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

Artur Andrus. Recital kabaretowy: Sokratesa 18 
2.01. (czwartek), godz. 19.00
Z gościnnym udziałem Doroty Miśkiewicz. Usłyszymy znane, lubiane utwo-
ry, będące niekwestionowanymi przebojami piosenki kabaretowej. 
Organizator: Adria Art. Bilety: 55, 75, 95,125 zł

Między łóżkami - spektakl, 3.01. (piątek), godz. 19.00
Inteligentna komedia składająca się z sześciu epizodów, które przedstawiają 
zabawne, ale też wzruszające losy mieszkańców prowincjonalnego miastecz-
ka w Kanadzie. Obsada wymienna: Katarzyna Skrzynecka/Joanna Kurowska 
Katarzyna Ankudowicz/Maria Niklińska, Artur Barciś, Lesław Żurek/Robert 
Majewski, Radosław Pazura. Organizator: Adria Art. Bilety: 55, 75, 100, 130 zł

Waldemar Malicki. Klasyka po bandzie, 4.01. (sobota), godz. 16.00
Oszałamiająca muzyka, pełna seksapilu czteroosobowa formacja oraz roz-
brajające żarty. Pełne pozytywnej energii koncertowe show w takt melodii 
wygrywanych przez charyzmatycznego wirtuoza Waldemara Malickiego. 
Organizator: Agencja Artystyczna Eskander. Bilety: 70, 80, 90, 100 zł

IRA, 5.01. (niedziela), godz. 17.00
Jeden z najważniejszych zespołów polskiego rocka. Różnorodność gatun-
ków muzycznych po które sięga sprawia, że zdobywa serca zarówno fanów 
mocniejszych brzmień, jak i wielbicieli rockowych ballad. Zespół w 2016 r. 
wydał już 11 z kolei płytę i obchodził w roku 2017 swoje 30-lecie istnienia. 
Organizator: Agencja Brussa. Bilety: 50, 90, 120 zł

Najpiękniejsze Arcydzieła Baletowe, 6.01. (poniedziałek), godz. 19.00
Artyści Polskiego Baletu Narodowego w arcydziełach wszechczasów. Naj-
wybitniejsi tancerze w Polsce zatańczą wariacje solowe oraz zmysłowe 
duety z „Jeziora łabędziego”, „Śpiącej królewny”, „Dziadka do orzechów”, 
„Don Kichota”, „Giselle”, „Korsarza”, „Szeherezady” i innych. 
Organizator: Adria Art. Bilety: 75, 95, 110, 130, 150 zł

Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz i Warsaw Opera Quartet
26.01. (niedziela), godz. 18.00
Koncert promujący płytę „Żyć się chce”. Artystce towarzyszyć będzie kom-
pozytor, pianista i akompaniator, jednocześnie autor muzyki większości 
jej piosenek, świętujący z wybitną piosenkarką okrągły jubileusz – Włodzi-
mierz Korcz. Ponadto na scenie pojawi się akompaniujący Im już od 5 lat 
Warsaw Opera Quartet. Organizator: Impresariat Artystyczny Impart. Bilety: 75, 89, 105, 119 
zł. Uwaga! Koncert przesunięty z 8.12.2019 r. Wszystkie bilety zakupione na ten dzień zachowują 
ważność. Ewentualne zwroty są możliwe w miejscach zakupu.

Jezioro Łabędzie. Russian National Ballet, 28.01. (wtorek), godz. 19.00
Najbardziej znane i cenione dzieło w historii tańca klasycznego. Zespół 
założony w Moskwie, składający się z młodych tancerzy, kontynuujących 
tradycje słynnej rosyjskiej szkoły baletowej, którą cechuje ogromna dba-
łość o technikę wykonania. Organizator: Agencja Artystyczna Pro Musica. Bilety od 110 zł

Pod Dachami Paryża. Grand Orkiestra z Odessy, 29.01. (śr.), godz. 19.00
Dwugodzinne spotkanie z muzyką francuską, dające okazję do wzruszeń 
i uśmiechu. Organizator: Agencja Brussa. Bilety od 100 zł.

CENTRA KULTURY

Muzyka zespołu Metallica symfonicznie, 30.01. (czw.), godz. 19.30
Scream Inc, jeden z najlepszych coverbandów Metallica na świecie. 
Towarzyszyć im będzie orkiestra symfoniczna Orion. Usłyszymy naj-
większe przeboje Metallica w symfonicznych aranżacjach, wykona-
nych jak na słynnej płycie „Metallica S&M”. 
Organizator: Fantom Media. Bilety: 129, 139, 149 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

Jubileuszowa wystawa malarzy TUTW
7.01. (wtorek), godz. 18.30, do 31.01.
Wystawa prac malarskich słuchaczy czterech sekcji TUTW, pracują-
cych pod opieką profesjonalnych artystów: Marii Serwińskiej Guttfeld 
i Wojciecha Ociesy. Ekspozycja z okazji jubileuszu 20-lecia tej formy 
działalności seniorów. Ponad sześćdziesięcioosobowa grupa profe-
sjonalnych i nieprofesjonalnych artystów zaprezentuje wyniki swoich 
artystycznych poszukiwań, realizowanych pasji oraz obrazy nagrodzo-
ne w ostatnim czasie. Wstęp wolny

Zwiedzanie Dworu Artusa, 8.01. (środa), godz. 16.30
Bilety: 5 zł ulgowy, 10 zł normalny

Teatr Reset – spektakl improwizowany, 10.01. (piątek), godz. 19.00
Na żywo tworzymy emocjonalne, pełne zaskoczeń historie. Bywa za-
bawnie, bywa lirycznie, zawsze jest inaczej. Bilety: 10 zł ulgowy, 15 zł normalny

Dyskusyjny Kobiecy Klub Filmowy „Szpulka” – Ja, Olga Hepnarova
16.12. (czwartek), godz. 18.30
Film opowiada historię 22-letniej kobiety. Jako zawodowy kierowca 
wjechała ciężarówką w grupę ludzi oczekujących na tramwaj, zabija-
jąc i raniąc wiele osób. Działała z premedytacją. Była ostatnią kobietą 
w byłej Czechosłowacji, na której wykonano karę śmierci.
Bilety: 1 zł / pół godziny przed seansem. Bezpłatna opieka dla dzieci od 3 roku życia.

W 100. rocznicę Powrotu Torunia do Wolnej Polski – Wielki Quiz 
o Toruniu, 18.01. (sobota), godz. 12.00
Quiz, w którym weźmie udział nie tylko publiczność, ale także toruńscy 
celebryci (artyści, sportowcy, włodarze, biznesmeni). Interaktywna za-
bawa, w której uczestnicy (za pomocą swoich smartfonów) odpowiadać 
będą na pytania przygotowane przez miłośników toruńskiej historii. 
Wstęp wolny. Do zabawy niezbędny będzie smartfon z dostępem do przeglądarki internetowej 
i działającym wi-fi.

W magicznej Krainie – spektakl dla dzieci, 19.01. (niedz.), godz. 12.00
W jednej leśnej chatce mogą żyć ślepe spodnie, marudny czarodziej 
i zakręcony ogórek, który zwiał ze słoika. Wszystko powstanie bez 
scenariusza, na podstawie wyobraźni małych widzów i ich rodziców. 
Będzie energicznie, zabawnie i zaskakująco, bo tak jest zawsze,  
gdy na scenie stają improwizatorzy z grupy Bujdy i Bajania. 
Bilety: 15 zł, 50 zł rodzinny (4 osoby, w tym min. 1 dorosła)

Saxmania 2020 – Od Bossa Novy do Samby – Latin Jazz
19.01. (niedziela), godz. 18.00
W czasie koncertów usłyszeć można najlepsze utwory na saksofon. 
Tak też będzie i tym razem. W programie najsłynniejsze bossa novy 
oraz latynoskie rytmy nawiązujące do karnawału.

Repertuar na styczeń
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Przygotowania do obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Toruń, 17.01. (piątek), godz.17.00 
Przybliżymy kontekst historyczny odzyskania przez Toruń niepodległości, 
a następnie wspólnie poszukamy metafor plastycznych dla upamiętnienia 
tego wydarzenia oraz odpowiedzi na pytanie - czym dla mnie jest wolność? 
Prowadząca: Joanna Łagan. Bilety: 10 zł

Filia Dom Muz, ul. Okólna 169, tel. (56) 654-84-56
Wokół Święta Trzech Króli oraz legendy o czwartym królu – zajęcia 
w świetlicy, 8.01. (środa), godz. 16.30
Warsztaty ruchowo-plastyczne. Uczestnicy będą mogli stworzyć korony lub 
zaprojektować pudełka na dary. Będą także mogli poćwiczyć siadanie i cho-
dzenie „po królewsku”. Prowadząca: Joanna Łagan. Wstęp wolny

Czwartkowe spotkania ze sztuką, 9.01. (czwartek), godz. 16.30
Nowy cykl zajęć pod kierunkiem plastyka Zbigniewa Przybysza. Będziemy 
pracować przy sztalugach. W programie m.in.: rysunek, malarstwo i inne 
techniki plastyczne. Bilety: 30 zł. Zapisy i informacje: dommuzgaleria@wp.pl

Florystyczne warsztaty – bukiety okolicznościowe
20.01. (poniedziałek), godz. 16.30
Stworzymy bukiety okolicznościowe na Dzień Babci i Dziadka. Warsztaty 
międzypokoleniowe. 
Prowadząca: Aleksandra Strzelec. Bilety: 25 zł. Zapisy: okolna@dommuz.pl

Ferie w Artusie - Zimowa Akademia Magii i Przygody:
Zimowa Akademia Magii 27-31.01., godz. 9.00-15.00, Dwór Artusa i Dom Muz ul. Podmurna 1/3
Cykl zajęć przeznaczonych dla młodych adeptów magii, pragnących poznać świat wyobraźni, 
kreatywności i tajemnej wiedzy. Zapewniamy opiekę wraz z ubezpieczeniem i obiad.
Dla dzieci w wieku 7-12 lat, cena: 60 zł/dzień; 290 zł/tydzień
Indiana Jones – na tropie nowej przygody
27-31.01., godz. 9.00-13.00, Dom Muz, ul. Okólna 169
Uczestnicy ferii na specjalne zaproszenie Indiana Jonesa wcielą się w rolę podróżników i odkryw-
ców niezbadanych przestrzeni toruńskiego lewobrzeża. Czy uda im się odnaleźć ukryte skarby, 
 w tym złoty graal i uratować Toruń? Dla dzieci w wieku 7-12 lat, bilety: 35 zł/dzień; 160 zł /tydzień

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

Klub Od Nowa
Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK dla WOŚP – dancing
10.01. (piątek), godz. 20.00
Pierwsza impreza muzyczna, tym razem w klimacie PRL-u. Wśród atrakcji 
liczne konkursy, licytacje i karaoke. Wejście: 5 zł po wrzuceniu do puszki WOŚP

Wilki – Niebieska Trasa, 11.01. (sobota), godz. 20.00
Utwory z debiutanckiej płyty zespołu. Sentymentalna podróż do początku 
lat 90. W drugiej części koncertu usłyszymy również kilka najważniejszych 
utworów z późniejszych etapów działalności zespołu. Bilety: 95 zł

Zakochaj się w języku hiszpańskim! 14.01. (wtorek), godz. 18.00
Czy thiszpański jest językiem jednorodnym? Czy Hiszpan porozumie się 
z Meksykaninem, Kubańczykiem lub Filipińczykiem? Odpowiedzi na te pyta-
nia poszukamy podczas wykładu, który wygłosi mgr Dominika Wysoczyńska 
– językoznawca i filolog, doktorantka na Wydziale Humanistycznym UMK. 
Wstęp wolny

Łukasz Drapała & Chevy – Potwory w trasie, 17.01. (pt.), godz. 20.00
Zespół powstał w 2017 r. w Szczecinie. Płyta „Potwory” to rodzaj autoterapii, 
rozliczenia ze słabościami i próba ujarzmienia złych duchów drzemiących  

w każdym z nas. Materiał bardzo zróżnicowany – od mocnych riffo-
wych numerów, bezkompromisowych protest songów, po klimatyczne 
ballady. Bilety: 20 zł, 25 zł w dniu koncertu

Spektakl: Tajemnica niewidocznego, reż. Daniil Petrov
18.01. (sobota), godz. 12.00 i 14.00
Nowoczesne teatralne show dla dzieci stworzone z myślą o nawiąza-
nie kontaktu emocjonalnego i pobudzeniu dziecięcej fantazji. Był fajny 
chłopak, taki zwyczajny książę i przyszły król, który przez całe życie 
nie przeczytał ani jednej książki. Całe dnie spędzał przed komputerem 
i ze smartphonem w ręce i marzyło mu się nie bycie dobrym królem dla 
poddanych, a królem lajków. Aż jednego dnia wszystko się zmieniło za 
sprawą fantastycznej przygody. Bilety: 35-90 zł

Slam Poetycki, 20.01. (poniedziałek), godz. 20.00
Slam poprowadzi Justyna Kłosińska. Wstęp wolny

Wieczór podróżnika – Niezwykły Tajwan, 22.01. (środa), godz. 20.00
Jak to naprawdę jest z tą względnie niewielką wyspą leżącą niedaleko 
wschodniego wybrzeża Chin? Historyczną nazwą Tajwanu jest „For-
moza”, co z języka portugalskiego oznacza „piękna wyspa”. Czy na-
prawdę tak jest? O tym opowie Natalia - studentka kulturoznawstwa 
Dalekiego Wschodu na UMK, która miała okazję dzięki stypendium 
wyjechać na Tajwan i spędzić tam prawie rok. Wstęp wolny

Cezary Jurkiewicz – Nadwiślański świt, 24.01. (piątek), godz. 20.00
Czarek zajmuje się stand-upem od 2008 roku. Jest jedną z dwóch 
pierwszych osób, która zaczęła promować stand-up comedy na terenie 
Polski. W 2011 r. założył pierwszą w Polsce szkołę stand-up comedy. 
Bilety: 29 zł, 35 zł w dniu wydarzenia

Zacier - koncert, 25.01. (sobota), godz. 20.00
Zacier to projekt solowy Mirosława Zaciera Jędrasa - muzyka, wokali-
sty, autora tekstów, ale też lekarza nefrologa. Znany jest z występowa-
nia w specyficznych nakryciach głowy, takich jak garnek, piłka futbo-
lowa lub czajnik. Zaprezentuje piosenki m.in. z najnowszej płyty „Nie 
Zabijaj Motyli”. Bilety: 20 zł

Malik Montana, 26.01. (niedziela), godz. 18.30
Polski raper i traper pochodzenia afgańskiego i greckiego. Urodzony 
w Niemczech, mieszkał tam do dwunastego roku życia. Premierowy 
koncert promujący jego najnowszy materiał „Import/Export”. 
Bilety: 40, 50, 199 zł

Maria Peszek - Sorry Polsko Super Tour, 31.01. (piątek), godz. 20.00
Maria Peszek zachęca fanów do śpiewania, tańczenia, głośnego 
krzyczenia i bycia razem, wbrew wszystkiemu co dzieje się dookoła. 
Podczas trasy nie usłyszymy nowych utworów. Artystka uważa, że jej 
dotychczasowe piosenki są nadal bardzo aktualne. Artystce będzie 
towarzyszył nowy zespół, dzięki czemu publiczność pozna nowe, za-
skakujące aranżacje znanych utworów. Bilety: 70 zł do 20.01., 80 zł od 21.01.

Kino Niebieski Kocyk
Niebieski Kocyk dla dzieci: Kraina Lodu 2, 12.01. (niedz.), godz. 11:00
Nadzwyczajni, 13.01. (poniedziałek), godz. 19.00 
Na noże, 14.01. (wtorek), godz. 19:00
Irlandczyk, 15.01. (środa), godz. 19.00
Historia małżeńska, 20.01. (poniedziałek), godz. 19.00 
Pan T., 21.01. (wtorek), godz. 19:00
Lighthouse, 22.01. (środa), godz. 19:00
Oficer i szpieg, 27.01. (poniedziałek), godz. 19.00 
Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie
28-29.01. (wtorek-środa), godz. 19.00
Bilety: 12 zł studenci, 14 zł pozostałe osoby12

Dzień Babci: Lucy & Tom - Wielkie Damy Piosenki...
21.01. (wtorek), godz. 19.00
Lucy & Tom to duet podróżujących muzyków, łączących wielobarwny głos 
i dźwięk gitary elektrycznej. Wykształcona mezzosopranistka śpiewają-
ca muzykę rozrywkową oraz wrażliwy i ambitny gitarzysta blues-rockowy 
powracają do Dworu Artusa z nowym programem. Tym razem zaprezentują 
piosenki z repertuaru gwiazd światowych i polskich estrad – Hanki Ordo-
nówny, Édith Piaf, Marleny Dietrich, Peggy Lee, Violetty Villas, Dalidy, Saori 
Yuki, Miny i Miry Kubasińskiej. Bilety: 30 zł normalny, 25 zł ulgowy

Świat i okolice: Islandia w palecie barw, 22.01. (środa), godz. 18.30 
Wyprawa na wyspę wulkanów, gejzerów, lodowców i wodospadów. O Islandii 
opowie podróżnik i fotograf Zdzisław Preisner, wykładowca WSB, członek The 
Explorers Club w Nowym Yorku i The Royal Geographical Society w Londynie.
Bilety: 5zł normalny, Wstęp wolny - emeryci, renciści, niepełnosprawni, uczniowie, studenci

Czwartek z filozofią: Moralny fitness? Etyka cnót ekologicznych
23.01. (czwartek), godz. 18.30
Dr Dominika Dzwonkowska dowiedzie, że w epoce degradacji środowiska 
potrzebujemy cnót ekologicznych, czyli takich sprawności moralnych, które 
odnoszą się do naszych relacji ze środowiskiem naturalnym. Wstęp wolny

Freygish Orchestra - koncert muzyki klezmerskiej i pieśni jidysz
26.01. (niedziela), godz. 19.00
Freygish Orchestra wyrosła w roku 2016 z MiniOrkiestry – toruńskiej kapeli 
klezmerskiej. Kontynuuje jej tradycje. Rozszerza także swoje zaintereso-
wania na tradycyjną muzykę bałkańską, grecką i turecką. Koncertem tym 
zespół przeniesie nas w bogatą krainę żydowskiej kultury.
Bilety: 15 zł normalny, 12 zł ulgowy

Wojciech Tremiszewski - Monodram komediowy
28.01. (wtorek), godz. 19.00
Czy jesteśmy gotowi na Wieszcza Reaktywację?! Jak Mickiewicz poradzi so-
bie z twardymi regułami showbiznesu? Jak zabrzmi jego stand-up o ziom-
kach z epoki romantyzmu? Czy będzie grał pod publikę, czy wzniesie się 
ponad nią? Monodram o wieszczu narodowym – lekki, śmieszny, acz nieco 
ckliwy i ze szczyptą rozdzierania duszy. Bilety: 30 zł normalny, 25 zł ulgowy

Muzyka w ciemności – Stanisław Słowiński & Astral Balloon DUO
30.01. (czwartek), godz. 19.00
Kolejny niezwykły koncert w ciemności. Wyłączymy zmysł wzroku, by wczuć 
się w muzyczną atmosferę jazzowego duo: Stanisław Słowiński i Astral 
Balloon. Artyści zaprezentują kompozycje solowe oraz utwory z albumów 
Landscapes Too Easy to Explain i Visions. Bilety: 20 i 25 zł

Filmowe poniedziałki
13.01. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
W uznaniu ciężkiej pracy na rzecz społeczności oraz przepustowości lokalnych dróg bohater otrzy-
muje tytuł Obywatela Roku. Niestety szczęście nie trwa długo. Jego syn staje się przypadkową ofiarą 
w porachunkach przestępczego półświatka. 
20.01. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
Młoda dziewczyna zdobywa upragnioną pracę w jednym z najbardziej prestiżowych nowojorskich 
magazynów poświęconych modzie, ale jej bezwzględna szefowa to kobieta z piekła rodem.
27.01. (poniedziałek), godz. 15.30 i 18.30
Ambitny lekarz stara odnaleźć się na oddziale pacjentów będących w śpiączce. Jednemu z pacjentów 
podaje lek nowej generacji. Jednak, że nie wszystko idzie po myśli...
Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. Bezpłatne wejściówki do odbioru pół godziny przed sean-
sem. Jednej osobie przysługują dwie wejściówki. Brak możliwości rezerwacji miejsc.

Filia Dom Muz, ul. Podmurna 1/3, tel. 56 621-05-81
Wystawy:
Galeria Muz: Metamorfozy – rysunki Elżbiety Rakoczy-Kucz
10.01. (piątek), godz. 18.00, do 10.02.

Elżbieta Rakoczy-Kucz ukończyła Wydział Sztuk Pięknych UMK. W 1986 r.  
obroniła dyplom z malarstwa. Od kilku lat zajmuje się głównie rysun-
kiem, tworząc zadziwiające przestrzenie utkane z czerni i bieli. Wernisa-
żowi wystawy towarzyszyć będzie oprawa muzyczna (wiolonczela).
Fotogaleria: Żuraw w lesie - wystawa fotografii Piotra 
Dziełakowskiego, do 20.01.
Wystawa o sekretnym życiu żurawi jest ważnym elementem programu 
naukowo-edukacyjnego „Żuraw w lesie”, którego flagowym przedsię-
wzięciem jest streaming z gniazda żurawi. Wystawa odkrywa wiele uni-
kalnych scen z bogatego życia żurawi. 
Galeria Muz: Trzeci wymiar natury - fotografia stereoskopowa 
Ryszarda Dorożyńskiego, 30.01. (czwartek), godz. 18.00
Ryszard Dorożyński - nauczyciel akademicki obecnie na emeryturze, 
przez wiele lat prowadził wykłady i ćwiczenia z teledetekcji, geodezji 
i kartografii. Dominującym obszarem działań naukowych i dydaktycz-
nych było wykorzystanie zdjęć lotniczych i satelitarnych w ocenie sta-
nu środowiska. Pasjonuje się fotografią przyrodniczą i krajobrazową. 

Na wystawy wstęp wolny

Imprezy:
W co z Tobą gra Twój klient? Spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Coachingu, 13.01. (poniedziałek), godz. 17.00
Spotkanie organizowane przez Oddział Kujawsko-Pomorski Izby  
Coachingu. W czasie warsztatów poznasz, w jaki sposób poszczególne 
elementy teorii analizy transakcyjnej możesz wykorzystywać zarówno 
w swojej pracy terapeuty, coacha czy trenera. 
Prowadząca: dr Jolanta Jaworska - psycholog, trener biznesu. Bilety: 50 zł, bezpłatny dla 
członka Izby Coachingu i Klubu Izby Coachingu

Wieczór rękodzieła – amigurumi od podstaw, 22.01. (śr.), godz. 17.00
Poznamy technikę szydełkowania zwaną amigurumi, z pomocą której 
można wykonać robótki trójwymiarowe.
Zapisy i informacje: podmurna@dommuz.pl. Bilety: 10 zł

W kontakcie – sesja teatralna z prozą Olgi Tokarczuk
25.01. (sobota), godz. 11.00
Warsztaty przeznaczone dla wszystkich, którym czas nie pozwala na 
regularną pracę z grupą, ale chcieliby doświadczyć energii, jaką wno-
si w nasze życie działanie teatralne. Będziemy pracować nad frag-
mentami opowiadań Olgi Tokarczuk. Prowadzenie: instruktor teatralny i coach  
– Ela Lewandowicz. Zapisy i informacje: podmurna@dommuz.pl, Bilety: 20 zł

W kontakcie – sesja z Olgą, 25.01. (sobota), godz. 17.00
W czasie pokazu powarsztatowego zaprezentowane zostaną etiudy te-
atralne przygotowane przez uczestników sesji teatralnej. Ich tematem 
będą wybrane fragmenty opowiadań Olgi Tokarczuk. Wstęp wolny

Filia Dom Muz, ul. Poznańska 52, tel. 56 664-49-12
Karnawałowy bal przebierańców, 10.01. (piątek), godz. 17.00
Zapraszamy dzieci od lat 3. Pobawimy się, potańczymy i weźmiemy 
udział w konkursach. Zapewniamy również mały poczęstunek. 
Wstęp wolny, zapisy: poznanska@dommuz.pl

Akcja-abstrakcja – malowanie na dużych powierzchniach
11.01. (sobota), godz. 11.00
Każdy z uczestników zostanie ubrany w kombinezon, wcieli się w rolę ar-
tysty abstrakcjonisty, weźmie pędzel, balon napełniony farbą, grzebień 
lub inny przedmiot i pomaluje powierzchnię bez konkretnego wzoru,  
ale ze swoim pomysłem. Wstęp wolny, zapisy: poznanska@dommuz.pl
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Przytul Polskę, 23.01. (czwartek), godz. 9.00, do 30.06.
Wystawa jest skierowana do każdego, kto chce na poważnie, ale i z przymru-
żeniem oka, porozmawiać o współczesnej Polsce i Polsce swoich marzeń. 
Poprzez różnorodne działania i zadania dzieci oraz dorośli są zapraszani 
do rozmowy o ważnych sprawach jak: postawa obywatelska, wspólnota czy 
konstytucja, ale także do podstawowych i związanych z życiem codzien-
nym, jak język, kuchnia i przyroda. Centralnym punktem wystawy jest miej-
sce pełne poduch-przytulanek w kształcie Polski o różnych twarzach.

Warsztaty:
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

Ferie zimowe, 28.01.-9.02.
Warsztaty w budynku CNMW od wtorku do piątku w godz. 10.00-11.00 i 12.00-13.00. W soboty i nie-
dziele w godz. 11.00-12.00 i 13.00-14.00.
wtorki – Ptaki w mieście (5+)
środy – Pudełko malujące światłem, czyli historia fotografii (7+)
czwartki – Jak wprowadzić obraz w ruch, czyli o historii animacji (7+)
piątki – Jak ogarnąć rok, by nie gonić go co krok (5+)
soboty – Statki kosmiczne niezwykłe i fantastyczne (5+)
niedziele – Zaproś pszczoły do ogrodu (7+)
Szczegóły: mlynwiedzy.org.pl/ferie-2020-mlyn-wiedzy

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

zwiedzanie ruin zamku w godz. 10.00-18.00
Kaplica, refektarz: wystawa średniowiecznych machin oblężniczych
Gdańsko: Młot na czarownice - wystawa narzędzi tortur
Lochy:
- makieta średniowiecznej siedziby krzyżackiej w Toruniu
- wystawa archeologiczna prezentująca przedmioty wykopane podczas prac na zamku przez arche-
ologów z Wydziału Archeologii UMK
- warsztat strycharski
- ekspozycja Najbardziej piłkarskie wina na świecie
- sala strachu

Wydarzenia:
Ferie zimowe, 27.01.-7.02. (poniedziałek-piątek), godz. 11.00-13.00 
Animowane zwiedzanie zamku z warsztatami kaletnictwa - lekcja historii na żywo, którą poprowadzą 
przedstawiciele bractwa rycerskiego. Prowadzący opowie o rycerskich ideałach, zabierając uczest-
ników w magiczną podróż w czasie, kiedy na zamku tętniło życie. Rycerze zademonstrują elemen-
ty uzbrojenia i stroje związane z epoką średniowiecza. Uczestnicy będą brali udział w warsztatach 
kuchni średniowiecznej. Legendowe zwiedzanie zamku, warsztaty kaletnictwa, ognisko, gorąca 
herbata. 
Zapisy: tel. 501-803-579, centrum@ckzamek.torun.pl
Wstęp biletowany: 1/2 ceny biletu na zamek

V kujawsko-pomorskie podróże historyczne – wiek X-XV, 
2.01.– 30.06.
Wojewódzki konkurs plastyczny dla dorosłych. Tematem przewodnim 
jest historia średniowiecza na ziemiach polskich X-XV w. (m.in. zabyt-
ki, sceny batalistyczne, sceny z życia codziennego oraz postaci histo-
ryczne). Szczegóły na www w zakładce Aktualności
Zwiedzanie zamku krzyżackiego nocą 
25.01. (sobota), godz. 17.00 
Wydarzenie, podczas którego każdy odwiedzający ma okazję poznać 
zakamarki i historie kryjące się w murach zamku. Zamkowy przewod-
nik zabiera do miejsc oraz przeprowadza przez przejścia, które nie są 
dostępne na co dzień dla zwiedzających.
Wstęp płatny wg. cennika wstępu na zamek

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

Śląska Grupa Bluesowa, 8.01. (środa) Bilety: 30 zł, 40zł w dniu koncertu

 TSA, 20.01. (poniedziałek) Bilety: 30 zł, 40zł w dniu koncertu

 Old Breakout, 27.01. (poniedziałek) Bilety: 30 zł, 40zł w dniu koncertu

BRANDO’S MUSIC, ul. Żeglarska 25

Poliż swing, 8.01. (środa), godz. 20.00
InHarmony vocal trio: Weronika, Paulina Brzozowska, Patrycja Kus, 
piano: Tomasz Świerk. Największe polskie hity na jazzowo, z przymru-
żeniem oka.
Marcin Pater Trio, 22.01. (środa), godz. 20.00 

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

Fotograficzne Pogaduchy, 2.01. (czwartek), godz. 18.00
Temat: Idą święta. Prowadzenie Wojtek Szabelski. Wstęp wolny

Teatr i Rodzina, 4.01. (sobota), godz. 19.00-20.30
Bezpłatne zajęcia dla dzieci podczas pobytu rodziców na spektaklu „ Koncert marzeń”. 
Informacje i rezerwacje w BOW i kasie Teatru

Kabaret Loża Kopernika
10 i 24.01. (piątek), godz. 21.00
Bilety: BOW i kasa Teatru

Tradycyjne muzykowanie
13, 20, 27.01. (poniedziałek), godz. 20.00
Wstęp wolny

Potańc n-obrotowy, 18.01. (sobota), godz. 19.00
Szczegóły w dziale Inni organizatorzy. Wstęp wolny

14

Galeria 011
Grafika Moniki Grabarskiej - Alea iacta est, do 6.01.
Malarstwo Natalii Szewczyk - Gesty, 8.01. (śr.), godz. 18.00, do 9.02.
Natalia Szewczyk w 2016 r. obroniła dyplom licencjacki z malarstwa na UŚ. 
W 2019 obroniła z wyróżnieniem dyplom magisterski z malarstwa na UMK. 
To pierwsza samodzielna prezentacja twórczości. Ślady znaku-figury-czło-
wieka na obrazach są pretekstem do ujawnienia osobistego malarskiego 
gestu. Staje się on głównym tematem.

Galeria Dworzec Zachodni
Rysunki i kolaże Ewy Bińczyk - Po drugiej stronie, do 12.01.
Ewa Bińczyk jest absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych UMK. W 2014 r. 
obroniła pracę doktorską z zakresu sztuk plastycznych. Pracuje w Katedrze 
Technologii i Technik Sztuk Plastycznych na stanowisku adiunkta. Rysunki 
i kolaże, które artystka prezentuje na wystawie, łączą motyw figury czło-
wieka albo zwierzęcia, występujących jako bohaterowie oddzielnych lub 
wspólnych obrazów.
Malarstwo Marcina Jaszczaka i Olgi Pelipas - Cherez la femme
16.01. (czwartek), godz. 18.00, do 21.02.
Tytuł oznacza „szukaj kobiety”. W swoich pracach artyści ukazują kobietę 
jako metaforę twórczej siły przyrody. Postaci oderwane są od rzeczywisto-
ści, pozostają w pretensjonalnych pozach. Artyści podążą za tradycją ma-
larzy końca XIX w., dlatego wykonane w realistyczny sposób postaci są jed-
nocześnie alegorią. W malarstwie Jaszczaka portret i akt ujawniają sprawne 
posługiwanie się różnymi technikami malarskimi. W portretach Marcin Jasz-
czak pokazuje konkretną znajomą mu postać, jednak patrząc na nią przez 
pryzmat mitologicznych figur, znajomych nam z obrazów Malczewskiego 
i Prerafaelitów. Olga Pelipas chce rozwijać temat piękna i harmonii kobiety 
jako symbolu natury i świętej tajemnicy życia. 

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

Tribute to Tina Turner – What’s Love Got to Do With It
3.01. (piątek), godz. 19.00
Show poświęcone twórczości jednej z największych ikon muzyki XX wieku. 
Poza wielkimi hitami diwy: „Simply the Best”, „Private Dancer” czy „Golden 
Eye”, jej znakiem rozpoznawczym była burza loków, długie nogi i niewiary-
godne pokłady energii, za sprawą której porywała tłumy. W jej postać wcieli 
się, wspierana przez 10-osobowy zespół muzyków Elesha Paul Moses, zwy-
ciężczyni brytyjskich programów „X-Factor” oraz „The Voice”. Bilety: 135-200 zł

Lista męskich życzeń - spektakl, 17.01. (piątek), godz. 19.00
Czy marzyliście kiedykolwiek o partnerze idealnym? Chcielibyście móc na 
bieżąco zmieniać jego cechy, dopasowując go do swoich oczekiwań? Czy 
ucieszylibyście się, gdyby ta wyśniona druga połówka sama Was odnala-
zła? Komedia, w której nic nie wydaje się być oczywistym, zaś wszystko jest 
absolutnie upragnionym. Bilety: 39-100 zł

Pink Floyd History, 28.01. (wtorek), godz. 19.00
Show, przenoszące publiczność w wędrówkę przez ponad 50 lat historii 
jednego z najwybitniejszych zespołów w dziejach rocka – Pink Floyd. Kon-
cert odtwarza muzyczną drogę legendarnego zespołu: od psychodelicznych 

brzmień aż po utwory z nurtu rocka progresywnego. Dźwiękom towa-
rzyszy niesamowita oprawa wizualna. Pink Floyd History, okrzyknięty 
jednym z najlepszych tribute bandów. Bilety: 139-209 zł

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 
Czarneccy - Wielki Makro Świat, Idee, Autostrada dźwięku, do 3.02.2020, Wahadło Foucaulta, 
Połącz się! – od 7.01. do 15.05., Przytul Polskę – od 23.01. do 30.06.
Centrum Innowacyjnej Edukacji: Ścieżki dorastania

CNMW czynne: wtorek-piątek: godz. 9.00-12.00 i 12.00-15.00, sobota-niedziela: godz. 11.00-
17.00
CIN czynne: wtorek-niedziela; godz. 9.00-11.00, 11.00-13.00, 13.00-15.00, 15.00-17.00, 
17.00-19.00. W godz. 15.00-17.00 happy hours – bilet na zwiedzanie wystawy kosztuje 8 zł.
1-6.01. CNMW i CIE nieczynne - przerwa techniczna
28.01.-9.02. CNMW czynne od wtorku do piątku w godz. 10.00-16.00 (bez tur zwiedzania).  
CIE działa w normalnych godzinach pracy.

Bilety:
Zwiedzanie wystaw: 20 zł, ulgowy 15 zł, rodzinny 45 zł, grupowy 14 zł (grupa min. 10 os.)
Warsztaty: 17 zł, ulgowy 15 zł, rodzinny 40 zł, grupowy 14 zł (grupa min. 10 os.)
ścieżka tematyczna: 15 zł (grupa 10-40 os.)
Warsztaty dla przedszkoli: 18 zł (grupa 20-30 os.)
Zajęcia w pracowniach biologicznej/fizycznej: 15 zł/60 min + 18 zł/120 min. (grupa 20-36 os.)
Pracownia multimedialna (szkoły): 18 zł (grupa 20-30 os.)
Zwiedzanie z przewodnikiem: 20 zł (grupa 10-50 os.)
Zwiedzanie wystawy „Ścieżki dorastania” w budynku Centrum Innowacyjnej Edukacji (Łokiet-
ka 1-3): 12 zł, ulgowy 10 zł, rodzinny 30 zł, grupowy 8 zł
Możliwość zwiedzania wystaw z przewodnikiem. W ramach jednej tury mogą być oprowadzo-
ne 4 grupy po max. 15 osób. Bilet na zwiedzanie z przewodnikiem: grupowy 20 zł
CNMW honoruje Toruńską Kartę Seniora. Bilet na zwiedzanie wystaw w budynku CNMW i CIE: 
10 zł, można go zakupić wyłącznie w kasach CNMW

Imprezy:

Połącz się! 7.01. (wtorek), godz. 9.00, do 15.05.
Wystawa w przystępny sposób prezentuje zjawiska fizyczne i przed-
stawia dokonania techniczne człowieka w zakresie telekomunikacji. 
Skłania również do refleksji nad szansami i zagrożeniami wynikają-
cymi z rozwoju technologii. Zwiedzający będą mieli okazję zapoznać 
się z zasadą wykorzystania satelitów komunikacyjnych, przekazywa-
niem wiadomości przy użyciu alfabetu Morse’a, poznać zasady kodu 
flagowego wykorzystywanego w żegludze morskiej. Nie zabraknie 
stanowisk poświęconych ekranowaniu fal elektromagnetycznych, wy-
korzystywanych w telefonii komórkowej i radiowej, rozchodzeniu się 
dźwięków w ciałach stałych czy drodze jaką pokonują dane przesyłane 
przez sieć internetową. Zwiedzający wcielą się też w rolę obsługi na-
ziemnego portu lotniczego. 
Medyczna Środa 
•  8.01. (środa), godz. 18.00 Kawa na zdrowie – dr Marek Jurgowiak, 

mgr Beata Ignasiak
•  15.01. (środa), godz. 18.00 Przeszczep wątroby na tle osiągnieć 

współczesnej transplantologii – dr Beata Januszko-Giergielewicz, 
mgr Monika Siekierka

•  22.01. (środa), godz. 18.00 Dylematy etyczne terapii intensywnej 
i uporczywej w OIT – dr Waldemar Cyrankiewicz

•  29.01. (środa), godz. 18.00 Anestezjologia Interdyscyplinarna – hi-
storia i teraźniejszość – dr hab. Katarzyna Sierakowska, prof. UMK

Miejsce: budynek CIE
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Zimową porą, 28.01. (wtorek), godz. 12.00
102. spotkanie z cyklu Muzeum-panaceum dla osób 55 +. Przyjrzymy się, 
jak zimę wyobrażali sobie znani artyści europejscy, a także malarze nie-
profesjonalni. Porozmawiamy o tym, czy echa dawnych tradycji zimowych 
można odnaleźć jeszcze dziś w naszych domach. Bilet: 3 zł/os. 

Edukacja:
Dla przedszkoli
• Tradycja w małym paluszku - Warsztaty dla dzieci powyżej 4 lat. W programie elementy kultury 
ludowej w zabawach i działaniach plastycznych, muzycznych lub parateatralnych. W styczniu 
dzieci poznają tradycje zw. z okresem karnawału oraz wykonają maski kolędników. 
Bilety: 9 zł/os. Grupa może liczyć do 25 os. 
Dla szkół
• Od Trzech Króli do zapustów - Uczestnicy poznają tradycje ludowe okresu karnawału, odtwa-
rzają dawne zwyczaje kolędnicze. 
• W klasie pod Białym Orłem, od 14.01. - Zajęcia nt. realiów szkolnych w momencie odzyskania 
niepodległości.
Bilet: 5 zł/os. Jednorazowo grupa może liczyć do 25 os. 
Informacje i zapisy (z dwutygodniowym wyprzedzeniem): Dział Edukacji, tel. 56 622-89-43.

Ferie w Muzeum, 28.01.-9.02.
Dla odbiorców indywidualnych:
• Bajeczne czwartki, 30.01. i 6.02., godz. 12.00 - Spotkania z bajką ludową połączone z działa-
niami twórczymi dla dzieci w wieku 6-11 lat i ich opiekunów. Bilety: 5 zł, sprzedaż przed zajęciami
• Kociołek ze sztuką, 31.01. i 7.02. (piątki), godz. 11.00-13.00 - Warsztaty twórcze dla dzieci  
od lat 8. Zajęcia inspirowane muzyką i sztuką ludową. Koszt udziału: 10 zł/2 h.
• Sekretne życie muzeum, 5.02. (niedziela), godz. 12.00 - Spacer po urodzinowej wystawie Mu-
zeum. Rozwiązując tajemnicze zadania poznacie mniej oczywiste elementy muzealnej rzeczywi-
stości. Dla dzieci w wieku 6-11 lat i ich opiekunów. Bilety: 5 zł /os., sprzedaż przed spotkaniem
Dla grup zorganizowanych:
• Urodziny Muzeum - Ile lat ma nasze Muzeum? Kto i po co je założył? Na czym polega jego wyjąt-
kowość? W jaki sposób zwykłe przedmioty stają się zabytkami? Jak wygląda muzealny magazyn? 
Kim są muzealnicy i jakie są ich zadania? W trakcie wędrówki po labiryntach naszej nowej ekspo-
zycji „Anatomia muzeum…”, uczestnicy odkryją tajniki muzealnego życia.
• Gry i zabawy z izby i salonu - Uczestnicy poznają salonowe i wiejskie gry i zabawy naszych 
pradziadków.
Bilet: 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

Wystawy stałe: Minęło 100 lat... Kilka obrazów z życia gen. Elżbiety Zawackiej (1909-2009)
Bezpłatne prelekcje dla dzieci, młodzieży i seniorów 
Spacery tematyczne: Walka o niepodległość w cieniu toruńskich kamienic. Spacery śladami 
działań niepodległościowych na toruńskim starym i nowym mieście w latach 1918-1945 oraz 
ich miejsc pamięci
Czynne: pon.-pt., godz. 9.00-14.00. Bilety: dzieci i młodzież - 5 zł, dorośli - 10 zł

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

Sztuka polska w Wielkiej Brytanii, Insygnia i portrety Rektorów UMK
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 

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:
Anatomia muzeum. 60 lat Muzeum Etnograficznego w Toruniu, do 31.05.
Na podstawie historii naszej instytucji w nieszablonowy sposób przed-
stawiamy rolę i funkcjonowanie organizmu muzealnego. Ekspozycja 
ukazuje zakres działań: zarówno tych oczywistych (np. wystawiennic-
two, edukacja), jak i tych niewidocznych, nieznanych osobom spoza 
kręgu muzealników (badania terenowe, pozyskiwanie obiektów, konser-
wowanie, opracowywanie, przechowywanie itp.).
Wigilia na Kujawach, Sylwester i Trzech Króli na Kociewiu - aranżacje 
świąteczne w chatach, do 26.01. Park Etnograficzny w Toruniu

Wigilia w zagrodzie z Kaniczek, w rodzinie protestanckiej pochodzenia 
niemieckiego, lata 20.-30. XX w. - aranżacje świąteczne
Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce 

Godziny otwarcia: wtorek-piątek: 9.00-16.00, sobota, niedziela: godz. 10.00-16.00
1,6.01. – nieczynne

Parki Etnograficzne:
Park Etnograficzny w centrum Torunia: wtorek-piątek: 9.00-15.00, 
sobota, niedziela: godz. 10.00-15.00
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, 4.12. (sobota), godz. 10.00-14.00 
Organizator: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN 

Bóg – dziecina, 8.01. (środa), godz. 18.00
42. spotkanie z cyklu „Żywot pieśni, pieśni żywota”, polegającego na 
wspólnym śpiewaniu pieśni ludowych. Tym razem poświęcone zostanie 
kolędom i kołysankom. Prowadzenie: Marta Domachowska. Bilet: 1 zł/os.

Wspomnienie Pluskowęs, 18.01. (sobota), godz. 17.00
Promocja książki Feliksa Stolkowskiego „Pluskowęsy z tamtych lat”, wy-
danej nakładem Muzeum Etnograficznego w Toruniu. W programie opo-
wieści regionalisty o pałacu Pluskowęsy i okolicznych wsiach majątku. 
Wstęp wolny

Etnoigraszki: Hej, kolęda, kolęda! 19.01. (niedziela), godz. 12.00
Co to znaczy kolędować? Jak smakuje zima? Jak brzmi mroźny poranek? 
Kolejna z cyklu rodzinnych imprez umuzykalniających. 
Prowadzenie: Marta Domachowska. Brak ograniczeń wiekowych. Bilet: 10 zł os. dorosła, 
5 zł dziecko, 25 zł rodzina (2+2) do nabycia od 14.01. w kasie Muzeum oraz w dniu imprezy.

Etnowyprawka Malucha: Zima!
23.01. (czwartek), godz. 10.00 (dla dzieci od 6 do 20 m-cy)
24.01. (piątek), godz. 10.00 (dla dzieci od 21 m-cy do 3 lat)
Zajęcia z cyklu adresowanego do małych dzieci i ich opiekunów. Tym 
razem ruszymy tropem zimy. Zajrzymy na bożonarodzeniową aranżację 
w Parku Etnograficznym. Będzie czas na zabawę w kulig. Posłuchamy 
ciszy, zrobimy wielki zapustny hałas i zaśpiewamy jak zwykle tradycyjną 
pieśń. Prowadzenie: dr Olga Kwiatkowska. Opłata: 25 zł/1,5 godz. (dziecko + 1 opiekun), zapi-
sy (13-21.01): e-mil:edukacja@etnomuzeum.pl z dopiskiem: etnowyprawka
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Wystawa czasowa: August II i jego kamień filozoficzny , do 15.03.

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 ho-
logramy, projekcje rozgwieżdżonego nieba, a także kino 4D. Zwiedzanie w grupach maksymalnie 
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 wieku, do 3.05.

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:

Biało-czarne. Toruń w cieniu swastyki (1939-1945), do 8.03.

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

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

Wystawa stała: Pasja podróżowania

Wystawa czasowa: W poszukiwaniu ciszy. Góry Europy w obiektywie 
Arkadiusza Palasińskiego, do 16.02.

Bilety: Sale ekspozycyjne 12 zł, 9 zł ulgowy

Muzeum Toruńskiego Piernika, ul. Strumykowa 4

Ekspozycja prezentująca historię toruńskiego piernikarstwa, warsztaty wypieku pierników, 
biesiady piernikowe

Wystawa czasowa:

Z serca fabryki. Historia fabryki Kopernik 1951-1982, do 31.05.

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

Imprezy:
Białe Wakacje w Muzeum, 27.01.-9.02.
Turnus półkolonii dla osób indywidualnych oraz zajęcia muzealne dla grup zorganizowanych. 
Szczegółowy program dostępny na stronie www.muzeum.torun.pl. Informacji udziela również 
Dział Edukacji, tel. 56 660-56-31

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: 

•  100 prac na stulecie stosunków dyplomatycznych Polski i Japonii. 
Kaligrafia japońska, do 5.01.2020

•  Ekonomiczna historia Zakonu Krzyżackiego, do 2.02.
•  Toruń 100 lat Niepodległy! Z miłości ku ojczyźnie, 17.01. (piątek), 

godz. 17.00, do 28.06.
Wystawa o powrocie Torunia do niepodległej Polski.

Spotkania:
Konferencja: Powrót Torunia do Polski, 17.01.(piątek), godz. 12.00 
Konferencja towarzysząca wystawie „Toruń 100 lat Niepodległy!...”
Dzień Babci i Dziadka w Muzeum, 22.01. (środa), godz. 10.00, 12.30
Interaktywne spotkania „Wyczaruj prezent dla Babci i Dziadka”. 
Warsztaty ceramiczne przy wystawie czasowej „Ceramika Hanny 
i Leszka Nowosielskich” Dla grup zorganizowanych (SP, kl. I-VI). 
Chiński Nowy Rok – Rok Szczura, 25.01. (sobota)
Nowy Rok Chiński to najważniejsze święto w kulturze chińskiej. W tym 
roku obchodzić będziemy Rok Szczura. 
•  godz. 18.00 wystąpienie podróżnika, Sala Mieszczańska
•  godz. 19.20 pokaz tańca ognia nawiązujący do tradycji Chińskiego  

Nowego Roku w wykonaniu Grupy Cyrkowa. Rozdanie ciasteczek 
z wróżbą. Dziedziniec Ratusza

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

MMUZEA
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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, do 5.01. 
Artysta odnosi się do badań na temat naszych zachowań w mediach spo-
łecznościowych oraz użytkowania urządzeń elektronicznych. Bilety: 5/8 zł

Artuum mobile: świat Saskii Boddeke & Petera Greenawaya, do 1.03.
Organizowana wraz z Fundacją Tumult wystawa zbudowana wokół twór-
czości pary artystów sztuk wizualnych, Saskii Boddeke i Petera Greena-
waya. Pierwsza część ekspozycji to multimedialna instalacja Saskii Bod-
deke, stanowiąca interpretację motywu czterech jeźdźców Apokalipsy. 
W drugiej części zaprosimy do „Atelier Greenawaya”. Bilety: 15/20 zł

Outing: Kolekcja 2019, do 2.02.
Na wystawie Kolekcji Sztuki CSW prezentowane są przede wszystkim naj-
nowsze nabytki oraz dary od artystów. Na co dzień ukryte w magazynach, 
w końcu doczekały się wyjścia i prezentacji szerszej publiczności. Bilety: 5/8 zł

Ex Digitalis Salon 2019, do 2.02.
Wystawa prac Międzynarodowego Przeglądu Ekslibrisu Cyfrowego Ex 
Digitalis Salon 2019 i wystaw towarzyszących: Laureatów poprzedniej 
edycji Ex DIGITALIS 2017: Pawła Bińczyckiego i Aleksandry Hachuły, 
oraz wystawy jubileuszowej Marka Głowackiego. Wstęp wolny

Wydarzenia:
Oprowadzanie po aktualnych wystawach, 9.01. (czw.), godz. 16.30
Wstęp: 1 zł, zbiórka przy recepcji, bez zapisów

Wystaw się w CSW – nabór fotografii konkursowych, od 7.01.
8. edycja konkursu. Fotografie można nadsyłać od 7.01. do 2.02.  
Tematyka i format prac są dowolne. Regulamin akcji na www w zakładce 
Edukacja. Ogłoszenie wyników: 17.02. Wernisaż: 20.03., godz. 19.00

Wydarzenia dla dzieci:
Wyprawa w głąb sztuki, 11.01. (sobota), godz. 12.00
Warsztaty rodzinne towarzyszące aktualnym wystawom.
Dla dzieci w wieku 7-12 lat wraz z opiekunami. 
Wstęp: 10 zł/os., zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub 56 610-97-16.

Zmysłoteka, 8, 15, 22, 29.01. (środy), godz. 16.30-18.00
Zajęcia dla dzieci w wieku 2-7 lat wraz z opiekunami.
Wstęp: 80 zł karnet na 4 wejścia (dziecko + rodzic/opiekun) lub 11 zł/os. na pojedyncze zajęcia 
(w miarę dostępności miejsc). Zapisy: zmysloteka@csw.torun.pl, 698-074-506, 56 610-97-18

Dzień na plus: warsztaty i wykłady dla seniorów
Kino dla seniora – cykl filmoznawczy, 8.01. (środa), godz. 12.00
Pokaz filmu „Dogonić marzenia”, reż. Rachel Griffiths. Prelekcja i dysku-
sja: dr Radosław Osiński. Bilety: 10 zł

Spacer po aktualnych wystawach, 14.01. (wtorek), godz. 12.00
Oprowadza: Dawid Lewandowski. Wstęp: 1 zł, bez zapisów.

Wtorki ze sztuką, 21.01. (wtorek), godz. 12.00
Działania do aktualnych wystaw.Wstęp: 1 zł, zapisy w recepcji CSW

SGALERIE
Seniorskie ujęcia, 22.01. (środa), godz. 12.00
Warsztaty filmowe dla seniorów. Wstęp wolny, bez zapisów

Komputer krok po kroku, 30.01. (czwartek), godz. 12.00
Prowadzenie: Paweł Falkowski. Wstęp: 1 zł, zapisy: bibilioteka@csw.torun.pl lub 56 610-97-24

Centrum Literatury
Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem, 15.01. (śr.), godz. 18.15
Kolejne spotkanie z Iwoną Chmielewską i Jolantą Liczkowską-Czakyro-
wą. Tym razem inspiracją do rozmowy będzie książka Iwony Chmielew-
skiej „Gdzie jest moja córka”. Wstęp wolny

Kurs kaligrafii: faktura, 19.01. (niedziela), godz. 12.00
Comiesięczne warsztatowe spotkania z kaligrafią, do których można 
dołączyć w każdej chwili. Poznamy kolejne narzędzia, podłoża i ciecze 
pisarskie. Prowadzenie Aleksandra Ćwikowska. Bilety: 30 zł/ warsztat (pakiet 10 warsztatów: 
250 zł, pakiet 5 warsztatów: 140 zł). Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl

Historia mody: Płaszcz z gronostajów, rękawice z popielic. O modzie 
na futra w dawnych wiekach, 21.01. (wtorek), godz. 18.00
Wykład dotyczył będzie zimowego stroju, który znajdował się w szafie 
niejednej zamożnej elegantki. Prowadzenie: Krzysztof Trojanowski. Wstęp wolny

Orient Express: Sztuka dialogu, 23.01. (czwartek), godz. 17.00
Spotkanie poświęcone dialogowi chrześcijańsko-muzułmańskiemu na 
przykładzie działalności Centrum Dialogu i Kultury „Doha” w Katowicach.
Prowadzenie: Jabbar Koubaisy. Wstęp wolny

Spacer tematyczny: Ciekawostki toruńskich hoteli
24.01. (piątek), godz. 18.00
Spacer wieczorową porą po tajemniczych miejscach związanych z hote-
lami. Prowadzenie: Marcin Orłowski. Zapisy: biblioteka@csw.torun.pl. Wstęp: 8 zł

Wykłady w Czytelni: Autoagresja wśród młodzieży – gdy wrogie 
uczucia kierowane są przeciwko sobie i swojemu ciału
29.01. (środa), godz. 18.00
Wykład skierowany do rodziców, nauczycieli i wychowawców, chcących 
dowiedzieć się więcej na temat autoagresji wśród młodych ludzi i sposo-
bach radzenia sobie z tym problemem. Prowadzenie: Adriana Meller. Wstęp wolny

Centrum Sztuki Filmowej
Literatura niemiecka na ekranie: wykład z pokazem filmu:
7, 14, 28.01. (wtorek), godz. 12.00 Wstęp wolny

Przegląd filmów towarzyszący wystawie „Artuum Mobile”:
•  2.01. (czw.), godz. 18.00 Kontrakt rysownika, reż. Peter Greenaway
•  9.01. (czw.), godz. 18.00 Przygody Picassa, reż. Tage Danielsson
•  16.01. (czw.), godz. 18.00 Zet i dwa zera, reż. Peter Greenaway
•  23.01. (czw.), godz. 18.00 Andriej Rublow, reż. Andrej Tarkowski
•  30.01. (czw.), godz. 18.00 Nightwatching, reż. Peter Greenaway
Bilety: 12/14 zł

Z Organkiem o filmach, 7.01. (wtorek), godz. 18.00
Cykl spotkań i dyskusji, którego stałym gościem jest Tomasz Organek. 
Pokaz filmu „Pan T.”, reż. Marcin Krzyształowicz, Polska, 2019
Bilety na film: 12/14 zł, na spotkanie wstęp wolny

Kino dla seniora, 8.01. (środa), godz. 12.00
Film „Dogonić marzenia”, reż. Rachel Griffiths, Australia, 2019. Bilety: 10 zł

Festiwal Afrykamera, 17-19.01. (pt-niedz.) – pokazy w ramach replik
Szczegółowe informacje na www. Bilety: 12/14 zł

Anishort. Międzynarodowy festiwal krótkich filmów animowanych
21.01. (wtorek), godz. 18.00 Bilety: 14 zł

Seniorskie ujęcia, 22.01. (środa), godz. 12.00
Warsztaty filmowe dla seniorów. Wstęp wolny
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PPLANETARIUM

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

Astropies Łajka (dla dzieci)
Bajkowa opowieść dla najmłodszych, przedstawiająca najodważniejszego psa w historii, któ-
ry jako pierwszy zobaczył Ziemię z kosmosu. Jego oczyma poznajemy dzień i noc, zachwyca-
my się tęczą i przeżywamy burzę. Szukamy wśród gwiazd psich konstelacji, by w końcu wziąć 
udział w próbach wytrzymałościowych, zdając test na kosmonautę. Dla dzieci w wieku 5-7 lat.

Poza horyzontem
Niedawno, zaledwie w odległości kilku lat, były sobie gwiazdy. Brzmi trochę dziwnie, ale nie 
dla astronomów. Gdy nocą patrzymy w niebo na gwiazdy nie widzimy Wszechświata, lecz 
tak naprawdę obserwujemy upływający czas. Odbieramy echa przeszłości, obraz minionego 
Kosmosu. Ale czy możemy zobaczyć więcej? Czy jesteśmy w stanie zajrzeć poza horyzont, jaki 
wyznacza nam kopuła nieba, by zrozumieć takie pojęcia, jak czas i przestrzeń?

Pozostałe seanse w ofercie: dla dzieci „Cudowna podróż” i „Mój kumpel Niko” a także popu-
larnonaukowe „Makrokosmos”, „Meteoplanet”, „Wirująca Ziemia”, „W poszukiwaniu życia” 
oraz „Ziemia – planeta Kopernika”.

Godziny projekcji: od wtorku do piątku: 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.15; w soboty: 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00; w niedziele: 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00; 
poniedziałki (z wyjątkiem 27.01) – 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 ni-
czym członkowie załogi będą mieli do wykonania określone czynności, niezbędne do tego, 
by przeżyć poza Ziemią i wykonać powierzone im zadania. Ich misją będzie nie tylko monito-
rowanie stanu Bazy, ale także usuwanie drobnych awarii, badanie próbek gruntu „Czerwonej 
Planety” czy właściwe gospodarowanie energią. Baza MARS#17 to nowoczesna i multime-
dialna przestrzeń, która nie tylko uczy, inspiruje, rozwija umiejętności i pobudza kreatyw-
ność, ale też zapewnia dobrą zabawę!

Godziny wejść: od wtorku do piątku: informacja o godzinach wejść dla osób indywidualnych 
w kasie biletowej; w soboty wejścia o godz. 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15; w nie-
dziele wejścia o godz. 11.15, 12.15, 13.15, 14.15, 15.15; poniedziałki (za wyjątkiem 27.01.) 
– 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 od-
powiednio 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 dziejów zmienia-
ła 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 indywidual-
nych w kasie biletowej; w soboty wejścia o godz. 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00; 
w niedziele wejścia o godz. 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00; poniedziałki (za wyjątkiem  
27 stycznia) – nieczynne 
Bilety: grupowy szkolny 8 zł, ulgowy 10 zł; normalny 12 zł
Uwaga! 1-13.01. Planetarium nieczynne. Od 27.01. zmiana repertuaru, szczegóły na www

Diecezjalnym w Pelplinie. Ciekawy jest również sam budynek. Na jego ścianach znajdują się 
odrestaurowane fragmenty gotyckiej i renesansowej polichromii. Atrakcją dla zwiedzających 
są także elementy dawnego wystroju funkcjonalnego kamienicy.

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

Wydarzenia:
Ocalić od zapomnienia, 9.01. (czwartek), godz. 18.00
Wieczór patriotyczny z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości 
przez Toruń. W programie: promocja książki Wojciecha Wielgoszew-
skiego „Ocalić od zapomnienia. Duchowni diecezji chełmińskiej XIII-
-XX wiek”, wykład diakona prof. Waldemara Rozynkowskiego „Diece-
zja chełmińska w okresie odzyskiwania niepodległości przez Polskę 
po I wojnie światowej”, śpiewanie pieśni patriotycznych. Wstęp wolny

Jubileusz 5-lecia Muzeum Diecezjalnego, 16.01. (czw.), godz. 12.00
Zapraszamy wszystkich sympatyków naszego muzeum do wspólnego 
świętowania urodzin naszej młodziutkiej instytucji. W ramach święto-
wania wystawa i prezentacja ukazująca dotychczasową działalność, 
sukcesy większe i mniejsze muzeum. Wstęp wolny

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

Muzeum, w którym można samemu wykonać piernik: od zebrania składników, 
przez wyrabianie ciasta, wykrawanie formy, po włożenie do pieca na 50 zdrowasiek.
Bilety: 12 zł dzieci i młodzież ucząca się, 17 zł 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 wystawę starych fotografii dokumentujących szczęśliwe dzieciństwo z minionych 
lat, projekcję starych bajek na dawnych projektorach oraz warsztaty artystyczne i literackie 
dla dzieci i młodzieży. Muzeum czynne codziennie w godz. 10.00 -17.00

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 z zakresu historii papiernictwa, drukarstwa i kaligrafii na wesoło.
Grupy zorganizowane - do 60 osób, indywidualni zwiedzający. Czas trwania – 1-1,5 godz. 
Cena: 20 zł/os. Wiek: 3-103 lat. Rezerwacja: tel. 56 674-92-00, edukacja@grebocin.pl

Tajna drukarnia Solidarności - Mobilna ekspozycja, prezentująca przeniesioną z prywatnego 
domu podziemną drukarnię toruńskiego środowiska Solidarności.

Bilety: grupy zorganizowane oraz turyści indywidualni
zwiedzanie z przewodnikiem (warsztaty, oprowadzanie): pon.-pt.: 20 zł/os, sob.: 22 zł/os
przedszkolaki, os. niepełnosprawne (za okazaniem legitymacji): pon.-pt.: 18 zł/os, 
sob.: 20 zł/os
dzieci do lat 3, nauczyciele i opiekunowie grup (1 op. na 15 os): wstęp wolny
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ICINEMA CITY
Czerwona Droga 1-6, tel. 56 664-64-64
Toruń Plaza, ul. Broniewskiego 90, www.cinema-city.pl

Sokół z masłem orzechowym, premiera: 3.01.
komedia, przygodowy, USA 2019
reżyseria: Tyler Nilson, Mike Schwartz, występują: Shia LaBeouf, Dakota Johnson

 Judy, premiera: 3.01.
biograficzny, dramat, musical Wielka Brytania 2019
reżyseria: Rupert Goold, wystepują: Renée Zellweger, Jessie Buckley

Deerskin, premiera: 3.01.
komedia Francja 2019, reżyseria: Quentin Dupieux, występują: Jean Dujardin, Adèle Haenel

Koty, premiera: 3.01. musical USA, Wielka Brytania 2019
reżyseria: Tom Hooper, występują: James Corden, Judi Dench

Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa, premiera: 3.01.
sensacyjny, Polska 2020, reż. Maciej Kawulski, występują: Marcin Kowalczyk, Tomasz Włosok

The Grudge: Klątwa, premiera: 3.01. horror Kanada, USA 2020
reżyseria: Nicolas Pesce, występują: Andrea Riseborough, Demián Bichir

Wszystko dla mojej matki, premiera: 3.01. dramat Polska 2019
reżyseria: Małgorzata Imielska, występują: Zofia Domalik, Maria Sobocińska

Urwis, premiera: 3.01.
animacja, familijny, komedia Kanada, USA 2019, reżyseria: Kevin Johnson

Tajni i fajni, animacja, komedia USA 2019, reżyseria: Nick Bruno, Troy Quane

Głębia strachu, premiera: 10.01.
thriller, akcja USA 2020, reżyseria: William Eubank, występują: Kristen Stewart, Vincent Cassel

Mayday, premiera: 10.01. komedia Polska 2019
reżyseria: Sam Akina, występują: Piotr Adamczyk, Anna Dereszowska, Weronika Książkiewicz

Psy 3. W imię zasad, premiera: 17.01. dramat, Polska 2020
reżyseria: Władysław Pasikowski, występują: Bogusław Linda, Cezary Pazura

Doktor Dolittle, premiera: 17.01. familijny, fantasy, komedia USA 2020
reżyseria: Stephen Gaghan, występują: Robert Downey Jr., Antonio Banderas

Gorący temat, premiera: 17.01. biograficzny, dramat Kanada, USA 2019
reżyseria: Jay Roach, występują: Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie

Bad Boys for Life, premiera: 24.01. sensacyjny, USA 2020
reżyseria: Adil El Arbi, Bilall Fallah, występują: Will Smith, Martin Lawrence

Jojo Rabbit, premiera: 24.01.
komedia, dramat Czechy, Niemcy, Nowa Zelandia USA 2019
reżyseria: Taika Waititi, występują: Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie

1917, premiera: 24.01. dramat, wojenny USA, Wielka Brytania 2019
reżyseria: Sam Mendes, występują: George MacKay, Dean-Charles Chapman

Richard Jewell, premiera: 24.01.
dramat., USA 2019, reżyseria: Clint Eastwood, występują: Sam Rockwell, Kathy Bates

Proxima, premiera: 24.01. dramat, akcja, Francja 2019
reżyseria: Alice Winocour, występują: Eva Green, Matt Dillon

Nasze miejsce na Ziemi, premiera: 24.01. dokumentalny USA 2018
reżyseria: John Chester, występują: John Chester, Molly Chester

Śnieżka i Fantastyczna Siódemka, premiera: 24.01.
animacja Korea Południowa 2019, reżyseria: Sung-ho Hong

Małe kobietki, premiera: 31.01.
dramat USA 2019, reżyseria: Greta Gerwig, występują: Saoirse Ronan, Emma Watson

Poznajmy się jeszcze raz, premiera: 31.01.
dramat Francja 2019, reżyseria: Nicolas Bedos, występują: Daniel Auteuil, Guillaume Canet

Szybcy i śnieżni, premiera: 31.01.
animacja, komedia, przygodowy Kanada 2018, reżyseria: Benoit Godbout

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

KINAWystawa prac dzieci z Hong Kongu, 21.01.-2.03.
Ponad sto prac malarskich i rysunkowych powstałych w kilku placów-
kach Hong Kongu zorganizowana została z okazji rozpoczynającego się 
Chińskiego Nowego Roku 2020.

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

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

Marianna Piątkowska i Adrianna Mikułowska - Naturalny kontrast,  
do 10.01.
Prace graficzne studentek Katedry Grafiki na WSP UMK. 
Kolekcja Skłudzewska - Przestrzeń Przyrody - Malarstwo, Grafika, 
Rzeźba, Rysunek, Obiekty, Tkanina, 16.01. (czwartek), godz. 13.00
Goszczący w Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie twórcy poszu-
kują plastycznych komentarzy do zastanych na miejscu sytuacji lub prze-
filtrowanych przez swoje wcześniejsze spostrzeżenia, bagaż doświadczeń.  
Na spotkania profesjonalistów przyjeżdżają zarówno malarze, graficy, rzeź-
biarze, fotograficy jak i twórcy interdyscyplinarni.(Prof. Marian Stępak)

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 
Akademicka Przestrzeń Sztuki UMK - U Teologów 

Artur Majka - Kardiogramy tożsamości – Camino (malarstwo, grafika 
i rysunek), do 24.02.
Artur Majka - urodzony w Tarnowie. Studia na Wydziale Architektury  
Politechniki Krakowskiej oraz Akademii Sztuk Pięknych w Paryżu. Obecnie 
mieszka i pracuje w Paryżu. Z różnorakich archetypów biorą się jego tema-
tyczne cykle bądź serie: Chrystus, Existences, głowy, Homo anonymus, 
Krzesła, Miasto, On i ona, czy Schody do nieba. Wszystko ma swój egzy-
stencjalny, emocjonalny a zarazem wizualny wymiar… (Anna Sobolewska)

Galeria czynna codziennie oprócz niedziel w godz. od 8.00 do 20.00

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

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

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

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

(Repertuar Galerii Muz i Fotogalerii w dziale Domy Kultury, Galerii 011, Dworzec Zachodni 
i Galerii Artus w dziale Centra Kultury)
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Spotkanie filozoficzne z filmem, 22.01. (środa), godz. 18.00
Przedpremierowy pokaz filmu „Poznajmy się jeszcze raz”, reż. Nicolas 
Bedos, Francja, 2019. Po seansie dyskusja z prof. Krzysztofem Abriszew-
skim. Bilety: 12/14 zł

Pokazy filmowe w ramach ferii zimowych, od 28.01.
Informacje wkrótce na www

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

Ewa Kulesza - Światłoczułość, 10.01. (piątek), godz. 18.00, do 1.03.
Mikroświat wystawy rozgrywa się w gamach szarości, wybrzmiewając 
subtelnie w przestrzeni swoją spopieloną obecnością. Szarość to barwa 
popiołu, popiół to zaś zetlała materia, którą w każdej chwili może roz-
wiać wiatr – ponieść, rozdmuchać, rozpylić... Zespół obiektów, z których 
większość Ewa Kulesza przygotowała specjalnie na wystawę w Wozow-
ni, buduje w przestrzeni galerii niespieszną, kontemplacyjną, a nawet 
medytacyjną narrację o poetyckim wydźwięku. To szara strefa, wewnątrz 
której inicjowana jest światłoczułość. (tekst: Marta Smolińska)

Paulina Stasik - Promieniowanie ciszy, 10.01. (pt.), godz. 18.00, do 2.03.
Tematem, który artystka podejmuje ciągle na nowo, konsekwentnie 
jest człowiek jako byt tożsamy, w którym w skali mikro ujawnia się cały 
świat, tworzący myślącą i odczuwającą całość. Obrazy Pauliny Stasik są 
opowieścią, której źródeł należy szukać w micie, opowiadanym ciągle na 
nowo, ukrytym w obrazach zdarzeniu pierwotnym, dotyczącym gwałtu 
na istocie ludzkiej dokonanego w początkach istnienia. Seria obrazów 
powstała z inspiracji twórczością poetycką Erny Rosenstein. Paulina Sta-
sik – absolwentka Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie. Obecnie dokto-
rantka na tej samej uczelni. Zajmuje się głównie malarstwem.

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

Wydarzenia:
Oprowadzanie po wystawach, 19.01. (niedz.), godz. 12.00 Wstęp wolny

Książka galerią sztuki. Mistrzowie Polskiej Szkoły Ilustracji – wykład 
Barbary Góreckiej, 28.01. (wtorek), godz. 18.00
Na lata 1950–1980 przypada największy rozkwit polskiej ilustracji książ-
kowej, która, obok plakatu, stała się znakiem rozpoznawczym rodzimej 
grafiki użytkowej. Polska Szkoła Ilustracji została szeroko doceniona tak-
że poza granicami kraju. Spuścizna artystyczna Jana Marcina Szancera, 
Józefa Wilkonia, Janusza Stannego czy Bohdana Butenki jest dostrzegalna 
także w wielości nurtów obecnej ilustracji książkowej w Polsce, która od 
ponad dekady przeżywa prawdziwy renesans. Spotkanie poświęcone kla-
sykom polskiej ilustracji oraz książkom, które miały wpływ na artystyczne 
gusty kilku pokoleń czytelników. Barbara Górecka – absolwentka historii 
sztuki UAM w Poznaniu, pracuje w Galerii Plakatu i Designu Muzeum Naro-
dowego w Poznaniu. Członkini Polskiej Sekcji IBBY. Wstęp wolny

GALERIA ZPAP, ul. Ducha Świętego 8

Dla uczczenia 100-lecia powrotu Torunia do Polski
18.01. (sobota), godz. 18.00, do 18.02.

Wystawa dzieł artystów plastyków z Toruńskiego Okręgu ZPAP. Autorzy 
wystawą swoich najlepszych prac włączają się w obchody jubileuszu 
100-lecia powrotu kopernikańskiego grodu do Polski w rocznicę wkro-
czenia do Torunia błękitnej armii gen. Józefa Hallera.

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

Wojciech Sternak – Uroczysko. Fotografia na manowcach, do 10.01.
Zdjęcie roku, 31.01. (piątek), godz. 17.00
Rozstrzygnięcie konkursu, w którym jury złożone z artystów fotografi-
ków Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZPAF wybrało „zdjęcie roku 2019” 
oraz wyróżnienia spośród „zdjęć miesiąca” – najlepszych prac twórców 
Stowarzyszenia Toruńskie Spacery Fotograficzne, wyłonionych w ciągu 
całego roku. Zaprezentowane zostaną wszystkie zdjęcia biorące udział 
w konkursie. Usłyszymy również wspomnienia uczestników plenerów.

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

Drobiazgi – małe formy graficzne ze zbiorów własnych Galerii, do 14.01.
Pochodzące głównie z Bułgarii, Czech, Niemiec, Polski, Serbii, Słowacji, 
Rosji i Węgier niewielkie linoryty, suchoryty, akwaforty i akwatinty.
Powiew północy – prace dzieci i młodzieży z Danii, Estonii, Finlandii, 
Islandii, Norwegii i Szwecji, do 21.01.
Klimat tej wystawy ściśle związany jest z miejscem zamieszkania auto-
rów prac. Nastrojowe linoryty z Reykjaviku, będące apoteozą przyrody, 
barwne rysunki z Tallinna, oszczędne w formie kompozycje z Turku to 
tylko niektóre przykłady twórczości młodych artystów ze Skandynawii.
Nasze Miasto, 17.01.-18.02.
Wystawa przygotowana jest z okazji 100. rocznicy powrotu Torunia do 
wolnej Polski. Składają się na nią rysunki, grafiki i prace malarskie dzie-
ci i młodzieży z różnych ośrodków w kraju.
Czarno-białe i w kolorze, 24.01-25.02.
Pochodzące z różnych stron świata prace dziecięce łączy technika wy-
konania, którą jest linoryt. Prezentacja przybliża widzom różne odmiany 
techniki graficznej, sposoby wycinania, opcje kolorystyczne, a przy okazji 
jest kalejdoskopem tematów, rozwiązań formalnych, postaw twórczych.

Galeria czynna: poniedziałek – piątek, godz. 8.00-18.00, sobota, godz. 10.00-14.00

Filia na ul. Kościuszki 41/47
W czerwieni, do 16.01.
We wszystkich pochodzących z różnych stron świata, rozmaitych obszarów 
kulturowych pracach, zasadniczą rolę odgrywa kolor, ściśle rzecz biorąc czer-
wień - najgorętsza ze wszystkich barw.
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TEATR IM. WILAMA HORZYCY
pl. Teatralny 1, tel. 56 622-55-97, www.teatr.torun.pl

Duża scena

Koncert marzeń, 4-5.01. (sobota-niedziela), godz. 18.00
Bilety: 45 zł, ulgowy 35 zł, szkolny 30 zł

Alicja w Krainie Czarów
18.01. (sobota), godz. 16.00 - premiera
21-24.01. (wtorek-piątek), godz. 11.00
25-26.01. (sobota-niedziela, godz. 16.00
Wielkie przygody przychodzą do nas nieoczekiwanie. Czasem rozpoczy-
nają się od… nudy w upalny dzień. Alicji jest gorąco, jest trochę senna, 
ale nagle dostrzega Białego Królika w kamizelce, z zegarkiem w ręku. 
Spragniona przygód dziewczynka rusza za tajemniczym stworzeniem 
i spada w głąb ogromnej jamy. Tak rozpoczyna się jej niezwykła, pełna 
zaskakujących zdarzeń wędrówka po Krainie Czarów. Napotkane przez 
nią postaci są dziwne, śmieszne i straszne, ale przede wszystkim po-
magają jej poznać samą siebie. Spektakl w reżyserii Pawła Paszty to 
opowieść o dorastaniu, odkrywaniu samego siebie, dojrzewaniu do zro-
zumienia własnych potrzeb.

Scena na Zapleczu

Antygona w Nowym Jorku
7.01. (wtorek), godz. 19.00
8-10.01. (środa-piątek), godz. 11.00
12.01. (niedziela), godz. 19.00 - premiera studencka z debatą
Bilety: 40 zł, ulgowy 30 zł, szkolny 25 zł

Jezus przyszedł
16-17.01. (czwartek-piątek), godz. 19.00
19.01. (niedziela), godz. 19.00
21-23.01. (wtorek-czwartek), godz. 19.00
Bilety: 40 zł, ulgowy 30 zł

W co się bawić, 29-31.01. (środa-piątek), godz. 19.00
Bilety: 55 zł, ulgowy 45 zł

Kawiarnia Wejściówka

Kabaret literacki Loża Kopernika, 10, 24.01. (piątki), godz. 20.00
Bilety: 30 zł, ulgowy 25 zł

Wydarzenia:
Premiera studencka z debatą: Kryzys życiowy – walka o przetrwanie 
czy szansa? 12.01.(niedziela), godz. 19.00
Debata odbędzie się po spektaklu „Antygona w Nowym Jorku” w reż. Ma-
cieja Marczewskiego. Bezdomność bohaterów staje się dla nas metaforą 
kryzysu życiowego, który może dotknąć nas wszystkich. Jak poradzić 
sobie z uczuciem bycia życiowym rozbitkiem? Jak przemienić bezsilność 
w nowe możliwości? I czy teatr może nam w tym pomóc? 
Bilety w cenie 15 zł mogą kupić uczniowie i studenci posiadający ważną legitymację

Teatralna Akademia Seniora, 20.01. (poniedziałek), godz. 14.00-16.00
Uczestnicy poznają kulisy teatru i sekrety pracy twórców teatralnych, 
a także dyskutują i mogą spróbować swoich sił w działaniach artystycz-
nych. Czwarte spotkanie poprowadzi Anna Magalska, aktorka.
Bilety: 8 zł w Biurze Obsługi Widzów od 7.01. Zbiórka przed głównym wejściem. 

TEATRY
Niedziela w Teatrze, 26.01. (niedziela), godz. 11.00-13.00 
Śniadanie w przestrzeni Teatru Horzycy, które przygotuje Kawiarnia  
Wejściówka. Dla najmłodszych gości warsztaty artystyczne inspirowane 
karnawałem.
Bilety: 20 zł, dla dziecka do 12 r.ż. 5 zł, ulgowy 15 zł do nabycia online lub Biurze Obsługi Widzów. 
W cenę wliczone śniadanie.

Poznaj Teatr – zwiedzanie teatru dla widzów indywidualnych
27.01. (poniedziałek), godz. 18.00
Spacer performatywny po teatrze, podczas którego przybliżymy historię 
gmachu, zdradzimy teatralne ciekawostki oraz oprowadzimy po miejscach 
na co dzień niedostępnych dla widzów. 
Bilety: 15 zł do nabycia online lub w Biurze Obsługi Widzów. Uwaga: bezpośrednio przed zwiedza-
niem nie będzie możliwości zakupu biletu. Zbiórka przed głównym wejściem.

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

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

Historia Calineczki
5.01. (niedziela), godz. 12.00, 14.00
8-10.01.(środa-piątek), godz. 9.30 
12.01. (niedziela), godz. 12.00, 14.00
Jaś i Małgosia 
14-17.01. (wtorek-piątek), godz. 9.30 
19.01. (niedziela), godz. 12.00 Dzień Babci i Dziadka
Przytulaki 
21-24.01. (wtorek-piątek), godz. 9.30 
25.01. (sobota), godz. 12.00, 14.00
Bleee...
26.01. (niedziela), godz. 12.00 
28-31.01. (wtorek-piątek), godz. 9.30, 11.30
 
Bilety: 24 zł, ulgowy 22 zł, grupowy 20 zł, w weekendy: 26 zł, ulgowy 24 zł, grupowy 22 zł

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

Gruziński Narodowy Zespół Pieśni i Tańca „Kutaisi” 
10.01. (piątek), godz. 19.00 Miejsce: Aula UMK, ul. Gagarina 11

Rosnę 
17.01. (piątek), godz. 10.00 i 12.00
18.01, (sobota), godz. 12.00 
Spektakl dla dzieci
Walc kameralny, czyli Pan Wasowski mniej znany 
31.01. (piątek), godz. 19.00 
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Koncert w wykonaniu Darii Wójcik (sopran) i Remigiusz Kuźmiński (tenor). 
W programie koncertu: kompozycje musicalowe, pop - operowe i literac-
kie w partiach solowych i duetowych. Wstęp wolny

Wystawy:
Portret w bordiurze - Wystawa prac uczniów Danuty Ciechanowskiej 
z pracowni plastycznej OPP Dom Harcerza.
Niepodległa, wolna, modna - Wystawa plac plastycznych laureatów 
Miejskiego Konkursu Plastycznego pod tym samym tytułem.

Wystawy czynne styczeń-luty, od poniedziałku do piątku, godz. 9.00-19.00

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

Warsztaty:
Arteterapia: twórczy rozwój w zabawie z przedmiotami; portret i autoportret, 11-12.01.
Zajęcia prowadzi Jagna Mazur, cena: 150 zł, zgłoszenia do 3.01.
Jak pracować z młodym recytatorem? (II część), 18.01.
Zajęcia prowadzi Anna Chudek, warsztaty bezpłatne – informacje dot. zgłoszeń na www
Warsztaty recytatorskie dla uczestników OKR (II część), 25.01.
Zajęcia prowadzi Tomasz Mycan, warsztaty bezpłatne – informacje dot. zgłoszeń na www
Cykl warsztatów Zróbmy sobie teatr!, spotkanie I: Jak zbudować ciekawy scenariusz?, 25-26.01.
Zajęcia prowadzi Magdalena Jasińska, cena: 150 zł (lub 550 zł za cały cykl czterech spotkań), 
zgłoszenia do 17.01.
Warsztaty filmowe dla młodzieży Off/On, 27-31.01.
Zajęcia prowadzi Karolina Fordońska, cena: 20 zł, zgłoszenia do 17.01.

Wydarzenia:
Wybitne Postacie Historii Fotografii: Henryk Poddębski – artysta 
fotografii krajobrazowej, 15.01. (środa), godz. 16.45
W styczniu 2020 r. w Toruniu świętowana jest setna rocznica powro-
tu miasta do Polski. WOAK zaprasza na wykład multimedialny, którego 
bohaterem będzie jeden z najważniejszych fotografów dwudziestolecia 
– Henryk Poddębski. W roku 1925 Henryk Poddębski otworzył w Warsza-
wie studio fotograficzne specjalizujące się w fotografii krajobrazowej. Był 
członkiem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. W poszukiwaniu pięk-
nych krajobrazów podróżował po całym kraju: od Podola, Wołynia i Litwy po 
Śląsk i Kujawy. Trudno przecenić walor dokumentalny tych zdjęć, z precyzją 
i obiektywizmem ukazują one bowiem przeszłość: historyczne wydarzenia, 
miejsca i sytuacje. Wykład wygłosi Stanisław Jasiński. Wstęp wolny

W Pierwszym Rzędzie: Niestrudzeni Wędrowcy – projekcja filmu 
i spotkanie z reżyserką Kaliną Alabrudzińską, 22.01. (środa), godz. 18.00 
W kinach oglądać można już pełnometrażowy debiut Kaliny Alabrudziń-
skiej „Nic nie ginie”. Podczas spotkaniapokazany zostanie jej wcześniej-
szy obraz – film dyplomowy w łódzkiej filmówce. Etiuda jest opowieścią 
o samotnej kobiecie, która w wieku 40 lat postanawia zostać matką…  
Po seansie Karolina Fordońska zaprasza na spotkanie z reżyserką. 
Wstęp wolny

Zajęcia edukacyjne:
Konsultacje fotograficzne, 10,24.01. (piątek), godz. 15.30-18.00
Zajęcia prowadzi Stanisław Jasiński – indywidualne zajęcia warsztatowe dla osób amatorsko upra-
wiających fotografię artystyczną. Udział bezpłatny
Teatralny rozruch: Wyczarujmy Święta! 18.01. (sobota), godz. 9.00
Comiesięczne zajęcia dla dzieci dla dzieci w wieku 7-10 lat, prowadząca: Agnieszka Zakrzewska, 
cena 5 zł. Zgłoszenia do 15.01.
Poranne figle, psoty i żarty: Wyczarujmy Święta! 18.01. (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 15.01.

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

Tańce w kręgu – dla młodzieży i dorosłych 
11.01. (sobota), godz. 10.00-13.00 Prowadzenie Maciej Pasternak 

Ogólnopolskie warsztaty tańca współczesnego 
11.01. (sob.), godz. 11.00-15.30, 12.01. (niedz.), godz. 10.00-14.30
Warsztaty z Anną Krysiak – światowej sławy tancerką, choreografką 
i pedagogiem. 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 12.01. (niedziela), godz. 17.00 
Koncert Korporacji Tanecznej „Baby Jagi” 
Rozstrzygniecie konkursu plastycznego „Upragniona niepodległość”
18.01. (sobota) 
W ramach miejskich obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Toruń
Bal Seniora „Raz na ludowo”, 25.01. (sobota), godz. 17.00-19.00 
Ferie zimowe dla dzieci i młodzieży, 27.01-07.02.
Warsztaty artystyczne. Szczegółowy program na mdktorun.pl 
Nowa Scena Muzyczna: Koncert Karnawałowy, 1.02. (sob.), godz. 18.00
Koncert w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej w Bydgoszczy 
Wystawy w Galerii Młoda:
•  Wystawa pokonkursowa konkursu plastycznego na Witraż Bożonaro-

dzeniowy, do 7.01. 
• Wystawa pokonkursowa „Upragniona niepodległość”, 18-31.01.

Wystawa z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości Polski

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

IV Runda Otwartego Turnieju Szachowego, 4.01. (sob.), godz. 10.00-15.00
W cyklu Grand Prix Torunia w Szachach Szybkich 2019/2020
Noworoczny Maskowy Bal Karnawałowy, 8.01. (śr.), godz. 17.00-19.00
Dla dzieci w wieku 3-10 lat. W programie: Zabawy taneczne, konkursy 
i zabawy animacyjne związane z nowym rokiem. Wstęp wolny

Miejski Konkurs Wokalny „Zimowa Piosenka”
11.01. (sobota), godz. 10.00-16.00 Dla uczniów szkół podstawowych
Bal karnawałowy dla młodzieży, 11.01. (sobota), godz. 16.00-19.00
Dla młodzieży w wieku 16-19 lat
Miejski Konkurs Plastyczny „Niepodległa, wolna, modna”
16.01. (czwartek), godz. 12.00
Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród zwycięzcom.
Warsztaty rodzinne z okazji Dnia Babci i Dziadka 
18.01. (sobota), godz. 11.00-13.00
Szycie serduszek w wykorzystaniem naturalnych materiałów. 
Zapisy pod nr tel. 56 622-39-50

Koncert Pieśni Patriotycznych „Z wolnością nam do twarzy” 
23.01. (czwartek), godz. 17.00
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Profesor Barbara Skarga. Doctor honoris causa UMK. Pierwsza dama 
polskiej filozofii. 30.01. (czwartek), godz. 12.00
Ekspozycja zorganizowana z okazji 100-lecia urodzin prof. Barbary Skar-
gi, 20. rocznicy nadania jej doktoratu honoris causa UMK oraz 10. rocz-
nicy śmierci, prezentująca sylwetkę pierwszej damy polskiej filozofii. 
Na wystawie zostaną zaprezentowane materiały archiwalne, publikacje, 
odznaczenia i ordery pochodzące ze zbiorów Połączonej Biblioteki Insty-
tutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Filozofii 
i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Polskiego Towa-
rzystwa Filozoficznego, a także Archiwum Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika i Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu oraz z kolekcji prywatnej prof. 
Lecha Witkowskiego – ucznia prof. Skargi. Otwarciu będzie towarzyszył 
wykład prof. Uniwersytetu w Cergy-Pontoise Joanny Nowicki na temat 
znaczenia prof. Skargi dla intelektualistów francuskich. 
Prof. Barbara Skarga (1919-2009) – profesor nauk humanistycznych, spe-
cjalizująca się w historii filozofii polskiej oraz nowożytnej filozofii francu-
skiej, badaniu „formacji intelektualnych”, tematyce metafizycznej, a tak-
że analizie zagadnień o charakterze moralnym i obywatelskim, takich jak 
sprawiedliwość, wolność, godność, wierność, odpowiedzialność. 

Mateusz Hübner, doktorant na Wydziale Nauk Historycznych UMK, inte-
resuje się historią Polski XX wieku, stypendysta Fundacji z Brzezia Lanc-
korońskich na 2019 rok, przewodniczący Koła Naukowego Historyków 
Pamięci na UMK.
Moja pasja. Wystawa prac Janiny Voit, do 10.01.
Torunianka, nauczycielka plastyki i techniki, rysowniczka; autorka wier-
szy, opowiadań i artykułów; uczestniczka warsztatów pisarskich oraz 
konkursów poetyckich; aktorka – to tylko niektóre z określeń, którymi 
można opisać Janinę Voit. Na wystawie zaprezentuje przede wszystkim 
prace plastyczne: rysunek (pastelami olejnymi i ołówkiem), rzeźbę oraz 
rękodzieło, a także twórczość literacką.

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

Foto impresje, do 15.01.
Dorotkowo. Fundacja na rzecz Doroty Targowskiej i jej Przyjaciół oraz 
Biblioteka Uniwersytecka UMK zapraszają na niezwykłą wystawę foto-
graficzną, będącą efektem wielu godzin spędzonych w terenie, przeży-
ciem mnóstwa przygód, a wszystko to po to, by uwiecznić to, co piękne 
w naturze. Autorami fotografii są: Aleksander Biernacki, Tomasz Dymski, 
Łukasz Krzywdziński, Malwina Młynarczyk i Szymon Pawlicki. 
Promocja książki prof. dra hab. Stanisława Salmonowicza „Gawędy 
o ludziach i książkach. Felietony publikowane w miesięczniku 
„Pomerania” w latach 2013-2019”, 8.01. (środa), godz. 13.00
Prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz - emerytowany profesor zwyczajny 
nauk prawnych, wieloletni Kierownik Katedry Historii Prawa Niemieckie-
go w Polsce, specjalizujący się w historii nowożytnej, historii państwa 
i prawa Polski i Europy, a zwłaszcza Niemiec, Francji i Włoch. Obok hi-
storii prawa, badacz dziejów politycznych oraz dziejów oświaty, kultury 
i nauki. Ponadto zajmujący się także historią najnowszą – okupacją hi-
tlerowską, Polskim Państwem Podziemnym, Powstaniem Warszawskim 
i okresem stalinowskim.
Współorganizatorzy: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Toruński Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego

Koncert pedagogów i uczniów orkiestry Fundacji Pro Muzyka
19.01. (niedziela), godz. 14.00 Współorganizator: Fundacja Pro Muzyka

Wołanie z Wołynia. 25-lecie działalności wydawniczej
23.01. (czwartek), godz. 13.00, do 1.03.
Wystawa przybliża 25-letnią historię wydawnictwa – okoliczności utwo-
rzenia pisma religijno-społecznego rzymskokatolickiej diecezji łuckiej 
Wołanie z Wołynia, wydawanego przez ks. kan. Witolda Józefa Kowalowa 
przy kościele pw. WNMP w Ostrogu na Wołyniu (pierwszy numer ukazał 
się 13 grudnia 1994), powstanie Biblioteki i Ośrodka Wydawniczego 
Wołanie z Wołynia. Swoją wielotematyczną działalnością wydawniczą 
Wołanie z Wołynia przyczynia się do przypomnienia – i ocalenia – boga-
tej spuścizny dziejowej diecezji łuckiej, ziemi ostrogskiej, dokumentuje 
współczesne życie Kościoła katolickiego, a także inicjuje działania o cha-
rakterze społeczno-religijnym i kulturalnym skierowane do obu zamiesz-
kujących tę ziemię społeczności. Wystawa prezentuje rozległą tematykę 
książek i działania pozawydawnicze Ośrodka. Przybliża również postać 
jego wydawcy i redaktora naczelnego. 

TORUŃSKA ORKIESTRA SYMFONICZNA
siedziba – Centrum Kulturalno-Kongresowe „Jordanki”
al. Solidarności 1-3, tel. 56 622-88-05
www.tos.art.pl

Prezydencka Gala Noworoczna 
1.01. (środa), godz. 18.00 
Wystąpią: Zespół Sopranissimo w składzie: Joanna Horodko, Agnieszka  
Adamczak, Agnieszka Sokolnicka, Toruńska Orkiestra Symfoniczna,  
Maciej Koczur – dyrygent
W programie: najbardziej znane utwory z oper, operetek i musicali. 
Bilety: 100 zł 

Czas dla Nas – cykl koncertów dla dzieci z opiekunami, 26.01. 
(niedziela), godz. 16.00, 17.15
Wyszły w pole kurki trzy 
Bilety: 25 zł dorosły, 15 zł dziecko, 50 zł rodzinny (2+1)

Taneczna gitara i heroiczny Beethoven 
31.01. (piątek), godz. 19.00 
Wystąpią: Krzysztof Pełech – gitara, Dainius Pavilionis – dyrygent, Toruń-
ska Orkiestra Symfoniczna
W programie: M. Cynk - Sinfonietta na smyczki, R. Harvey - Concerto  
Antico na gitarę i orkiestrę, L. van Beethoven - III Symfonia Es – dur Eroica 
op. 55
Bilety: 40 zł, 30 zł ulgowy

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

TOS
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BIBLIOTEKI

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

Otwarte spotkanie Toastmasters, 15.01. (środa), godz. 18.00
W programie: warsztaty, jak doskonalić wystąpienia publiczne oraz umie-
jętności liderskie. Tematem przewodnim będzie przemawianie (skąd się 
bierze trema i jak sobie z nią poradzić). Czas - ok. 2 godzin. Wstęp wolny

Astrokrajobraz, czyli niebo nad nami, 23.01. (czwartek), godz. 18.00
Piotr Potępa, geofizyk, fotograf, autor bloga o fotografii nocnej Nightsca-
pes.pl. „Podczas spotkania opowiem o narodzinach pasji, jaką jest dla 
mnie fotografowanie nocnego nieba. Wskażę zjawiska, które możemy 
oglądać w mieście oraz takie, których obserwacja jest możliwa odbywa 
z dala od miejskich świateł. Omówię również podstawowe techniki wyko-
rzystywane obecnie w fotografii astropejzażowej” – mówi Piotr Potępa. 
Współorganizator: Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Wstęp wolny

Wieczór Toruński: Patroni toruńskich ulic – Julian Fałat
30.01. (czwartek), godz. 18.00
W roku stulecia powrotu Torunia do Niepodległej przypomnimy oko-
liczności pobytu Juliana Fałata w międzywojennym Toruniu. Powiemy,  
co wówczas namalował, gdzie mieszkał, dlaczego jego imieniem nazwa-
no ulicę w mieście i jaka była jego rola w Konfraterni Artystów. 
Wspórganizatorzy: Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej Fałatówka, Oddział Muzeum Juliana Fa-
łata w Bystrej, Towarzystwo Miłośników Torunia. Wstęp wolny

Filia nr 1, ul. Jęczmienna 23, tel. 56 621-08-69
Kolorowe impresje - Prace Iwony Walter, Ireny Kruk i Erica Remoe
2.01. (czwartek), godz. 17.00, do 28.01.
Cykl wystaw przygotowywanych przez Henrykę Piekarską, przewodniczą-
cą grupy plastycznej Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Mał-
gorzatę Rosińską z Książnicy. Co miesiąc prezentujemy prace artystów 
nieprofesjonalnych, uczęszczających na zajęcia prowadzone w ramach 
TUTW przez Marię Serwińską-Guttweld. 

Filia nr 12, ul. Fałata 35, tel. 56 652-09-80
Zróbmy sobie ocieplacze na kubeczki, 16.01. (czw.), godz. 16.30
Jak zrobić taki ocieplacz? Pokażą panie z toruńskiego Klubu Kreatywnych 
„Katarzynki”. Na zajęcia zabierzcie obręcze dziewiarskie, druty i ulubio-
ne włóczki. Jeśli nie macie własnych, „Katarzynki” podzielą się własnymi.

Filia nr 16, ul. Raszei 1, tel. 56 610-67-59
Popołudnie z mangą, 9, 16, 23.01. (czwartek), godz. 16.30
Zajęcia dla młodzieży 12+ podczas których uczestnicy dowiedzą się, 
czym jest komiks japoński, jak się go rysuje i czyta. W ramach zajęć od-
będą się warsztaty plastyczne, w trakcie których uczymy podstawowych 
technik rysowania mangi. Uczestnicy warsztatów podzieleni na dwie 
grupy: podstawową (grupa 1) i zaawansowaną (grupa 2). Wolne miejsca 
pozostały tylko w grupie 2 (16.01.). Zajęcia bezpłatne, zapisy: 56 610-67-59.

Go i inne gry logiczne, 11.11. (sobota), godz. 10.00
Zajęcia dla dzieci w wieku 8+. Odbywają się dzięki współpracy z Toruń-
skim Klubem Go Akai Ryuu. Wstęp bezpłatny

Bajki ze ścianki, 15.01. (środa), godz. 17.00
Spotkanie z bajkami wyświetlanymi za pomocą rzutnika Ania. Wyświetla-
my bajki ze starych klisz i zapraszamy na warsztaty plastyczne. Wstęp wolny

Cosplay: Korona Królowej Śniegu, 18.01. (sobota), godz. 11.00
Cosplay to artystyczne hobby, w ramach którego osoby nazywane cosplay-
erami tworzą przebrania i wcielają się w wybraną postać z filmu lub komik-
su. Podczas warsztatów poznacie różne techniki charakteryzacji, a także 
sposoby tworzenia niezbędnych atrybutów naśladowanych postaci. 
Teatrzyk Kamishibai, 22.01. (środa), godz. 17.00
Dla dzieci w wieku przedszkolnym spektakl w estetyce japońskiego teatru 
obrazkowego Kamishibai. Wstęp wolny

Klub Kratywnego Malucha, 23.01. (czwartek), godz. 10.00
Dla dzieci w wieku 2-, 3- lub 4-lat i ich rodziców. Bohaterem tego spotka-
nia będzie Bałwanek. Zajęcia bezpłatne, zapisy: 56 610-67-59. Na zajęcia zabierz kocyk.

Kobiece Inspiracje, 24.01. (piątek), godz. 16.30
Podczas zajęć wykonamy efektowne powłoczki na poduszki. Ozdobimy je 
farbami do tkanin oraz własnoręcznie zrobionymi pomponami. Na warsz-
tat proszę zabrać: 1 białą powłoczkę na poduszkę; farby do tkanin w ko-
lorach: różowym, czarnym i białym; wełnę akrylową w kolorach: różowym, 
czarnym i białym. Wstęp wolny

Turniej w grę Go, 25.01. (sobota), godz. 10.30
Turniejowe zmagania odbędą się w mediatece przy ul. Raszei 1. Turniej 
zostanie rozegrany w systemie szwajcarskim. Wstęp wolny

Wirtualne ferie w Mediatece
W każdy wtorek i czwartek ferii zimowych zapraszamy dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym na zajęcia plastyczno-ruchowe z roz-
szerzoną rzeczywistością. W programie m.in. słuchanie bajek, nauka ko-
dowania, zabawy z wirtualnymi okularami. Udział bezpłatny. Zapisy: 56 610-67-59

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

Z Niemiec przez Benelux do Francji. Prelekcja Edwarda Świtalskiego 
13.01. (poniedziałek), godz. 10.00
Wyprawa po krajach Europy. Naszym przewodnikiem będzie Edward Świ-
talski, geograf i podróżnik. Tym razem trasa wiedzie przez kraje charak-
teryzujące się wcześnie rozwiniętą cywilizacją, tendencjami kolonialnymi 
w swojej historii oraz ciekawymi obiektami do zwiedzania. Zajrzymy do 
Niemiec, Belgii, Holandii i Luksemburga oraz do Francji.
Burmistrz Torunia Otto Steinborn w okresie odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Prelekcja Mateusza Hübnera, 27.01. (pon.), godz. 10.00
Otto Steinborn (1868-1936) był lekarzem, działaczem społecznym i nie-
podległościowym, komisarycznym burmistrzem Torunia, a później także 
senatorem RP. Działalność Steinborna wywarła szczególny wpływ na pod-
trzymanie i rozwijanie polskiej tożsamości kulturalnej wśród mieszkańców 
Torunia. Jego prace stworzyły odpowiedni grunt pod przyłączenie miasta – 
jako stolicy województwa pomorskiego – do odrodzonej Rzeczypospolitej 
w styczniu 1920 roku. Podczas spotkania przedstawimy działalność Stein-
borna, ze szczególnym uwzględnieniem przełomowego w historii Torunia 
i Pomorza okresu 1918-1920. Prelekcja będzie także okazją do przedsta-
wienia złożonych losów rodziny Steinbornów i jej drogi do polskości. 
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które spajać będzie idea marzenia sennego i tematyka wierzeń, pozwo-
li każdej osobie znaleźć coś interesującego. W programie przewidziana 
jest gra fabularna „O czym śni profesor” (zgłoszenia 3-5 osobowych 
drużyn na adres: nockultury.maius@gmail.com), twórcze działania, 
krótkie prelekcje tematyczne oraz akcje przygotowane w ramach strefy 
przeznaczonej do swobodnego zwiedzania. Wstęp wolny

GRUPA N OBROTÓW, www.nobrotow.pl

Potańc styczniowy, 18.01. (sobota), godz. 19.00
Zabawa taneczna, w duchu której tkwią składniki balu, łączące poko-
lenia, budujące wspólnotę i zapewniające spotkanie ludzi i zabawę na 
wysokim poziomie. Repertuar muzyczno-taneczny wywodzi się z daw-
niejszej tradycji polskiej wsi, ale również z kultur nam pokrewnych: 
szwedzkiej, francuskiej i różnych zakątków Europy. Bezmiar tradycyj-
nych tanecznych doznań tego wieczoru odszukać będzie można w pa-
rach, kole czy korowodzie, po polsku, szwedzku, francusku, portugalsku 
i bretońsku. W programie potańcu przewidziane są koncerty agreganda-
do oraz muzykantów grających do tańca w ramach sceny otwartej. Miejsce: 
Wejściówka, Plac Teatralny 1

Sesje Melodii Tanecznych Tradycyjnie, 13, 20, 27.01. (pon.), godz. 19.30
Wspólne praktykowanie grania utworów do tańca. Tradycyjny repertuar tańców polskich 
i szwedzkich, jak również balfolk. Spotkania dla muzyków zarówno doświadczonych, jak i po-
czątkujących w wygrywaniu melodii tanecznych. Mile widziani na sesji są również i tancerze.
Miejsce: Wejściówka, Plac Teatralny 1

N-obrotowe zajęcia taneczne, 8, 15, 22, 29.01. (środy), godz. 19.00
Spotkania poświęcone nauce tańców, którymi stoją europejskie tradycyjne zabawy taneczne. 
W programie każdego spotkania podstawy taneczne oraz wybrane składniki zaawansowane kil-
ku tańców tradycyjnych. Na taneczny repertuar składają się tańce z grupy polsk (ze Skandyna-
wii), mazurkowych oraz tańce francuskie, portugalskie i węgierskie. 
Miejsce: ul. Długa 25. Zajęcia płatne

RESTAURACJA G132, ul. Grudziądzka 132

Natasza Piskorska, 2.01.-28.02.
Urodzona w Szczecinie, studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, dyplom 
w 2000 r. Od 1995 mieszka i tworzy w Toruniu. Maluje własne ilustracje 
rzeczywistości, w których życie codzienne, z poczuciem humoru, przepla-
ta się ze światem wyobraźni i snów. Obrazy artystki są wzruszające, i wy-
wołują uśmiech odbiorcy. Używa śmiałych barw i pociągnięć pędzla. Sto-
suje mocne kontrasty. Postacie w jej obrazach odrywają się od ziemi, koty 
nabierają cech ludzkich, grają na fortepianie, ptaki i ryby nawiązują kon-
takt z postaciami, pary tańczą na dachach - zwykle są to dachy Torunia. 
Toruńska Starówka stale powraca na jej płótna często ukazywana w za-
skakującej perspektywie. Natasza Piskorska maluje także swoje obrazy 
na ścianach toruńskich kamienic i podwórek, wnętrz pubów i restauracji.

OŚRODEK SPORTOWY SM KOPERNIK
ul. Świętopełka 15/23, tel. 56 623-27-75

Akademia wyobraźni, 7.01. (wtorek), godz. 17.00-18.30
Pierwsze spotkanie, kolejne w każdy wtorek (z wyłączeniem ferii zimo-
wych, letnich oraz świąt). Miejsce, w którym wspieramy rozwój twórczych 
pasji najmłodszych mieszkańców Torunia, w szczególności tych należą-
cych do SM Kopernik. W trakcie zajęć dzieci będą: pracowały przy użyciu 

Zaśpiewają i zagrają: Arka Noego, Natalia Niemen, Magda Bereda, Kasia 
Wilk, Agnieszka Musiał, Gabi Gąsior, Maya Avraham, Andrzej Lampert, Sku-
bas, Robert Friedrich Litza, Adam Krylik, Mate.O, Marek Piekarczyk, Mietek 
Szcześniak, Zespół Muzyczny Jana Smoczyńskiego. Bilety: betlejemwpolsce.pl

Koncert charytatywny, 8.01. (środa), godz. 19.00
Organek, Adam Nowak z Raz Dwa Trzy, Mariusz Lubomski, Robert Cichy, 
Zbigniew Krzywański, Jacek Bończyk grają dla Pawła – dochód z koncertu 
przeznaczony jest na pomoc dla dr. Pawła Drojeckiego
Lista artystów, współorganizatorów i patronów w trakcie uzupełniania.

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

Światura – Klasyka Literatury, 12.01. (niedziela), godz. 12.00
Dyskusyjny Klub Książki Okonia w Sieci.
Spotkanie autorskie z adwokatką Karoliną Kuszlewicz 
16.01. (czwartek), godz. 18.00
Współorganizator: Wydawnictwo Wolters Kluwer oraz Fundacja Stabilo. 
Promocja książki „Prawa zwierząt. Praktyczny przewodnik”, omawiającej 
narzędzia prawne, służące poprawie losu zwierząt, zarówno w ujęciu in-
terwencyjnym, jak i systemowym. Spotkanie poprowadzi Łukasz Broniszewski.

Bajkowa sobota z Mamą Niedźwiedzicą, 25.01. (sobota), godz. 12.00
Głośne czytanie książki „Gdzie jesteś, Mamo?” Przemysława Wechtero-
wicza (tekst) i Emilii Dziubak (ilustracje) - Wydawnictwo Ezop.
Okno Na Świat, 30.01. (czwartek), godz. 19.00
Cykl spotkań podróżniczych, współorganizowanych z Fundacją Verda. 
Prelekcja astronoma Sebastiana Soberskiego „Polowanie na czarne 
Słońce - Indonezja”.

KOŁO NAUKOWE ARABISTÓW „ZAHRA AS-SAHRA”

Orient Express: Sztuka Przestrzenią Dialogu
Przystanek: Sztuka Dialogu - Jabbar Koubaisy
23.01. (czwartek), godz. 17.00
Zaplanowana na rok 2020 czwarta edycja projektu poświęcona będzie 
różnym aspektom sztuki w szerokim jej rozumieniu, począwszy od poję-
cia sztuki jako dorobku kulturowego cywilizacji w postaci dzieł artystycz-
nych, poprzez oświeceniową koncepcję sztuk pięknych, do których zali-
czono malarstwo, rzeźbę, architekturę, muzykę, wymowę, poezję, taniec 
i teatr, po najbardziej współczesne rozumienie sztuki, pozbawionej defi-
nicji i granic, jako wytworów odtwarzania rzeczy, konstruowania form czy 
wyrażania przeżyć zdolnych zachwycać, bądź wzruszać, bądź wstrząsać. 
Spotkanie poświęcone dialogowi chrześcijańsko-muzułmańskiemu na 
przykładzie działalności Centrum Dialogu i Kultury „Doha” w Katowicach
Wstęp wolny. Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY UMK
Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3

Noc Kultury, 16.01. (czwartek), godz. 18.00-22.00
Studenci i studentki kulturoznawstwa zainspirowani wizją tego, co może  
wydarzyć się po zmroku w murach Collegium Maius, postanowi-
li zorganizować Noc Kultury. Zróżnicowany charakter wydarzenia,  
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IINNI ORGANIZATORZY

URZĄD MIASTA TORUNIA, www.torun.pl

Obchody 100. rocznicy powrotu Torunia do wolnej Polski
16.01. (czwartek)
•  godz. 16.00 Uroczysta sesja Rady Miasta Torunia. Wręczenie medali 

100-lecia. Miejsce: Ratusz Staromiejski
•  godz. 15.30 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej płk. Skrzyń-

skiemu. Miejsce: Ratusz Staromiejski
17.01. (piątek)
•  godz. 13.00 Konferencja naukowa „Powrót Torunia do Polski”. Miejsce: 

Ratusz Staromiejski
•  godz. 17.00 Wernisaż wystawy „Toruń 100 lat Niepodległy! Z miłości ku 

ojczyźnie”. Miejsce: Ratusz Staromiejski
18.01. (sobota)
•  godz. 12.00 Wielki Quiz wiedzy o Toruniu z udziałem znanych torunian 

oraz mieszkańców. Miejsce: Dwór Artusa
•  godz. 12.00-13.30 Halleriada - piknik kawaleryjski na Rynku Staromiej-

skim: przyjazd kawalerii, przekazanie kluczy do bram miasta, przejażdż-
ki bryczką i konno, pokaz wyszkolenia ułańskiego, potyczka kawalerzy-
stów Błękitnej Armii z konnicą niemiecką, punkt rekrutacyjny do wojska, 
mennica okazjonalna gen. Hallera, pokazy walk na szable, poczęstunek 
z kuchni polowej, recital piosenek 20-lecia międzywojennego

•  godz. 13.30 przemieszczenie się kawalerii przed Dworzec Miasto
•  godz. 13.45 złożenie kwiatów pod pomnikiem gen. Józefa Hallera
•  godz. 14.00 powitanie na pl. 18 stycznia gen. Józefa Hallera

Powitanie gen. Hallera przez Ottona Steinborna i płk. Stanisława 
Skrzyńskiego, sformowanie szyku i przemarsz na Rynek Staromiejski, 
złożenie kwiatów pod pomnikiem Kopernika przez gen. Hallera oraz 
Prezydenta Miasta Torunia, uroczystość patriotyczna na Rynku Staro-
miejskim: powitanie gości, przemówienie, wręczenie Medali Pamiątko-
wych 100-lecia powrotu Torunia do wolnej Polski, historyczne przemó-
wienie gen. Hallera z balkonu Ratusza Staromiejskiego, apel pamięci, 
salwa honorowa i salut armatni, defilada kawalerii przed trybuną hono-
rową, sygnał od krótkofalowców

•  godz. 16.00 Msza św. za miasto z udziałem chóru Astrolabium. Miej-
sce: katedra śś. Janów 

Ponadto: rekonstrukcja 4 bram triumfalnych, które historycznie powstały 
na cześć żołnierzy WP (w Toruniu w 1920 r. były 32 bramy). Miejsce: ul. 
Różana, przed południową bramą Ratusza Staromiejskiego, dziedziniec 
Ratusza Staromiejskiego. Pomiędzy bramami ustawiona zostanie instala-
cja z postaciami historycznymi oraz informacjami o wydarzeniach 1920 r.  
W okolicach bram od 17.01 do 19.01. będzie wystawiany czołg 
Mapping o 100-leciu toruńskiej niepodległości. Miejsce: CKK Jordanki
19.01. (niedziela)
•  godz. 11.00 zawody strzeleckie z okazji 100-lecia powrotu do Macierzy
•  godz. 18.00 Otwarty dla mieszkańców koncert muzyki ostatniego 

100-lecia. Miejsce: Arena Toruń
Z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną wystąpią znani wokaliści: Piotr 
Cugowski, Michał Szpak, Katarzyna Wilk, Martyna Pawłowska i Kamil 

Czeszel oraz zespół Sanacja. W programie przeboje Henryka Warsa, 
Jerzego Petersburskiego, Czesława Niemena, Stana Borysa, Maryli Ro-
dowicz, Grzegorza Ciechowskiego oraz zespołów Perfect, Dżem, Bajm 
i Maanam. Wstęp wolny

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

Koncerty przy szopce bożonarodzeniowej, do 5.01., godz. 17.00
Koncerty kolęd w wykonaniu toruńskich zespołów – chórów, młodzieży 
szkolnej, zespołów z parafii i domów kultury. Torunianie zaproszeni są do 
wspólnego kolędowania. Wstęp wolny

Orszak Trzech Króli, 6.01. (poniedziałek), godz. 12.30
Kolorowy orszak wyruszy z Rynku Staromiejskiego. Warto zjawić się wcze-
śniej, aby wziąć królewską koronę. Parada pójdzie ul. Szeroką, Królowej 
Jadwigi, by dotrzeć na Rynek Nowomiejski. Nie zabraknie szczudlarzy 
i akrobatów, śpiewających aniołów, czy olbrzymich postaci trzech króli 
nawiązujących do hiszpańskich gigantes. Docierając na Rynek Nowo-
miejski warto będzie zajrzeć do Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczo-
ści Dziecka, w której ulokowana zostanie wystawa belenes de Navidad.  
To unikalne bożonarodzeniowe szopki w stylu hiszpańskim – bogato de-
korowane i z lokalnymi akcentami. Orszak zakończy się koncertem Paraliż 
Band. Toruński zespół to jedna z czołowych kapel wykonujących muzykę 
roots reggae w Polsce. Podczas Orszaku przewidziany został konkurs na 
najpiękniejszą koronę. Wystarczy pojawić się w koronie własnego projek-
tu i wykonać zdjęcie podczas wydarzenia, oczywiście z ubraną koroną.  
Najciekawsze korony zostaną wyróżnione atrakcyjnymi nagrodami.  
Więcej o konkursie na tak.torun.pl/orszak

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY – SZTAB TORUŃ
www.facebook.com/wosp.torun

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 12.01. (niedziela)
•  godz. 10.00 Powitanie i przedstawienie programu, informacje WOŚP
•  godz. 10.05 Blok dziecięco-młodzieżowy (występy: dzieci, przedszkola-

ków, szkół tańca, Małej Rewii, młodzieży) 
•  godz. 14.00 Wielka Ściskawa 
•  godz. 15.00 Licytacje 
•  godz. 15.20 3 Korony 
•  godz. 16.00 Licytacje 
•  godz. 16.20 ETA 
•  godz. 17.10 Licytacje 
•  godz. 17.25 Maciej Tacher 
•  godz. 18.05 Licytacje 

•  godz. 18.30 Dagadana 
•  godz. 19.35 Licytacje 
•  godz. 19.55 Światełko do Nieba 

– pokaz laserowy połączony 
ze spektaklem przestrzenno-
-graficznym

•  godz. 20.20 Hunter

Ponadto jarmark wośpowy, konkurs dla wolontariuszy na najciekawsze prze-
branie utrzymane w tematyce morskiej, żeglarskiej

Miejsce: scena na Rynku Staromiejskim. Wstęp wolny

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

Betlejem w Polsce: Głośna noc! 3.01. (piątek), godz. 19.00
Jak co roku: gramy i pomagamy. Kolędy z różnych stron świata. Utwo-
ry premierowe napisane specjalnie na tę okazję. Oprawa multimedialna.  
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  godz. 20.00  Poliż swing,  Brando’s Music
   Śląska Grupa Bluesowa,  HRP Pamela

9.01. (czwartek)
  godz. 16.30  Czwartkowe spotkania ze sztuką,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 16.30  Oprowadzanie z przewodnikiem po aktualnych wystawach,  CSW
  godz. 18.00  Ocalić od zapomnienia,  Muzeum Diecezjalne

10.01. (piątek)
  godz. 17.00  Karnawałowy bal przebierańców,  Dom Muz, ul. Poznańska
  godz. 18.00  Metamorfozy – rysunki Elżbiety Rakoczy-Kucz, do 10.02.,  Dom 
Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  Ewa Kulesza - Światłoczułość, do 1.03., Paulina Stasik - Promie-
niowanie ciszy, do 2.03.,  Galeria Wozownia
  godz. 19.00  Teatr Reset – spektakl improwizowany,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Gruziński Narodowy Zespół Pieśni i Tańca „Kutaisi”,  Aula UMK
  godz. 20.00  Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK dla WOŚP – dan-
cing,  Od Nowa
  godz. 21.00  Kabaret Loża Kopernika, także 24.01.,  Kawiarnia Wejściówka

11.11. (sobota)
  godz. 10.00-13.00  Tańce w kręgu – dla młodzieży i dorosłych,  MDK
  godz. 10.00  Go i inne gry logiczne,  Książnica, Filia nr 16, ul. Raszei
  godz. 10.00-16.00  Konkurs Wokalny „Zimowa Piosenka”,  Dom Harcerza
  godz. 11.00-15.30  Warsztaty tańca współczesnego, także 12.01.,  MDK
  godz. 11.00  Akcja-abstrakcja – malowanie na dużych powierzchniach,  Dom 
Muz, ul. Poznańska
  godz. 12.00  Wyprawa w głąb sztuki,  CSW
  godz. 20.00  Wilki – Niebieska Trasa,  Od Nowa

12.01. (niedziela)
  godz. 10.00-22.00  28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,  Rynek 
Staromiejski

  godz. 12.00  Światura – Klasyka Literatury,  Księgarnia Kafka i Spółka
  godz. 17.00  WOŚP: Koncert Korporacji Tanecznej „Baby Jagi”,  MDK
  godz. 19.00  Premiera studencka z debatą: Kryzys życiowy – walka o przetrwa-
nie czy szansa?,  Teatr Horzycy

13.01. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Z Niemiec przez Benelux do Francji. Prelekcja Edwarda Świtalskie-
go,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych

  godz. 17.00  W co z Tobą gra Twój klient? Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Co-
achingu,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 20.00  Tradycyjne muzykowanie, także 20 i 27.01.,  Kawiarnia Wejściówka

14.01. (wtorek)
  godz. 12.00  Spacer po aktualnych wystawach,  CSW
  godz. 18.00  Zakochaj się w języku hiszpańskim!,  Od Nowa

15.01. (środa)
  godz. 16.45  Wybitne Postacie Historii Fotografii: Henryk Poddębski,  WOAK
  godz. 17.00  Bajki ze ścianki,  Książnica Kopernikańska, Filia nr 16, ul. Raszei

  godz. 18.00  Otwarte spotkanie Toastmasters,  Książnica, ul. Słowackiego
  godz. 18.15  Spotkanie psychoanalizy z picturebookiem,  CSW

16.01. (czwartek)
  godz. 12.00  Konkurs Plastyczny „Niepodległa, wolna, modna”,  Dom Harcerza
  godz. 12.00  Jubileusz 5-lecia Muzeum Diecezjalnego,  Muzeum Diecezjalne
  godz. 13.00  Kolekcja Skłudzewska - Przestrzeń Przyrody - Malarstwo, Gra-
fika, Rzeźba, Rysunek, Obiekty, Tkanina,  Galeria Forum 
  godz. 15.30  100. rocznica powrotu Torunia do wolnej Polski: Odsłonięcie 
tablicy pamiątkowej poświęconej Skrzyńskiemu,  Ratusz Staromiejski

  godz. 16.30  Zróbmy sobie ocieplacze na kubeczki,  Książnica Kopernikań-
ska, Filia nr 12, ul. Fałata

  godz. 18.00  Malarstwo Marcina Jaszczaka i Olgi Pelipas - Cherez la femme, 
do 21.02.,  Od Nowa

  godz. 18.00  Spotkanie autorskie z adwokatką Karoliną Kuszlewicz,  Księ-
garnia Kafka i Spółka

  godz. 18.00-22.00  Noc Kultury,  Collegium Maius
  godz. 18.30  DKKF „Szpulka” – Ja, Olga Hepnarova,  Dwór Artusa

17.01. (piątek)
  godz. 13.00  100. rocznica powrotu Torunia do wolnej Polski: Konferencja 
naukowa,  Ratusz Staromiejski

  godz. 17.00  Wystawa Toruń 100 lat Niepodległy! Z miłości ku ojczyźnie, do 
28.06.,  Ratusz Staromiejski

  godz.17.00  Przygotowania do obchodów 100. rocznicy odzyskania niepod-
ległości przez Toruń,  Dom Muz, ul. Poznańska

  godz. 19.00  Lista męskich życzeń - spektakl,  Aula UMK
  godz. 20.00  Łukasz Drapała & Chevy – Potwory w trasie,  Od Nowa
   Festiwal Afrykamera, do 19.01.,  CSW
   Nasze Miasto, do 18.02.,  Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka

18.01. (sobota)
  godz. 11.00  Cosplay: Korona Królowej Śniegu,  Książnica Kopernikańska, 
Filia nr 16, ul. Raszei
  godz. 11.00-13.00  Warsztaty rodzinne z okazji Dnia Babci i Dziadka,  Dom 
Harcerza
  godz. 12.00  100. rocznica powrotu Torunia do wolnej Polski: Halleriada 
- piknik kawaleryjski, Rynek Staromiejski, godz. 13.30 przemieszczenie 
się kawalerii przed Dworzec Miasto, godz. 13.45 złożenie kwiatów pod 
pomnikiem gen. Józefa Hallera, godz. 14.00 powitanie gen. Józefa Hallera, 
pl. 18 stycznia, przemarsz, uroczystość patriotyczna, Rynek Staromiejski, 
godz. 16.00 Msza św. za miasto, katedra śś. Janów 

  godz. 12.00  W 100. rocznicę Powrotu Torunia do Wolnej Polski – Wielki 
Quiz o Toruniu,  Dwór Artusa
  godz. 12.00 i 14.00  Spektakl: Tajemnica niewidocznego,  Od Nowa
  godz. 16.00  Alicja w Krainie Czarów – premiera,  Teatr Horzycy
  godz. 17.00  Wspomnienie Pluskowęs,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 18.00  Dla uczczenia 100-lecia powrotu Torunia do Polski, do 18.02., 
 Galeria ZPAP
  godz. 19.00  Potańc styczniowy,  Wejściówka
   Wystawa pokonkursowa „Upragniona niepodległość”, do 31.01.,  MDK

19.01. (niedziela)
  godz. 12.00  W magicznej Krainie – spektakl dla dzieci,  Dwór Artusa
  godz. 12.00  Kurs kaligrafii: faktura,  CSW
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1.01. (środa)

  godz. 18.00  Prezydencka Gala Noworoczna, koncert TOS,  Jordanki

2.01. (czwartek)
  godz. 17.00  Kolorowe impresje - Prace Iwony Walter, Ireny Kruk i Erica Remoe, 
do 28.01.,  Książnica Kopernikańska, Filia nr 1, ul. Jęczmienna

  godz. 18.00  Przegląd filmów towarzyszący wystawie „Artuum Mobile”,  
także kolejne czwartki stycznia,  CSW
  godz. 18.00  Fotograficzne Pogaduchy,  Kawiarnia Wejściówka
  godz. 19.00  Artur Andrus. Recital kabaretowy: Sokratesa 18,  Jordanki
   Natasza Piskorska, wystawa do 28.02.,  Restauracja G132

3.01. (piątek)
  godz. 19.00  Między łóżkami - spektakl,  Jordanki
  godz. 19.00  Tribute to Tina Turner – What’s Love Got to Do With It,  Aula UMK
  godz. 19.00  Betlejem w Polsce: Głośna noc!,  Arena Toruń

4.01. (sobota)
  godz. 10.00-15.00  IV Runda Otwartego Turnieju Szachowego,  Dom Harcerza
  godz. 10.00-14.00  Jarmark żywności ekologicznej,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 16.00  Waldemar Malicki. Klasyka po bandzie,  Jordanki

5.01. (niedziela)
  godz. 17.00  IRA,  Jordanki

6.01. (poniedziałek)
  godz. 12.30  Orszak Trzech Króli, koncert Paraliż Band,  Rynek Staromiejski 
- Nowomiejski

  godz. 19.00  Najpiękniejsze Arcydzieła Baletowe,  Jordanki

7.01. (wtorek)
  godz. 9.00  Połącz się!, do 15.05.,  Młyn Wiedzy
  godz. 17.00-18.30  Akademia wyobraźni,  Ośrodek Sportowy SM Kopernik
  godz. 18.00  Z Organkiem o filmach,  CSW
  godz. 18.30  Jubileuszowa wystawa malarzy TUTW , do 31.01.,  Dwór Artusa

8.01. (środa)
  godz. 12.00  Kino dla seniora – cykl filmoznawczy dla dorosłych,  CSW
  godz. 13.00  Promocja książki prof. Stanisława Salmonowicza „Gawędy 
o ludziach i książkach. Felietony publikowane w miesięczniku „Pomerania” 
w latach 2013-2019”,  Biblioteka Uniwersytecka

  godz. 16.30  Zwiedzanie  Dworu Artusa
  godz. 16.30  Wokół Święta Trzech Króli oraz legendy o czwartym królu – zaję-
cia w świetlicy,  Dom Muz, ul. Okólna

  godz. 18.00  Malarstwo Natalii Szewczyk - Gesty, do 9.02.,  Od Nowa
  godz. 18.00  Medyczna Środa, także kolejne środy stycznia,  Centrum Innowa-
cyjnej Edukacji
  godz. 18.00  Bóg – dziecina,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 19.00  Koncert charytatywny,  Arena Toruń

STYCZEŃ 2020
DZIEŃ PO DNIU

różnych technik plastycznych, poznawały kulturę ludową, tworzyły 
gry, komiksy, teatrzyki... wszystko co podpowie im ich wyobraźnia. 
Ponadto w planach wycieczki i wyjścia wzbogacające i uzupełniające 
program.
Cena: 15 zł/mies. dla mieszkańców SM Kopernik, 25 zł/mies. dla osób spoza SM Koper-
nik. Przyjmujemy zapisy tel. do stałej grupy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00

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

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

Bilety wstępu:
Zwiedzanie indywidualne codziennie w godz. 8.00-20.00: ulgowy 5 zł (uczniowie, studen-
ci, emeryci), 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 mło-
dzież) – 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 

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 
najsłynniejszych opowieści. Utalentowani bajarze nie tylko zaczarują Was słowem, ale 
i zaproszą do licznych scen, zadań i wyzwań. Edukacja przenika się z zabawą, a emocje 
i humor powodują, że wizyta w Domu Legend na długo zapada w pamięć.

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

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

Miejsce, w którym odbywają się warsztaty wyrobu pierników pamiątkowych, w którym 
barwnej historii pierników towarzyszy aromat przypraw korzennych, blask świec i muzyka 
średniowiecza. W oryginalnych wnętrzach organizujemy również urodzinki pachnące pier-
nikami, a dla dorosłych piernikowe biesiady i spotkania integracyjne. 
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25.01. (sobota)
  godz. 10.30  Turniej w grę Go,  Książnica, Filia nr 16, ul. Raszei
  godz. 11.00  W kontakcie – sesja teatralna z prozą Olgi Tokarczuk,  Dom Muz, 
ul. Podmurna

  godz. 12.00  Bajkowa sobota z Mamą Niedźwiedzicą,  Księgarnia Kafka i Spółka
  godz. 17.00  W kontakcie – sesja z Olgą,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 17.00  Zwiedzanie Zamku Krzyżackiego nocą 
  godz. 18.00  Chiński Nowy Rok – Rok Szczura,  Ratusz Staromiejski
  godz. 20.00  Zacier - koncert,  Od Nowa

26.01. (niedziela)
  godz. 11.00-13.00  Niedziela w Teatrze,  Teatr Horzycy
  godz. 16.00, 17.15  Czas dla Nas – koncert TOS dla dzieci,  Jordanki
  godz. 18.00  Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz i Warsaw Opera Quartet, 
 Jordanki
  godz. 18.30  Malik Montana,  Od Nowa
  godz. 19.00  Freygish Orchestra,  Dwór Artusa

27.01. (poniedziałek)
  godz. 10.00  Burmistrz Torunia Otto Steinborn w okresie odzyskania niepod-
ległości przez Polskę. Prelekcja,  Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełno-
sprawnych
  godz. 18.00  Poznaj Teatr – zwiedzanie teatru,  Teatr Horzycy
   Old Breakout,  HRP Pamela

28.01. (wtorek)
  godz. 12.00  Zimową porą,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 18.00  Książka galerią sztuki. Mistrzowie Polskiej Szkoły Ilustracji  
– wykład,  Galeria Wozownia
  godz. 19.00  Jezioro Łabędzie. Russian National Ballet,  Jordanki
  godz. 19.00  Wojciech Tremiszewski - Monodram komediowy,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Pink Floyd History,  Aula UMK

29.01. (środa)
  godz. 18.00  Wykłady w Czytelni: Autoagresja wśród młodzieży,  CSW
  godz. 19.00  Pod Dachami Paryża. Grand Orkiestra z Odessy,  Jordanki

30.01. (czwartek)
  godz. 12.00  Profesor Barbara Skarga. Doctor honoris causa UMK. Pierwsza 
dama polskiej filozofii,  Biblioteka Uniwersytecka
  godz. 18.00  Wieczór Toruński: Patroni toruńskich ulic – Julian Fałat,  Książni-
ca Kopernikańska, ul. Słowackiego
  godz. 18.00  Trzeci wymiar natury - wystawa fotografii stereoskopowej  
Ryszarda Dorożyńskiego,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 19.00  Muzyka w ciemności – Stanisław Słowiński & Astral Balloon 
Duo,  Dwór Artusa
  godz. 19.00  Okno Na Świat,  Księgarnia Kafka i Spółka
  godz. 19.30  Muzyka zespołu Metallica symfonicznie,  Jordanki
  godz. 20.00  Maria Peszek - Sorry Polsko Super Tour,  Od Nowa

31.01. (piątek)
  godz. 17.00  Zdjęcie roku,  Mała Galeria ZPAF
  godz. 19.00  Taneczna gitara i heroiczny Beethoven, koncert TOS,  Jordanki

  godz. 12.00  Oprowadzanie po aktualnych wystawach,  Galeria Wozownia 
  godz. 12.00  Etnoigraszki: Hej, kolęda, kolęda!,  Muzeum Etnograficzne
  godz. 12.00  Jaś i Małgosia - Dzień Babci i Dziadka,  Teatr Baj Pomorski
  godz. 14.00  Koncert pedagogów i uczniów orkiestry Fundacji Pro Muzyka, 
 Biblioteka Uniwersytecka
  godz. 18.00  Saxmania 2020,  Dwór Artusa
  godz. 18.00  100. rocznica powrotu Torunia do wolnej Polski: koncert muzy-
ki ostatniego 100-lecia,  Arena Toruń

20.01. (poniedziałek)
  godz. 14.00-16.00  Teatralna Akademia Seniora,  Teatr Horzycy
  godz. 16.30  Florystyczne warsztaty,  Dom Muz, ul. Okólna
  godz. 20.00  Slam Poetycki,  Od Nowa
   TSA,  HRP Pamela

21.01. (wtorek)
  godz. 12.00  Wtorki ze sztuką,  CSW
  godz. 18.00  Historia mody: Płaszcz z gronostajów, rękawice z popielic,  CSW
  godz. 18.00  Międzynarodowy festiwal krótkich filmów animowanych,  CSW
  godz. 19.00  Dzień Babci: Lucy & Tom - Wielkie Damy Piosenki,  Dwór Artusa
   Wystawa prac dzieci z Hong Kongu, do 2.03.,  Galeria i Ośrodek Plastycznej 
Twórczości Dziecka, ul. Kościuszki

22.01. (środa)
  godz. 10.00, 12.30  Dzień Babci i Dziadka w Muzeum,  Ratusz Staromiejski
  godz. 12.00  Seniorskie ujęcia,  CSW
  godz. 17.00  Teatrzyk Kamishibai,  Książnica, Filia nr 16, ul. Raszei
  godz. 17.00  Wieczór rękodzieła – amigurumi,  Dom Muz, ul. Podmurna
  godz. 18.00  W Pierwszym Rzędzie: Niestrudzeni Wędrowcy,  WOAK
  godz. 18.00  Spotkanie filozoficzne z filmem,  CSW
  godz. 18.30  Świat i okolice: Islandia w palecie barw,  Dwór Artusa
  godz. 20.00  Wieczór podróżnika – Niezwykły Tajwan,  Od Nowa
  godz. 20.00  Marcin Pater Trio,  Brando’s Music

23.01. (czwartek)
  godz. 9.00  Przytul Polskę, do 30.06.,  Młyn Wiedzy
  godz. 10.00  Klub Kratywnego Malucha,  Książnica, Filia nr 16, ul. Raszei
  godz. 10.00  Etnowyprawka Malucha: Zima!, także 24.01.,  Muzeum Etno-
graficzne
  godz. 13.00  Wołanie z Wołynia. 25-lecie działalności wydawniczej,  
do 1.03.,  Biblioteka Uniwersytecka
  godz. 17.00  Koncert Pieśni Patriotycznych,  Dom Harcerza
  godz. 17.00  Orient Express: Sztuka dialogu,  CSW
  godz. 18.00  Astrokrajobraz, czyli niebo nad nami,  Książnica Kopernikań-
ska, ul. Słowackiego

  godz. 18.30  Czwartek z filozofią: Moralny fitness? Etyka cnót ekologicz-
nych,  Dwór Artusa

24.01. (piątek)
  godz. 16.30  Kobiece Inspiracje,  Książnica, Filia nr 16, ul. Raszei
  godz. 18.00  Spacer tematyczny: Ciekawostki toruńskich hoteli,  CSW
  godz. 20.00  Cezary Jurkiewicz – Nadwiślański świt,  Od Nowa
   Czarno-białe i w kolorze, do 25.02.,  Galeria i Ośrodek Plastycznej 
Twórczości Dziecka


