą aplikację, która ma 
przewidywać datę śmierci użytkownika. Śmiech szybko zmienia się w przerażenie. W internecie 
zaczynają pojawiać się doniesienia o tajemniczych zgonach użytkowników aplikacji... dokładnie 
w dniach przez nią zapowiedzianych.

Wydarzenie: Koncert Metallica w Cinema City, 9.10. (środa)
Pokaz koncertu zespołu Metallica w wersji symfonicznej. Fani muzyki heavymetalowej będą mo-
gli jeszcze raz usłyszeć najsłynniejsze utwory z płyty S&M, która została nagrana 20 lat temu 
razem z orkiestrą symfoniczną z San Francisco, tym razem w wersji kinowej. 

(Repertuar Kina Centrum w dziale Galerie – CSW, 
Kina Niebieski Kocyk w dziale Centra Kultury – Od Nowa)

CINEMA CITY
Czerwona Droga 1-6, tel. 56 664-64-64
Toruń Plaza, ul. Broniewskiego 90
www.cinema-city.pl

Joker, premiera: 4.10. dramat, kryminał, akcja USA 2019
reżyseria: Todd Phillips, występują: Joaquin Phoenix, Robert De Niro
Strudzony życiem komik popada w obłęd i staje się psychopatycznym mordercą.

Był sobie pies 2, premiera: 4.10. familijny, komedia USA 2019
reżyseria: Gail Mancuso, występują: Marcin Dorociński, Dennis Quaid, Kathryn Prescott
Wszystkie psy doskonale wiedzą, że życie ma sens tylko u boku ukochanego pana lub pani. Ale 
czasem trzeba się nieźle nabiegać, żeby za nimi nadążyć. Bailey dostaje od swojego ukochanego 
Ethana nowy cel: ma opiekować się jego wnuczką – CJ. Dopóki dziewczynka jest mała, zadanie 
jest dość proste. Z biegiem czasu CJ dorasta i wyzwania dla Baileya też stają się coraz większe.

Czarny Mercedes, premiera: 4.10. kryminał, Polska 2019
reżyseria: Janusz Majewski, występują: Maria Dębska, Artur Żmijewski 
W podejrzanych okolicznościach zostaje zamordowana Aneta  – piękna żona szanowanego adwo-
kata Karola Holzera. Sprawę zabójstwa próbuje rozwikłać nadkomisarz Rafał Król, funkcjonariusz 
współpracującej podczas okupacji z Niemcami Granatowej Policji. Kolejne tropy ujawniają głębo-
ko skrywane sekrety zmarłej oraz niejasne powiązania jej męża z oficerem SS.

Wojna o prąd, premiera: 11.10. biograficzny, dramat, historyczny, USA 2017
reżyseria: Alfonso Gomez-Rejon, występują: Benedict Cumberbatch, Nicholas Hoult
Nakręcona z epickim rozmachem historia wyścigu dwóch wielkich umysłów, Thomasa Edisona 
oraz Nikoli Tesli.

Boże Ciało, premiera: 11.10. obyczajowy, Polska 2019
reżyseria: Jan Komasa, występują: Bartosz Bielenia, Aleksandra Konieczna
Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia 20-letniego Daniela, który w trakcie pobytu 
w poprawczaku przechodzi duchową przemianę i skrycie marzy, żeby zostać księdzem. Po kilku 
latach odsiadki chłopak zostaje warunkowo zwolniony, a następnie skierowany do pracy w za-
kładzie stolarskim. Zamiast tego jednak Daniel kieruje się do miejscowego kościoła, gdzie pod 
nieobecność duchownego w przebraniu księdza zaczyna pełnić posługę kapłańską w miasteczku. 

Zabawa w pochowanego, premiera: 11.10. horror USA 2019
reżyseria: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett, występują: Samara Weaving, Adam Brody
Noc poślubna. Panna młoda zostaje zmuszona do udziału w przerażającej grze.

Ślicznotki, premiera: 11.10. dramat USA 2019
reżyseria: Lorene Scafaria, występują: Constance Wu, Jennifer Lopez
Dziewczyny pracujące w jednym z najmodniejszych klubów go-go w Nowym Jorku tracą wszystkie 
oszczędności w wyniku krachu finansowego 2008 r. Cały świat za kryzys wini finansistów z Wall 
Street, którzy są częstymi gośćmi klubu.Dziewczyny postanawiają wymierzyć im sprawiedliwość .

O Yeti! premiera: 11.10. animacja, komedia, przygodowy, Chiny, USA 2019
reżyseria: Jill Culton
Kiedy nastolatka Yi spotyka młodego Yeti na dachu apartamentowca, w którym mieszka, ona 
i jej psotni przyjaciele – Jin i Peng – nadają mu imię „Everest” i organizują niezwykłą wyprawę,  
aby magiczne stworzenie wróciło do swej rodziny, mieszkającej w najwyższym punkcie Ziemi.

Solid Gold, premiera: 18.10. thriller, polityczny Polska 2019
reżyseria: Jacek Bromski, występują: Janusz Gajos, Andrzej Seweryn 
Kaja Miller jest młodą, uczciwą policjantką. W czasie jednej z nieudolnie przeprowadzonych akcji 
zostaje porwana i zgwałcona. Uciekając zabija swoich oprawców, a w raporcie zataja okoliczności 
zajścia i odchodzi z pracy. Osiem lat później do Gdyni ściąga ją jej były szef, Nowicki, wysoki 
oficer CBŚ, który stoi na czele zespołu prowadzącego dochodzenie w sprawie biznesowo-poli-
tycznych powiązań na Pomorzu.

Zombieland: Kulki w łeb, premiera: 18.10. horror, komedia USA 2019
reżyseria: Ruben Fleischer, występują: Woody Harrelson, Jesse Eisenberg
Czas, by ponownie rozprawić się z zombie. Tym razem spotkamy się w okolicach Białego Domu.

Czarownica 2, premiera: 18.10. familijny, fantasy, USA 2019
reżyseria: Joachim Rønning, występują: Angelina Jolie, Elle Fanning
Akcja filmu rozpoczyna się kilka lat po wydarzeniach „Czarownicy”. Już wiemy, co utwardziło 
serce negatywnej bohaterki Disneya i sprawiło, że rzuciła przekleństwo na maleńką księżniczkę 
Aurorę. Tym razem zagłębimy się w relacje między Diaboliną i Aurorą, które będą zawierać nowe 
sojusze oraz staną w obliczu silnych przeciwników w walce o ocalenie wrzosowisk.

KKINA
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1.10. (wt.), godz. 18.00 Wystawa Pauliny Sylwestrowicz – Anatomia duszy
„W moich realizacjach wychodzę od anatomii, wykorzystuję fragmenta-
ryczność postrzegania, deformacje i wielorakość nakładających się kon-
turów, aby spojrzeć na materię przed momentem redukcji jej stanu do 
konkretnej formy. Posługuję się linią, która w sposób symboliczny zazna-
cza kształt i obecność, ale głównie staje się narzędziem dokumentacji 
istoty obiektu, ujawniając wewnętrzną, ukrytą topografię złożoności jego 
istnienia. Anatomia ona jest bazą i mapą, ale zależy mi na ukazaniu płyn-
ności tej materialnej realności, którą ona wydaje się uosabiać.”
Miejsce: Galeria ZPAP, ul. Ducha Św. 8

2.10. (środa)
godz. 16.00 Forum Młodych Humanistów: Duchowy wymiar cielesności
Forum obejmuje szerokie spektrum rozmowy na temat duchowego wy-
miaru cielesności w życiu codziennym człowieka, a także w wielu dziedzi-
nach sztuki takich jak teatr, taniec, film czy literatura. Forum to szansa na 
swobodną wymianę myśli, spostrzeżeń, tego, co boli, dotyka, szokuje, 
uspokaja, zachwyca w sprzyjających warunkach. Skupimy się na ciele 
i duchu, na kulturze i naturze. Miejsce: Galeria Omega, ul. Przedzamcze 12/4

godz. 18.00-20.00 Umiar i równowaga… wokół duszy i ciała …
Warsztaty ruchowo-plastyczne w oparciu o elementy z dziedziny 
arteterapii, duchowości benedyktyńskiej oraz duchowości ignacjańskiej. 
Zapraszamy młodzież , studentów osoby już pracujące. 
Wstęp wolny. Prowadząca : Joanna Łagan, animator kultury, arteterapeuta, członek Fundacji PWK 
oraz członek Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego. Miejsce: Dom Muz, ul. Poznańska 52

3.10. (czwartek), godz. 18.00 Debata „Relikwie jako ciała święte”\Przy 
udziale wybitnych mediewistów i historyków sztuki: prof. dr hab. M. 
U. Mazurczak z KUL, prof. dr hab. J. Pysiaka z UW oraz prof. dr hab. M. 
Starnawskiej z UPH w Siedlcach. Wydarzenie stwarza możliwość innego 
spojrzenia na cielesność, poprzez przyjęcie tak żywotnej w historii 
kultury kategorii świętości. W czasie debaty poruszone zostaną 
takie wątki jak: początki kultu relikwii, relikwie i sztuka, kult relikwii 
w aspekcie społeczno-politycznym, relikwie w religijności osobistej, kult 
świętych i relikwii współcześnie. Miejsce: Muzeum Diecezjalne, ul. Żeglarska 7

4.10. (piątek), godz. 18.00 Pokaz filmu „Eter” reż. K. Zanussi oraz 
spotkanie z ks. Andrzejem Lutrem
Początek XX wieku, Podole. Lekarz (Jacek Poniedziałek) pasjonuje się ete-
rem – substancją uśmierzającą ból i odbierającą świadomość, tajemniczą 
i śmiertelnie niebezpieczną. Gdy ofiarą jej działania pada młoda dziewczy-
na, lekarz zostaje skazany na śmierć. Niespodziewanie udaje mu się unik-
nąć stryczka. Doktor znajduje pracę w zaborze austriackim, w wojskowej 
twierdzy dowodzonej przez komendanta (Andrzej Chyra). Poza oficjalną 
praktyką, na własną rękę ponownie zaczyna prowadzić coraz dziwniejsze 
eksperymenty: na żywych i na umarłych.  Miejsce: Kino Centrum w CSW

TOWARZYSTWO BACHOWSKIE, www.js-bach.pl

IX Festiwal Cichej Muzyki: Oto Francja. Między szaleństwem 
a nagrobkiem, 20.10. (niedziela), godz. 17.00
Balet Dworski Cracovia Danza z akompaniamentem Anny Urszuli Kuchar-
skiej na klawesynie wykona - oczywiście w strojach z epoki - tańce ba-
rokowe do muzyki francuskiej. Formy taneczne były szczególnie bliskie 
ówczesnemu stylowi francuskiego muzykowania. Klawesyn zaś stał się 
symbolem kunsztu baroku znad Loary. Muzyka tamtych czasów pod-
kreślała przepych i chwałę królewskiego dworu francuskich Ludwików.  

FUNDACJA BIURO KULTURY, www.tofifest.pl

17. Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Tofifest”, 19-27.10.
Hasło przewodnie: Miasto, masa, maszyna. W programie festiwalu zwane-
go niepokornym znajdują się produkcje, które zwracają uwagę na istotne 
problemy współczesności, wyrywają widzów ze strefy komfortu i każą im 
zadać sobie ważne pytania. Selekcjonerzy przypominają również nietuzin-
kowe, czasem kontrowersyjne postacie polskiej i światowej kinematogra-
fii oraz nagradzają tych, którzy swoją twórczością i postawą wpływają na 
nasze postrzeganie rzeczywistości. Nawiązaniem do hasła przewodniego 
jest pasmo festiwalowe Ciepło-Zimno. Pokazane w nim zostaną dokumen-
ty obrazujące zarówno piękno Ziemi, jak i destrukcję, jakiej dokonuje na 
niej człowiek. W paśmie Niepokorne zaprezentowane zostaną opowieści 
o kobietach, które mimo licznych przeciwności życiowych realizują swo-
je cele. Bohaterem pasma Mistrzowie będzie zmarły w tym roku Franco 
Zeffirelli. Najważniejszymi pasmami Tofifestu są konkursy. W międzyna-
rodowym On Air zobaczymy wyselekcjonowane z niemal 2000 zgłoszeń 
pierwsze i drugie filmy reżyserów. Około 3000 filmów zgłoszono do mię-
dzynarodowego konkursu krótkometrażowego Shortcut. 17 filmów pol-
skich zobaczymy w paśmie From Poland. Złotego Anioła za Niepokorność 
odbiorą w tym roku Maja Ostaszewska i Dawid Ogrodnik, zaś za cało-
kształt twórczości uhonorowany zostanie Krzysztof Globisz.
Bilety: 14 zł, ulgowy: 12 zł, grupowy: 10 zł — dla grup liczących co najmniej 20 osób, po wcze-
śniejszym umówieniu (katarzyna@tofifest.pl), wstęp wolny dla opiekuna grupy. Zestawy: Moje 
5 — 50 zł, Moje 10 — 80 zł. Karnety: 165 zł, ulgowy: 145 zł

19.10. (sobota), godz. 19.00 Gala Otwarcia: L.U.C & Rebel Babel Film 
Orchestra
Niezwykły projekt muzyczny, którego autorem jest Łukasz L.U.C Rost-
kowski. Gościnnie wystąpią: Maria Sadowska, Dorota Miśkiewicz, orkie-
stra dęta z Władysławowa. Usłyszymy muzykę m.in. z takich filmów jak 
„Marzyciel”, „Dziecko Rosemary”, „Nóż w wodzie”, „Bunt na Bounty”, 
„Zapomniana melodia”, „Vabank” czy „Prawo i pięść”. Bilety: 65, 75 zł

26.10. (sobota), godz. 19.00 Gala Zamknięcia: Miasto Masa Maszyna
Muzyczno-filmowy projekt, który zamknie 17. Międzynarodowy Festiwal 
Filmowy Tofifest. W niezwykłą futurystyczną podróż zabiorą nas Kayah, 
Paulina Przybysz, Aga Czyż i Tomasz Pacak oraz elektroniczne dźwięki 
zespołu złożonego z czterech klawiszowców i perkusisty, wszystko pod 
kierownictwem artystycznym Bartka Staszkiewicza. Muzykom towarzy-
szyć będą wizualizacje Macieja Wróblewskiego. Bilety: 55, 65 zł

FUNDACJA PIONOWY WYMIAR KULTURY
KATOLICKIE STOWARZYSZENIE „CIVITAS CHRISTIANA”

VI Tydzień Refleksji nad Kulturą Duchową. Duchowy wymiar cielesności
30.09. (poniedziałek), godz. 19.00 Wykład „Człowiek w centrum uwagi 
– o mistrzach malarstwa renesansowego”
Wygłosi go absolwentka ochrony dóbr kultury i italianistyki na UMK 
– Katarzyna Wójcik. Zostaną podjęte tematy związane z twórczością 
malarzy, których dzieła zachwycają do dziś
Miejsce: Galeria Omega, ul. Przedzamcze 12/4

IINNI ORGANIZATORZY
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Zawierała piękno, energię, mieniła się nastrojami i ozdobnikami. 
Usłyszymy i „zobaczymy” muzykę oryginalną, a także skomponowaną 
przez Annę Urszulę Kucharską na wzór francuskiej muzyki dawnej.
Wykonawcy: Anna Urszula Kucharska – klawesyn, Balet Dworski Craco-
via Danza: Romana Agnel, Dariusz Brojek – taniec. W programie utwo-
ry: Jean-Henri D’Angleberta (1629-1691) Françoisa Couperina (1668-
1733) oraz Anny Urszuli Kucharskiej inspirowane muzyką francuską.
Słowo: Jakub Burzyński Miejsce: Ratusz Staromiejski. Wstęp wolny

STOWARZYSZENIE MUSICA VERA
tel. 605-237-141, www.musicavera.pl

Festiwal Musica Vera – Muzyka Nowych Światyń
5.10. (sobota), godz. 20.00 „Leçons de ténèbres” („Ciemne jutrznie”) 
Francoisa Couperina
Ciemna jutrznia to nabożeństwo liturgiczne odprawiane przed świtem 
w czasie Wielkiego Tygodnia. Obrzęd ten odbywał się przy zapalonych 
świecach w ciemnym kościele. W czasie trwania ciemnej jutrzni ducho-
wieństwo śpiewało psalmy. Charakterystycznym elementem tej cele-
bracji liturgicznej było gaszenie jednej świecy po ukończeniu każdego 
psalmu. Utwór ten zaprezentuje duet toruńskich wokalistek: Magda 
Anna Aniszkiewicz i Ewelina Głowińska. Na organach zaakompaniuje 
Paweł Głowiński.
Miejsce: kościół Św. Michała Archanioła na Rybakach

12.10. (sobota), godz. 20.00 Simultaneo
Zespół wokalny Simultaneo z Gdyni, pod kierownictwem Karola Kisiela. 
W ich wykonaniu usłyszymy dwa dzieła kompozytora epoki baroku Jo-
hanna Hermanna Scheina: „Fonatana d’Israel” oraz „Opella Nova”. To 
jedna z najważniejszych kolekcji motetów w muzyce niemieckiej XVII 
wieku, skomponowana przez Johanna Hermanna Scheina, który z pew-
nością był najważniejszym kantorem Kościoła św. Tomasza w Lipsku 
przed Johannem Sebastianem Bachem. 
Miejsce: kościół św. Antoniego (Wrzosy)

18.10. (piątek), godz. 20.00 Exploratori Vocal Ensamble
Renesansowa muzyka angielska. Wystąpi zespół wokalny Exploratori 
Vocal Ensamble z Bydgoszczy. 
Miejsce: kościół św. Józefa (Bielany)

26.10. (sobota), godz. 20.00 Koncert finałowy: Schola Sacerdotum 
i Jan Kieszkowski
Połączenie tradycyjnej muzyki Kościoła – chorału gregoriańskiego 
z….. harmonijką ustną. Improwizacje na tematy chorałowe wykona Jan 
Kieszkowski, który zaczął rozwijać swoje harmonijkowe pasje po 60-
tym roku życia. Chorał gregoriański wykona Schola Sacerdotum z Toru-
nia –pierwsza w Polsce schola gregoriańska złożona z księży diecezjal-
nych. Kierowana jest przez ks. dra Mariusza Klimka.
Miejsce: kościół MB Nieustającej Pomocy (Bielawy)

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

Światura – Klasyka literatury, 6.10. (niedziela), godz. 12.00
Okoń w sieci i jego dyskusyjny klub książki. Omawiany tytuł: „Pies Ba-
skerville’ów” Conan Doyle.

Okno Na Świat, 17.10. (wtorek), godz. 19.00
Nowy cykl spotkań podróżniczych. Prelekcja Agnieszki Siejki o Jordanii 
zatytułowana „Głupia i głupsza w podróży”.
Spotkanie autorskie ze Stasią Budzisz 
24.10. (czwartek), godz. 18.00
Spotkanie promujące reportaż o Gruzji „Pokazucha. Na gruzińskich 
zasadach”
Bajkowa sobota z Harrym Potterem, 26.10. (sobota), godz. 12.00
Promocja książki „Harry Potter i czara ognia” edycja ilustrowana.

KOŁO NAUKOWE ARABISTÓW „ZAHRA AS-SAHRA”

Orient Express: Przystanek sztuka kaligrafii
Małgorzata Al-Shahari: Arabska kaligrafia: pielgrzymka pióra, czary 
słów i  malarstwo słowa...
24.10. (czwartek), godz. 17.00
Koło Naukowe Arabistów „Zahra as-Sahra”, działające przy Pracowni Języ-
ka i Kultury Arabskiej na Wydziale Filologicznym UMK zaprasza do udziału 
w kolejnej edycji Orient Expressu, poświęconej sztuka świata islamu. 
Kaligrafia arabska uważana jest w świecie muzułmańskim za najwyższą 
formę sztuki islamu. Zaczęła się kształtować wraz z rozwojem tej najmłod-
szej z wielkich religii monoteistycznych, ze względu na wprowadzony 
przez nią zakaz przedstawiań figuralnych, tj. wizerunków ludzi i zwierząt. 
Zgodnie z dość szerokim znaczeniem arabskiego słowa hatt, które można 
przetłumaczyć jako: kreska, linia, pas, pismo, kaligrafia, pisanie, trasa, 
droga oraz opisywanie czynności rysowania, malowania, szkicowania czy 
projektowania kaligrafia arabska jest nazywana przez Arabów „sztuką li-
nii”. 
Małgorzata Al-Shahari – lektor języka arabskiego i angielskiego, tłumacz 
środowiskowy z tych języków; absolwentka lingwistyki stosowanej języ-
ka angielskiego z językiem arabskim na Wydziale Humanistycznym UKW 
w Bydgoszczy; współzałożycielka i wieloletni członek Koła Naukowego 
Języka i Kultury Arabskiej „An-Nahda” na UKW w Bydgoszczy. Badaczka 
niezależna, popularyzatorka wiedzy przybliżającej arabskojęzyczny ob-
szar kulturowy, autorka artykułów naukowych na temat języka arabskiego 
oraz historii i sytuacji geopolitycznej w Jemenie. 

POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE 
ODDZIAŁ W TORUNIU
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK 
ul. Lwowska 1, sala 104; tel. 56 611-25-55
www.ptg.geo.umk.pl

Z pustyni w tropiki. Taksówką przez Niger i Benin
23.10. (środa), godz. 18.00
Prelegenci: Przemysław Charzyński, Tomasz Karasiewicz, Marcin Świtoniak
W podróż od półpustynnych krajobrazów Sahelu na terenie Nigru po tro-
pikalne Wybrzeże Niewolnicze Beninu zabierze nas trzech prelegentów 
– wykładowców Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK. 
Ten, kogo interesuje, jak liczna była armia Amazonek Czarnego Lądu, za 
robienie jakich zdjęć można być aresztowanym w Niamey, czego nie lubią 
wyznawcy VooDoo oraz ile osób zabiera „busz taxi” - nie będzie nudził 
się w trakcie pierwszego w tym roku akademickim slajdowiska. Wstęp wolny
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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.

Uroczystość z okazji Europejskiego Dnia Seniora
17.10. (czwartek), godz. 10.30
Występ seniorów z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Toruniu. 
Wspólny taniec w kręgu. Słodki poczęstunek.
Ochrona interesów konsumenta, 24.10. (czwartek), godz. 16.00
Spotkanie z Sylwią Białek, specjalistą w Delegaturze Inspekcji Handlo-
wej w Toruniu. W czasie spotkania można zasięgnąć porady nt. indywi-
dualnych problemów z reklamacją zakupionego towaru. 

RESTAURACJA G132, ul. Grudziądzka 132

Malarstwo Anny Siemińskiej, do 31.10.
Obrazy malowane na płótnie, będące odzwierciedleniem odczuć, emocji 
i doznań autorki. Część z nich została namalowana techniką Vedic Art, 
w czasie warsztatów tzw. malowania intuicyjnego. Twórczość tą metodą 
stanowiła dla autorki nie tylko wyzwolenie kreatywności i poszerzenie 
samoświadomości, ale przede wszystkim stała się przestrzenią konfron-
tacji jej samej z własnymi doświadczeniami z przeszłości, marzeniami, 
tym, co było w niej przebudzone i żywe. Nadaje to obrazom niepowta-
rzalny, osobisty charakter. Inna z metod twórczości prezentowanych 
prac to malowanie z intencją, w czasie którego płótno stawało się prze-
strzenią na spotkanie się i harmonizowanie przeszłości z teraźniejszo-
ścią i przyszłością. Wstęp wolny

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

Dyżury przewodnickie w Forcie IV:
piątki i soboty, godz. 21.00
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)

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

Twoja pierwsza i druga lekcja tanga
Warsztaty, które będą początkiem przygody z tangiem. Spotkanie dla 
tych, którzy marzą o tangu, których tango już zafascynowało, ale także 
dla tych, którzy się nie zetknęli z tangiem i będzie to ich pierwsze spotka-
nie. Troszkę o historii, ale przede wszystkim o ideach, a nie o krokach, 
o radości i zdrowotnych walorach tańca. Na zajęciach poznamy, czym jest 
tango jako emisja ruchu, świadomość ciała, równowaga, kontakt z part-
nerem i to, czym jest objęcie. Na zajęcia zapraszamy pary, ale możliwy 
jest udział bez partnera.
Program:
5.10. (sobota - 4 godz.), 6 (niedziela - 3 godz.), godz. 10.00 Lekcja 
Otwarta Pierwsza
Lekcja Otwarta Druga - termin zostanie ustalony w uzgodnieniu z uczest-
nikami pierwszej lekcji oraz osobami, które nie będą mogły wziąć udziału 
w pierwszej lekcji. Zajęcia obejmują wprowadzenie (stand-up), idee sta-
tyczne,  idee dynamiczne, kontakt w parze, a w końcu chodzimy, chodzi-
my i … tańczymy tango. Lekcje otwarte uzupełni kilkanaście godzin kursu 
w 4 kwartale 2019 r. w kolejne czwartki w godz. 19.30-21.30
Zajęcia bezpłatne. Kontynuacja w postaci odpłatnych zajęć uzupełniająco w 4 kwartale 2019 r. 
oraz od stycznia do maja 2020 r. Miejsce: Dom Muz, ul. Okólna 169 (Rudak)

Zapraszamy do tanga
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 doro-
słych 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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10
1.10. (wtorek)

  godz. 18.00  Wystawa Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego Diecezji Toruńskiej, 
do 31.10.,  Muzeum Diecezjalne
  godz. 19.00  5. Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Skrzypcowy im. Karola 
Lipińskiego, do 13.10,  Jordanki i inne miejsca
   Radio w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej,  Książnica Kopernikańska, 
do 19.10, ul. Słowackiego
   Anatomia duszy, do 8.10.,  Galeria ZPAP Nurt
   VI Tydzień Refleksji nad Kulturą Duchową. Duchowy wymiar cielesności,  
do 4.10.  Galeria Omega i inne miejsca

2.10. (środa)
  godz. 17.00  Spacerologia: Świętowanie wielkie i mniejsze,  Domkultury!
  godz. 18.00  Umiar i równowaga – warsztaty,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 20.00  Świat Od Nowa: Skandynawia Halal. Islam w krainie białych nocy. 
Maciej Czarnecki na UMK,  Od Nowa

3.10. (czwartek)
  godz. 10.00  Rzeźba Anny Świąć - Kwartet, do 21.10.,  Od Nowa
  godz. 12.00  Spacer po aktualnych wystawach,  CSW
  godz. 13.00  Marek Sibinský – Serirafia, do 20.10.,  Galeria Forum
  godz. 16.30  Oprowadzanie z przewodnikiem po aktualnych wystawach,  CSW
  godz. 17.00  Kolorowe impresje: Kolorowe pejzaże, do 10.10.,  Książnica Koper-
nikańska, Filia nr 1, ul. Jęczmienna
  godz. 18.00  Aranżacja przestrzeni. Spotkanie autorskie Dawida Olejnika, 
 Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego
  godz. 18.00  Debata: Relikwie jako ciała święte,  Muzeum Diecezjalne
  godz. 18.00  Fotograficzne Pogaduchy,  Wejściówka
  godz. 19.00  Sławek Uniatowski,  Jordanki
  godz. 19.00  Karol Kopiec - Szklanka do połowy,  Od Nowa
  godz. 19.00  Jan-Rapowanie & Guzior,  Lizard King Toruń

4.10. (piątek)
  godz. 17.00  Przy stole z Kopernikiem. Realia konsumpcji i przygotowywania po-
siłków na przełomie XV i XVI wieku, do 3.05.2020 r.,  Dom Mikołaja Kopernika
  godz. 18.00  Sonety wg Szekspira - premiera,  Baj Pomorski 
  godz. 18.00  Eter, reż. Krzysztof Zanussi,  CSW
  godz. 18.00  Aleksandra Kozarzewska-Jedynak i Hanna Osowicka-Kozarzewska 
- Im dalej tym lepiej… ;), do 12.10.,  Galeria Omega
  godz. 19.00  Paweł Domagała - 1984 Tour,  Jordanki
  godz. 19.00  Teatr Reset – spektakl improwizowany,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Kino Studenckie Niebieski Kocyk przedstawia: Nie lubię pana, 
panie Fellini, reż. Marek Koterski,  Od Nowa

5.10. (sobota)
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 11.00-14.00  Noc Bibliotek: Znajdźmy wspólny język,  Książnica Koperni-
kańska, Filia nr 16, ul. Raszei
  godz. 11.00  ETNOspiżarnia Ziemi Dobrzyńskiej - wystawa i działania animacyj-
ne wokół publikacji,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 12.00-17.00  Toruńska Giełda Winylowa vol. 19,  Dwór Artusa
  godz. 16.00-23.59  Noc Bibliotek: Znajdźmy wspólny język,  Książnica Koperni-
kańska, ul. Słowackiego

PAŹDZIERNIK 2019
DZIEŃ PO DNIU

  godz. 16.00 i 19.00  Teatr Kwadrat: Roma i Julian,  Aula UMK
  godz. 18.00  Współczesny mężczyzna, reż. Eva Mulvad,  CSW
  godz. 19.00-23.59  Noc Gier Planszowych,  Książnica Kopernikańska,  
ul. Słowackiego
  godz. 19.00  Zwiedzanie Zamku Krzyżackiego nocą 
  godz. 20.00  Musica Vera: Leçons de ténèbres Francoisa Couperina,  kościół 
Św. Michała Archanioła na Rybakach
  godz. 20.30  Clock Machine – koncert,  Od Nowa
   Twoja pierwsza i druga lekcja tanga, także 6.10.,  Dom Muz, ul. Okólna
   15-lecie Muno.pl w. Aksamit, AGIM, Anja Kraft,  Klub NRD

6.10. (niedziela)
  godz. 12.00  Kurs kaligrafii: unicjała,  CSW
  godz. 12.00  Światura – Klasyka literatury,  Księgarnia Kafka i Spółka
  godz. 18.00  Tango Live Show - koncert,  Dwór Artusa

7.10. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Droga samuraja. Prelekcja Justyny Gierszewskiej,  Ośrodek 
Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
  godz. 18.00  Podgórskie szkoły: problemy lokalowe i planowane inwesty-
cje,  Książnica Kopernikańska, Filia nr 4, ul. Poznańska
  godz. 19.00  Moriah Woods z zespołem (support Sam Jones),  HRP Pamela
   Kiermasz taniej książki, do 11.10.,  Książnica, Filia nr 7, ul. Okólna

8.10. (wtorek)
  godz. 18.00  Historia mody: Modowe dodatki. Wachlarze,  CSW
  godz. 18.00  Z Organkiem o filmach,  CSW
  godz. 18.00  Rośliny, sztuka i queerowy feminizm – spotkanie z Lilianą 
Piskorską,  Galeria Wozownia
  godz. 18.30  Artus Festival: Kujawsko Pomorskie Press Foto,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Bastarda trio - Ars Moriendi – koncert,  Kulturhauz

9.10. (środa)
  godz. 10.00  Etnowyprawka Malucha, także 10.10.,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 12.00  Kino dla seniora - Tolkien,  CSW
  godz. 12.00  Kino dla seniora: Tolkien,  CSW
  godz. 16.00  Wstęp do architektury – zajęcia dla dzieci,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 17.00  Wizytówka - wystawa końcoworoczna studentów kierunków 
artystycznych Wydziału Sztuk Pięknych UMK, do 4.11.,  Od Nowa
  godz. 18.00  W Pierwszym Rzędzie: Republika. Narodziny legendy,  WOAK 
  godz. 20.00  Marcin Kydryński prezentuje: Nancy Vieira,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Wieczór Podróżnika: Jaka jest prawdziwa Japonia?,  Od Nowa
  godz. 20.00  Stand-Up Kings,  Lizard King Toruń

10.10. (czwartek)
  godz. 17.00-19.00  Fajf dla seniorów,  CN Młyn Wiedzy
  godz. 18.00  Wieczór Toruński: Działania bojowe dywizjonu myśliwskiego 
Armii Pomorze,  Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego
  godz. 18.00  Misje: Papua-Nowa Gwinea, spotkanie z misjonarzem  
ks. Dariuszem Kajzerem,  Muzeum Diecezjalne 
  godz. 18.30  Czwartek z filozofią,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Lion Shepherd – koncert,  Od Nowa
  godz. 20.00  Latające Talerze: Tribute To Republika,  Lizard King Toruń
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11.10. (piątek)
  godz. 12.00  Spotkanie z dr. hab. Jarosławem Dumanowskim - Kulinarny rene-
sans. Kuchnia w czasach Kopernika,  Dom Mikołaja Kopernika
  godz. 17.00  Kino, czyli Kinematografia w Nowej Odsłonie. Wieczory z polskim 
filmem fabularnym,  Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego
  godz. 17.00  Anna Kola - Fotografia i szkło naturalnie,  Mała Galeria ZPAF
  godz. 18.00  Justyna Olszewska – Efemerydy, Agnieszka Rożnowska - Levitas, 
do 10.11.,  Galeria Wozownia
  godz. 19.00  Nobo – koncert,  Od Nowa
  godz. 18.00  Kabaret Paranienormalni,  Aula UMK
  godz. 18.00  Konstelacje - Poza horyzont, do 8.11.,  Galeria ZPAP
   Futami Shoichi. Akwaforty, do 24.11.,  Kamienica pod Gwiazdą
   Toruń za pół ceny, do 13.10.,  różne miejsca
   Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek „Spotkania”, do 19.10.,  Baj Pomorski

12.10. (sobota)
  godz. 10.50-14.00  Gra miejska „Przestępstwo w Mediatece”,  Książnica Koper-
nikańska, Filia nr 16, ul. Raszei
  godz. 12.00  Wyprawa w głąb sztuki,  CSW
  godz. 14.00  Międzyplanetarne Święto Dyni,  Domkultury!
  godz. 14.00  Spacery Tematyczne: Wielcy przedsiębiorcy – secesja,  CSW
  godz. 15.00  Malarstwo Mirosława Rusinka, do 8.11.,  Biblioteka Uniwersytecka
  godz. 15.30  Wprowadzenie do Tanga,  Dwór Artusa
  godz. 18.00-2.00  Milonga Piernikowa – Jesień,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Syberian i Slepi Křovăci (Czechy) – koncert,  Od Nowa
  godz. 20.00  Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów,  Aula UMK
  godz. 20.00  Musica Vera: Simultaneo,  kościół św. Antoniego

13.10. (niedziela)
  godz. 11.00-13.00  Niedziela w Teatrze,  Teatr Horzycy
  godz. 12.00  Zasmakuj – rodzinne warsztaty kulinarne,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 12.00  oZNAKuj się – warsztaty rodzinne,  Galeria Wozownia
  godz. 15.00-19.00  Tangowe afterparty,  Wejściówka
  godz. 18.00  Artus Festival: Kwartet – spektakl,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Kękę,  Lizard King Toruń

14.10. (poniedziałek)
  godz. 19.00  Golec uOrkiestra – największe przeboje,  Jordanki
  godz. 19.00  Narodowa perła Gruzji: Nartebi,  Aula UMK
  godz. 19.00  2Late (koncert rejestrowany),  HRP Pamela 
  godz. 20.00  Slam Poetycki,  Od Nowa
   Standupowa Fala w. Rafał Rutkowski,  Klub NRD

15.10. (wtorek)
  godz. 18.00  Letnie popołudnie, reż. Youssef Ouarrak,  CSW
  godz. 19.00  Artus Festival: Wojtek Mazolewski Quintet – Komeda,  Dwór 
Artusa

16.10. (środa)
  godz. 12.00  Seniorskie ujęcia,  CSW
  godz. 12.00  Współczesne formy do pierników, Muzeum Toruńskiego 
Piernika
  godz. 16.45  Wybitne Postacie Historii Fotografii: Vivian Maier,  WOAK
  godz. 17.00  Teatrzyk Kamishibai,  Książnica, Filia nr 16, ul. Raszei
  godz. 17.30  Anielski wernisaż – wystawa, do 31.10.,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 18.00  Spotkanie filozoficzne z filmem,  CSW
  godz. 18.00  Marieta Marecka - spotkanie,  Książnica, ul. Słowackiego
  godz. 18.00  Medyczna Środa: Eksperymenty na samym sobie w dziejach 
nauki i medycyny – dr hab. Wojciech Szczęsny,  CN Młyn Wiedzy
  godz. 18.15  Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem,  CSW
  godz. 19.00  Imię - spektakl,  Jordanki
  godz. 20.00  Jazz Club: Krzysztof Ścierański – Kocham gitary,  Od Nowa

17.10. (czwartek)
  godz. 10.30  Uroczystość z okazji Europejskiego Dnia Seniora,  Klub Seniora 
„Zacisze”
  godz. 12.00  Kolekcja form piernikarskich w Muzeum Okręgowym w Toruniu, 
 Muzeum Toruńskiego Piernika
  godz. 17.00  Kamila Cudnik – Spotkanie autorskie,  Książnica Kopernikań-
ska, Filia nr 14, ul. Łyskowskiego
  godz. 18.00  Polowanie na Księżyc - prelekcja,  Książnica, ul. Słowackiego
  godz. 19.00  Okno Na Świat,  Księgarnia Kafka i Spółka
  godz. 19.00  Michał Szpak - The Moon Tour,  Jordanki
  godz. 19.00  Luxtorpeda,  Lizard King Toruń 
  godz. 19.00  Toruńskie Śpiewanki Turystyczne,  Wejściówka
  godz. 21.00  Otrzęsiny Studentów UMK,  Od Nowa
   XX Międzynarodowy Konkurs „Zawsze Zielono, Zawsze Niebiesko”, do 7.12., 
 Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka

18.10. (piątek)
  godz. 12.00  Twórcze fascynacje IV, do 3.11.,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 17.30  Niezwykły koncert,  MDK
  godz. 18.00  Grafika Niny Marszałek, do 11.11.,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.00  Artus Festival: Aleksander Dębicz – Bach Invention,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Koncert zespołu Jazziomals,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 20.00  Bitamina – koncert,  Od Nowa
  godz. 20.00  Musica Vera: Exploratori Vocal Ensamble,  kościół św. Józefa
  godz. 20.00  Kabaret Loża Kopernika,  Wejściówka 
   Konferencja stratosferyczna Near Space, do 19.10.,  CN Młyn Wiedzy
   Koncert AVi + Louis Villain, afterparty AMFAC vol. 12,  Klub NRD

19.10. (sobota)
  godz. 10.00-15.00  Grand Prix Torunia w Szachach Szybkich,  Dom Harcerza
  godz. 10.00  Spacery Tematyczne: Śladami żydowskich mieszkańców Toru-
nia,  CSW
  godz. 11.00  Teatrzyk dla dzieci w wykonaniu teatru Frajda - Kłębuszkowo, 
 Dom Muz, ul. Poznańska

Na festiwalu Spotkania wystąpi m.in. Novy Ruch Teatr z Wrocławia 
ze spektaklem Ciao Ciało!
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25.10. (piątek)
  godz. 17.00  Kultura tajska – masaż klasyczny i kuchnia tajska,  Dom Muz, 
ul. Podmurna
  godz. 18.00  Piątki z Antykiem: Lament i poklask a sarmacki peplos Minerwy, 
 Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego
  godz. 18.00-21.00  Naukowe halloween,  CN Młyn Wiedzy
  godz. 19.00  Koncert dla Uli Tokarskiej,  Od Nowa
  godz. 19.00  Piotr Krzymowski - Homo cellularis, do 5.01.2020,  CSW
  godz. 20.00  Artus Festival: Sóley – koncert solo,  Dwór Artusa
   Koncert: Kartky,  Klub NRD

26.10. (sobota)
  godz. 11.00  Warsztat florystyczny – Dynia,  Dom Muz, ul. Okólna 
  godz. 11.00-13.00  Warsztaty: Zdrowy duch, zdrowe ciało i przez życie 
idziesz śmiało,  OPP Dom Harcerza
  godz. 12.00  Spacery Tematyczne: Gdzie się bawić? Architektura obiektów 
rozrywkowych,  CSW
  godz. 12.00  Bajkowa sobota z Harrym Potterem,  Księgarnia Kafka i Spółka
  godz. 16.00  Nerwica natręctw - spektakl,  Aula UMK
  godz. 18.00  Nowa Scena Muzyczna: Czas jesienny,  MDK
  godz. 19.00  Zwiedzanie Zamku Krzyżackiego nocą
  godz. 20.00  Freygish Orchestra,  Od Nowa
  godz. 20.00  Musica Vera: Koncert finałowy: Schola Sacerdotum i Jan Kiesz-
kowski,  kościół MB Nieustającej Pomocy
   Koncert Ziela,  Klub NRD

27.10. (niedziela)
  godz. 12.00  Spacery Tematyczne: Nieistniejące cmentarze dawnego Torunia, 
 CSW

28.10. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Moje fascynacje: Frida Kahlo. Prelekcja Magdaleny Gogulskiej-
-Dębskiej,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych
  godz. 19.00  Zdrowa Woda (support Stara Szkoła),  HRP Pamela

29.10. (wtorek)
  godz. 12.00  Wtorki ze sztuką,  CSW
  godz. 16.30  Zwiedzanie  Dworu Artusa
  godz. 19.00  Pejzaż bez Ciebie - Edward Stachura. Koncert galowy,  Jordanki
   Górzno 2019 - wystawa poplenerowa, do 14.11.,  MDK

30.10. (środa)
  godz. 19.00  Wielka Trasa Stand-up,  Jordanki
  godz. 18.00  Medyczna Środa: W prostych słowach o niedoczynności tarczy-
cy i chorobie Hashimoto – lek. Szymon Suwała,  CN Młyn Wiedzy
   godz. 18.00  Ta godzina opłakana. Pieśni przy śmierci,  Muzeum Etnogra-
ficzne
  godz. 18.30  Artus Festival: Katarzyna Pakosińska - spotkanie,  Dwór Artusa

  godz. 13.00-16.10  Akademia piosenki,  OPP Dom Harcerza
  godz. 16.00  O tajnych językach Azji Środkowej,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 16.00  Popołudnie z polskimi bajkami animowanymi,  Książnica Ko-
pernikańska, ul. Słowackiego
  godz. 18.00  Komturiada II – Potyczki Rycerskie Rodzin,  Zamek Krzyżacki 
  godz. 19.00  The Watermelons + MID – koncert,  Od Nowa
   17. Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Tofifest”, do 27.10.,  Jordanki

20.10. (niedziela)
  godz. 11.00  Podgórskie święto latawca - warsztaty latawcowe i rodzinne 
puszczanie latawców,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 12.00  Oprowadzanie po aktualnych wystawach,  Galeria Wozownia
  godz. 16.00  Lekko nie będzie - spektakl,  Aula UMK
  godz. 16.00  Tak Brzmi Miasto – Toruń – koncert,  Od Nowa
  godz. 16.00 i 17.15  Czas dla Nas ,  Jordanki
  godz. 17.00  IX Festiwal Cichej Muzyki: Oto Francja. Między szaleństwem 
a nagrobkiem,  Ratusz Staromiejski
  godz. 18.00  Jaromír Nohavica z zespołem,  Jordanki
   Koncert: Truchło Strzygi + Gruzja,  Klub NRD

21.10. (poniedziałek)
  godz. 14.00-16.00  Teatralna Akademia Seniora,  Teatr Horzycy 
  godz. 19.00  Wojciech Cejrowski Stand-Up Comedy,  Aula UMK
  godz. 19.00  Wojciech Justyna Tree Oh! (koncert rejestrowany),  HRP Pamela 
   Kiermasz taniej książki, do 25.10.,  Książnica Kopernikańska, Filia nr 6, 
ul. Lelewela

22.10. (wtorek)
  godz. 18.00  Pik Dybowskiego. Spotkanie z duetem podróżniczym Kapitan 
i Admirał (Szymon Przebinda oraz Eryk Krysowski),  Książnica Kopernikań-
ska, ul. Słowackiego
  godz. 18.00  Zakochaj się w języku włoskim!,  Od Nowa

23.10. (środa)
  godz. 15.30  Kreatywnie w świetlicy – Zmiana czasu Zegar,  Dom Muz,  
ul. Okólna 

  godz. 17.00  Siła KobieTY – wystawa, projekcja filmu i spotkanie,  Od Nowa
  godz. 18.00  Medyczna Środa: Mózg z żelaza, czyli co ma żelazo do naszej 
pamięci – dr Inga Dziembowska,  CN Młyn Wiedzy
  godz. 18.00  Z pustyni w tropiki. Taksówką przez Niger i Benin,  Wydział 
Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK
  godz. 19.00  Artus Festival: Mitch&Mitch,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Kamil Juszczyk/ K-Essence/Tacher – koncert,  Od Nowa

24.10. (czwartek)
  godz. 12.00  Może każdy tworzyć może?,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 16.00  Ochrona interesów konsumenta,  Klub Seniora „Zacisze”
  godz. 17.00  Orient Express. Przystanek sztuka kaligrafii,  CSW
  godz. 18.00  Wieczór Toruński: 100 lat PCK w Toruniu i na Pomorzu,  Książ-
nica Kopernikańska, ul. Słowackiego
  godz. 18.00  Spotkanie autorskie ze Stasią Budzisz,  Księgarnia Kafka i Spółka
  godz. 18.30  Operetkowa petarda przebojów,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Kult – koncert,  Od Nowa
  godz. 19.00  Marek Napiórkowski – Hipokamp – koncert,  Pałac Dąmbskich
   Koncert: Alameda 5,  Klub NRD


