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Od redakcji 1                  

Czerwiec jest w naszym mieście miesiącem świętowania. I to nie tylko z powodu  
Dni Torunia i obchodzonego wokół nocy świętojańskiej Święta Miasta. Oprócz tego 
pierwszego dnia lata odbędzie się Święto Muzyki, a z okazji Roku Lindego zaplanowano  
Święto Słownika. Jubileusz obchodzi festiwal Song of Songs, a w odświętny nastrój 
wprowadzą koncerty nowego festiwalu Tour de Carillon.  
Niech więc ta nieustanna czerwcowa feta stanie się dla Państwa miłym preludium  
do wspaniałych wakacji.

Redaktor prowadzący
MAGDALENA KUJAWA 

Uwaga!�Informator redagowany jest z wyprzedzeniem, mogą więc nastąpić zmiany w programach niektórych imprez.

W czerwcu Ikar prezentuje:

Wydawca: Urząd Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, tel. (056) 611 87 15. 
Redaktor prowadzący: Magdalena Kujawa (tel. 611 87 15, e-mail: m.kujawa@um.torun.pl). 
Okładka: Monika Lewandowska, rysunki: Monika Lewandowska, Marcin Treichel. Foto: Małgorzata Litwin, Magdalena Kujawa, 
Jacek Smarz/Nowości, archiwa artystów i organizatorów. 
Skład i przygotowanie: Marcin Treichel (608 59 00 71, www.treichel.pl). Druk:Libra-Print, Łomża, tel. (086) 218 24 59
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Niepełnosprawnych Trzech Miast:  
Toruń-Olsztyn-Biłgoraj organizowane  
przez Fundację Brata Alberta. 15-17 
czerwca w Muzeum Etnograficznym 
po raz dwudziesty siódmy odbędzie 
się Międzynarodowe Spotkanie Kapel 
Ludowych. 15-16 czerwca organizowane 
są Dni Drwęcy, w ramach których odbędzie 
się m.in. seminarium naukowe, wystawa 
pokonkursowa, a także liczne występy 
zespołów na estradzie przy Dworze 
Mieszczańskim.

Cerekwicka na bulwarze

Najważniejsze wydarzenia będą miały  
miejsce 23 i 24 czerwca. Na zamkniętej 
imprezie wręczone zostaną Nagrody 
Prezydenta Miasta Toruniaoraz nagrody 
w konkursie Obiekt Roku. Po raz pierwszy 
po denominacji, wprowadzona do obiegu 
zostanie moneta toruńska. NBP wprowadzi 
monety o nominale 2 zł z serii Zabytki Kultury 
Materialnej w Polsce - Średniowieczny Zespół 
Staromiejski w Toruniu, a także srebrne 
monety kolekcjonerskie o nominale 20 zł.  
Te pierwsze to monety powszechnego 
obiegu. Druga grupa to monety 
kolekcjonerskie, bite w niskich nakładach. 
Celem emisji monet kolekcjonerskich jest 
upamiętnienie ważniejszych wydarzeń, 
rocznic, postaci oraz miast, które wniosły 
wyjątkowy wkład w rozwój Polski  
i poszczególnych jej regionów.

W sobotę, 23 czerwca wieczorem 
toruńskie Planetarium zaprasza dwukrotnie 
do obejrzenia seansu „Toruń - miasto 
Kopernika”. Wstęp będzie wolny. Wcześniej, 
o godz. 16.00 na Bulwarze Filadelfijskim 
rozpocznie się impreza plenerowa,  
której najważniejszym punktem będzie 
wieczorny koncert Kasi Cerekwickiej.  
Zanim jednak gwiazda pojawi się na scenie,  
imprezę zainauguruje korowód z udziałem 
orkiestry dętej. Dla uczestników jak 
zwykle przygotowane będą konkursy 
z nagrodami. Odbędą się prezentacje 
motocykli wyścigowych, toruńskich Rally-
Teamów, BMW Power Club i Klubu 
Speedrowerowego. Na scenie zagości 

m.in. zespół Fix i Little Wing. Impreza trwać 
będzie aż do godz. 23.00.

Śpiewająca aleja

Warto jednak wieczorem przejść  
z bulwaru na Rynek Staromiejski. O 22.30  
przed Dworem Artusa odsłonięte zostaną 
kolejne katarzynki w Piernikowej Alei 
Gwiazd. Tegorocznymi laureatami są 
związani z Toruniem wybitni śpiewacy: 
Stefania Toczyska i Jan Kusiewicz. Stefania 
Toczyska (mezzosopran) jest gwiazdą 
najwspanialszych scen operowych świata.  
Urodziła się w 1943 w Grudziądzu.  
Nie mieszkała w Toruniu, ale to tu właśnie 
uczęszczała do toruńskiej średniej szkoły 
muzycznej. Dyplom w zakresie śpiewu 
uzyskała w 1968 r. Studiowała  
w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej  
w Gdańsku. Zadebiutowała w 1972  
w Operze Bałtyckiej partią Jadwigi  
w „Strasznym dworze” Moniuszki. Stworzyła 
tam wiele kreacji. Laury międzynarodowych 
konkursów wokalnych w Tuluzie, Paryżu 
i s-Hertogenbosch otworzyły jej drogę 
do międzynarodowej kariery, którą 
zapoczątkowała w 1977 r. kreacją Amneris 
w „Aidzie” Verdiego na scenie  
w Bazylei. Występuje na stałe  
w wiedeńskiej Staatsoper. Śpiewała m.in.  
w Metropolitan Opera w Nowym Jorku, 
Covent Garden w Londynie, Operze 
Paryskiej. Partnerowali jej m.in.:  
Monserrat Caballé, Leontyne Price,  
José Carreras, Placido Domingo,  
Nicolai Gedda i Luciano Pavarotti.  
Mieszka na stałe w Wiedniu.

Jan Kusiewicz (tenor) jest jednym  
z najwybitniejszych polskich śpiewaków 
operowych. Twórczość polskich 
kompozytorów propagował na całym 
świecie. W Toruniu mieszkał i uczył się  
do wybuchu II wojny światowej. Jako pierwszy  
jego talent rozpoznał organista z katedry 
śś. Janów Bronisław Rutkowski. Właśnie 
w tym kościele torunianie mogli słuchać 
Kusiewicza przez lata. W latach wojny 
artysta został aresztowany w Toruniu  
przez gestapo i przewieziony do obozu  

KTO W TORUNIU MIESZKA...

Niemal przez cały czerwiec torunianie 
w sposób szczególny będą mogli 
okazywać radość z tego, że mieszkają 
w pięknym mieście. W tworzeniu 
odpowiedniego nastroju pomagać będą 
liczne imprezy przygotowane �
w ramach Dni Torunia. Od 10 czerwca, �
z kulminacją w dniu święta patrona 
miasta Jana Chrzciciela, aż do końca 
miesiąca mieszkańcy naszego miasta 
będą mieli wiele okazji do świętowania.

Dni Torunia obejmują imprezy o charakterze  
kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym. 
Najpierw jednak wspomnieć należy o ważnym  
wydarzeniu z początku miesiąca. 2 czerwca 
w południe na Jordankach odsłonięty 
zostanie pomnik Jana Pawła II.  
Z tej okazji o godz. 21.00 w fosie zamkowej 
odbędzie się Koncert Papieski. Wystąpi 
w nim Toruńska Orkiestra Symfoniczna, 
wspomagana przez trzydziestu 
filharmoników bydgoskich, pod batutą 
Macieja Żółtowskiego, a także Chór Kameralny  
UAM w Poznaniu i Chór Astrolabium WSB 
w Toruniu. Solistką będzie śpiewaczka 
Teatru Wielkiego w Warszawie Izabela 
Kłosińska (sopran). W programie koncertu 
znajdą się trzy utwory Wojciecha Kilara: 

„Angelus”, „Exodus” i „Victoria”.  
Wstęp na koncert jest wolny.

Handlowo�i�sportowo

Obchodom Dni Torunia zawsze 
towarzyszy Jarmark Katarzyński, na który 
zjeżdżają rzemieślnicy i twórcy rękodzieła 
artystycznego. Piękne drobiazgi będzie można  
nabyć na Rynku Nowomiejskim między  
9 a 24 czerwca. Wśród imprez sportowych 
znajdą się Mistrzostwa Polski w Wielobojach  
Lekkoatletycznych Seniorów i Juniorów  
(9-10.06.), III Toruńska Olimpiada Dzieci  
i Mlodzieży w Grach Zespołowych  
(14 i 15.06) i Międzynarodowy Turniej Piłki 
Nożnej o Puchar PMT (22-24.06.),  
a także VII Międzynarodowy Turniej Miast  
w Piłce Nożnej im. Konrada Kamińskiego 
(28-30.06.). 23 czerwca o godz. 20.00  
w ramach imprezy plenerowej na Bulwarze 
Filadelfijskim odbędzie się wyścig ósemek 
wioślarskich. Reprezentacje z Torunia i 
Bydgoszczy walczyć będą o Puchar Wielki 
Prezydenta Miasta Torunia.

 Kulturalne obchody

Cykl imprez o charakterze kulturalnym 
rozpocznie I Integracyjne Spotkanie Osób 
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w Stutthoffie. Cudem uniknął śmierci.  
Po powrocie do Torunia rozpoczął naukę 
śpiewu w szkole muzycznej.  
Musiał jednak wspierać finansowo liczną 
rodzinę, pracował więc w magistracie.

Gdy wygrał przesłuchania do tworzonego 
w Gdańsku Studia Operowego, przeniósł 
się na stałe do Trójmiasta. W krótkim 
czasie stał się pierwszym tenorem Opery 
Bałtyckiej. Wielki rozgłos przyniosła mu rola  
Jana Kiepury w filmie „Pamiętnik pani 
Hanki”. Na artystyczną emeryturę Jan 
Kusiewicz odszedł już 30 lat temu w pełni sił 
twórczych. W tym roku kończy 85 lat.

Noc operowa

Następnego dnia, 24 czerwca,  
w Świętego Jana, o godz. 9.30 w katedrze 
odprawiona zostanie Msza św.  
za miasto i jego mieszkańców. Tego dnia 
zainaugurowany zostanie także XI Letni 
Festiwal „Toruń - Muzyka i Architektura”, 
który trwać będzie aż do końca wakacji 
(więcej o festiwalu w przyszłym miesiącu). 
W koncercie inauguracyjnym wystąpi 

Eugen Indjic (fortepian) z Francji, Toruńska 
Orkiestra Symfoniczna , a całością 
dyrygować będzie Juozas Domarkas z Litwy.

Wyjątkowym wydarzeniem tego wieczoru 
będzie o godz. 22.00 wykonanie w fosie 
zamkowej opery „Trubadur” Giuseppe 
Verdiego. Przedstawią ją artyści Opery 
Nova z Bydgoszczy, zaś gościnnie  
w roli Azuceny wystąpi sama Stefania 
Toczyska. W roli Ferranda usłyszymy  
Jacka Gresztę, zaś Lenory Halinę  
Fularę-Dudę. Orkiestrą dyrygować będzie 
Jerzy Wołosiuk. „Trubadur” opowiada 
tragiczne losy bohaterów, z autentycznymi 
wydarzeniami i miejscami XV-wiecznej  
Hiszpanii w tle. Kogo kocha miłością 
silniejszą od śmierci szlachetna Leonora? 
Kim okaże się trubadur? Kto uniknie zemsty 
hrabiego di Luny? - wyjaśni się podczas 
spektaklu. Kierownikiem muzycznym 
widowiska jest Lukas Beikircher (Niemcy), 
reżyserem Marcin Korwin, scenografię 
zaprojektował Frank Raven ( Holandia), 
a kostiumy Małgorzata Szydłowska. 
„Trubadur” należy do najpopularniejszych 
oper i jest to z pewnością zasługa 
muzyki Verdiego. Dzieło  obfituje w wiele 
melodyjnych arii, duetów i scen chóralnych.

Wakacyjne początki

W ramach Dni Torunia będzie jeszcze  
można wziąć udział 30 czerwca  
w koncercie charytatywnym przygotowanym 
przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. 
Odbędzie się on na dziedzińcu Ratusza 
Staromiejskiego, a wystąpi Marcin Gargała 
(tenor), któremu akompaniować będzie 
Rafał Kłoczko. Przewidziano także aukcję 
obrazów toruńskich artystów,  
z której dochód przeznaczony zostanie  
na pomoc podopiecznym ośrodka.  
Koniec czerwca to także Międzynarodowy 
Ekumeniczny Festiwal Muzyki 
Chrześcijańskiej Song of Songs  
(piszemy o nim na kolejnych stronach).  
W obchody Dni Torunia włącza się także 
nowy festiwal - Tour de Carillon,  
któremu poświęcamy więcej miejsca  
na naszych łamach. (mk)

DZWONNICZE VABANK
57�dzwonów�o�wadze�od�5�do�57�
kilogramów tworzy carillon, instrument, 
który między 15 czerwca a 2 lipca 
objedzie 21 miejscowości naszego 
województwa, w tym Toruń. Festiwal 
Tour de Carillon odbędzie się w tym roku 
po raz pierwszy i stanowi także pierwszą 
z cyklu imprez o zasięgu wojewódzkim 
promujących starania Torunia �
o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

Carillon to instrument znany  
od średniowiecza. Często, gdy dzwon 
zegarowy zaczynał bić, słuchający nie nadążali  
z liczeniem uderzeń. W związku z tym przed 
wybiciem godziny dodawano melodyjki, 
które pozwalały mieszkańcom przygotować 
się do liczenia. Pod koniec XV w. niejaki 
Głupiec z Alzt zaczął wygrywać ręcznie 
melodie na dzwonach i tak nadeszła moda 
na carillony. Największą ilość instrumentów 
miały Niederlandy i Flandria. Obecnie  
za carillon uważa się instrument 
posiadający dwadzieścia trzy dzwony 
i więcej, z możliwością gry ręcznej. 
Instrument festiwalowy przyjedzie do nas  
z Pragi (jest to carillon na kółkach).  
Jak twierdzi dyrektor artystyczna nowego 
festiwalu, na carillonie można zagrać niemal 
wszystko: od muzyki jazzowej  
przez ludową, po symfoniczny repertuar.

- Hejnałem festiwalu będzie dawna 
pieśń flisacza - mówi Magdalena�Cynk-
Mikołajewska. - Motyw ten rozbrzmiewał 
kiedyś z ratuszowej wieży w formie 
kuranta. Będzie on wykonywany  
na początku każdego koncertu.

Podczas festiwalu pojawią się utwory 
takich kompozytorów jak Piazzolla, 
Gershwin i Bernstein, a obok nich 
przeboje muzyki popularnej, jak motyw 
przewodni z filmu „Vabank”.  
Będzie to więc przekrój muzyki 
od renesansu do prawykonania 
ubiegłorocznej kompozycji 
Magdaleny Cynk.

- Wydarzeniem będzie na pewno 
wykonanie „Muzyki na wodzie” i „Muzyki 
ogni sztucznych” Fryderyka Haendla 
- podkreśla Magdalena Cynk. - Będą też 
utwory z udziałem publiczności. Słuchacze 
przyniosą swoje dzwonki i będą się włączali 
do poszczególnych wykonań.

Wykonawcą wszystkich koncertów 
będzie Monika Kaźmierczak, jedyna polska 
carillonistka. Występować z nią będzie 
kwintet dęty Hevelius Brass  
z Gdańska, muzycy z Toruńskiej Orkiestry 
Symfonicznej, Chór Tibi Domine, a także 
sopranistka Agnieszka Morisson. 

Koncerty w Toruniu odbędą się  
21 (katedra śś. Janów), 22 (Bulwar 
Filadelfijski) oraz 30 czerwca (Rynek 
Staromiejski). Oprócz koncertów, w ramach  
Tour de Carillon będzie sporo imprez 
towarzyszących. Przygotowano lekcje 
muzyki dla uczniów Zespołu Szkół Muzycznych,  
w dniach koncertów odbywać się będą 
warsztaty dla dzieci i młodzieży. Koncerty 
poprzedzać będzie także prezentacja 
Teatru Wiczy. Zaplanowano także koncert 
przed szpitalem dziecięcym.

Szczegółowe informacje na stronie 
www.carillon.org.pl.(mk)
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Już od dekady u progu wakacji w gotyckich �
murach fosy zamkowej rozbrzmiewają 
dźwięki muzyki z przesłaniem religijnym. 
29-30 czerwca po raz dziesiąty odbędzie 
się Międzynarodowy Ekumeniczny 
Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej �
Song of Songs.

Z okazji jubileuszu na scenie pojawią 
się artyści doskonale znani bywalcom 
festiwalu, choć nie zabraknie muzyków, 
którzy nad Wisłą zagrają po raz pierwszy. 
Wszyscy goście, podobnie jak festiwal, 
obchodzić będą swoje mniejsze lub większe 
jubileusze. Jak zawsze rozbrzmiewać będą 
bardzo różne gatunki muzyczne: od popu, 
przez reggae, etno, muzykę chóralną po ostry  
rock i metal. Wszystkich wykonawców łączy 
jednak to, że tworzona przez nich muzyka 
jest też modlitwą, a teksty niosą przesłanie 
miłości i pokoju. Pewnie właśnie z tego 
powodu podczas festiwalu panuje niezwykle 
gorąca i radosna atmosfera. Tworzą ją 
muzycy na scenie i publiczność zjeżdżająca 
się tu z wielu zakątków Polski. Adresatami 

festiwalu nie są jednak wyłącznie ludzie 
wierzący. Na festiwalowe koncerty warto 
przyjść po prostu po to, by posłuchać  
dobrej muzyki.

Gwiazdy zagraniczne

Mega-gwiazdą festiwalu będzie zespół 
Rescate z Argentyny.  
Ta rockowa grupa istnieje od 1990 r.  
i odniosła wielkie sukcesy nie tylko na 
tzw. scenie chrześcijańskiej. Wielkim 
wydarzeniem była w 2003 r. trasa 
koncertowa po Europie. Wtedy po raz 
pierwszy publiczność Starego Kontynentu 
zetknęła się z Argentyńczykami i przyjęła 
ich entuzjastycznie. W kolejnym roku 
muzycy dali w Europie 120 koncertów  
w siedmiu krajach.

Drugim gościem zagranicznym będzie 
ukraińska grupa Voanerges (Synowie 
Gromu) z Kijowa. Zespół powstał w 1998 
r. Tworzy go pięciu muzyków grających 
na klastycznych, ale także bardzo 
egzotycznych instrumentach. Obok gitary,  
klawiszy, trąbki, basu i perkusji,  
w instrumentarium znajdują się m.in. 
drymba, zuzulka, derki, sopilka, tylynka, 
bugai, druchok, flugelhorn czy rizchok. 
Gatunek muzyczny uprawiany przez 
Voanerges określić można mianem rocka 
etnicznego.

Mocne uderzenie

Jak zawsze podczas festiwalu 
będzie spora reprezentacja zespołów 
chrakteryzujących się mocnym uderzeniem. 
Nu-metal połączony z industrialem  
i elementami rapu to grupa Anastasis  
(z gr. Zmartwychwstanie).Muzycy chcą 
dodawać swoimi tekstami sił zniechęconym 
i poszukującym. „Wierzę w istnienie Boga, 
który pozwala nam robić to, co robimy,  
czyli grać muzę z pozytywnym przesłaniem” 
- mówi Marecki, lider zespołu. Zawsze 
z wielkim entuzjazmem są przyjmowane 

JUBILEUSZ NAD PIEŚNIAMI
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podczas festiwalu koncerty punkowego 
zespołu Armia. Mocne brzmienie muzycy 
przełamują często dźwiękami saksofonu, 
skrzypiec, wiolonczeli czy fletu.  
W najnowszych utworach nie brakuje także 
znaczącej ciszy.  
10. urodziny świętować 
będzie podczas 
festiwalu zespół 2 Tm, 
2, 3 czyli popularny 
Tymoteusz. Muzycy 
zaczynali od hard 
coru i punk, potem 
był czas na techno. 
Później zagrali 
akustycznie. Obecnie 
12-osobowy zespół 
tworzą m.in. 
Robert Friedrich, 
Tomasz Budzyński 
(Armia), Darek 
Malejonek (Houk, 
Maleo Reggae 
Rockers), Marcin 
Pospieszalski  
i Joszko Broda. 
Ciekawie brzmią 
wokalne elementy 
w wykonaniu 
pochodzącej  
z Ukrainy Angeliki 
Górny. Dekadę grania ma  
na swoim koncie także gdańska metalowa 
grupa Pneuma, którą również usłyszymy 
podczas festiwalu.

Łagodne uwielbienie

Nie zabraknie jednak podczas 
festiwalu łagodniejszych melodii. Łatwo 
wpadające w ucho i chętnie śpiewane 
przez publiczność są piosenki torunianina 
Tomka Kamińskiego. Właśnie mija 10 lat 
odkąd muzyk rozpoczął solową karierę. 
Styl Kamińskiego określa się mianem 
piosenki autorskiej, jest on bowiem autorem 
tekstów, kompozytorem i wykonawcą 
swoich utworów. Piosenka „Ty tylko 
mnie poprowadź” stała się prawdziwym 
przebojem.

Nie tylko z Tymoteuszem, ale przede 
wszystkim z Maleo Reggae Rockers wystąpi 
na festiwalu Darek Malejonek. Zespół  
z równym powodzeniem gra na festiwalach 
muzyki chrześcijańskiej, co na imprezach 
świeckich. To kolejny dziesięciolatek 

podczas SoS. Nikomu  
z pewnością nie 
trzeba przedstawiać 
znakomitego 
wokalisty i stałego 
bywalca festiwalu 
Mietka Szcześniaka 
(na zdjęciu na str. 6).  
Artysta kojarzony 
nie tylko ze sceną 
chrześcijańską, 
zawsze wzbudza  
swoim 
charyzmatycznym 
śpiewem wielki 
entuzjazm słuchaczy.

Niemal co roku 
gości na festiwalu 
chór pop-gospelowy 
Trzecia Godzina Dnia. 
Za każdym razem jest 
to ważne wydarzenie. 
W wykonywanych przez 
zespół utworach słychać 
także nuty jazzowe, 
rockowe. TGD jest 

chórem ekumenicznym,  
w którego skład wchodzą wykonawcy 
różnych wyznań. 

Mała scena

Jak zawsze festiwal rozpoczną występy 
konkursowe na małej scenie. W tym 
roku wystąpi prawie 30 wykonawców: 
zespołów i artystów indywidualnych. 
Zwycięzca otrzyma możliwość nagrania 
profesjonalnego teledysku jednej ze swoich 
piosenek. Oczywiście na dużej scenie 
zaprezentuje się zwycięzca ubiegłoroczny, 
grupa Porozumienie.

Szczegółowe informacje na temat 
festiwalu na stronie www.songofsongs.pl   
 (mk)



W tym roku, o czym już pisaliśmy, 
przypada 160. rocznica śmierci 
wybitnego torunianina Samuela 
Bogumiła Lindego, a także 200. rocznica 
wydania jego największego dzieła - 
Słownika języka polskiego. �
Z�tego�powodu�rok�2007�Rada�Miasta�
ogłosiła Rokiem Lindego, a w czerwcu, 
w ramach obchodów odbędzie się 
Święto Słownika.

Korzystając ze słowników,  
sprawdzając poprawność pisowni słów, 
prawidłową odmianę i poszukując ich 
znaczenia zapewne nie 
zastanawiamy się nad 
tym, jak wielkiej pracy 
wymaga przygotowanie 
takiego dzieła. Rzadko też 
pewnie analizujemy zmiany 
zachodzące w języku: jakie 
słowa wychodzą z użycia,  
a jakie się pojawiają. Święto 
Słownika pozwoli nam to sobie uświadomić.

20 czerwca w Domu Muz, przed 
południem będzie można posłuchać 
wykładów specjalistów. Uczestnicy poznają 
różne typy słowników, dowiedzą się więcej 
o pierwszym słowniku języka polskiego  
i poznają współczesne prace nad 
słownikiem polszczyzny XVI w. O słowniku 
języka polskiego dawniej i dziś debatować 
będą po południu w Młodzieżowym  
Domu Kultury twórcy słowników językowych 
z Warszawy, Krakowa i Torunia.  
Na zakończenie dnia z koncertem muzyki 
polskiej w czasach Lindego wystąpi Cepella 
Gedanensis.

21 i 22 czerwca będą dla uczestników 
czasem wytężonej pracy. Toruńscy licealiści 
opracowywać będą hasła do Toruńskiego 
słownika młodego języka.

Organizatorem imprezy jest Urząd Miasta 
Torunia i Dom Muz. (mk)

SŁOWA, SŁOWA,
SŁOWA
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Kto tylko może, powinien tego dnia 
chwycić za jaki bądź instrument �
i znaleźć sobie przyjemne miejsce �
na Starówce, by tam zasiąść i wygrać 
światu swoją radość z tego, że zaczyna 
się lato. Po raz pierwszy Toruń dołącza 
do organizacji Święta Muzyki.

Tę cykliczną imprezę wymyślono w 1981 r.  
we Francji. Pomysłodawcą był Marcel 
Landowski, francuski kompozytor polskiego 
pochodzenia. Jack Lang, ówczesny 
minister kultury Francji, podchwycił 
pomysł i zaprosił rok później wszystkich 
rodaków do wyjścia z muzyką w przestrzeń 
publiczną. Z roku na rok wydarzenie 
zataczało coraz szersze kręgi, obejmując 
kolejne kraje. Co roku różne instytucje 
prowadzące działalność muzyczną, a także 
osoby prywatne organizują ogólnodostępne 
koncerty. Obecnie Święto Muzyki obchodzi 
się w 300 miastach, 100 krajach 
i na 5 kontynentach.

Fete de la Musique zachęca  
do spontanicznego koncertowania na ulicach  
miast, a także - dzięki darmowym 
występom   
- daje szerokiej publiczności 
dostęp do kontaktu 

z bardzo różnymi 
stylami muzycznymi. 
Każdy więc może 
znaleźć coś  
dla siebie.

- Święto 
powstało jako 
wielki ruch 
amatorski - 
opowiada jeden 

z inicjatorów imprezy 
w Toruniu Maciej Czubak.  
- Na festiwalach lub 
koncertach gwizdami są 
z reguły muzycy, a u nas 
gwiazdą jest muzyka.  
To jest ruch oddolny.  

Chodzi tu o masowe uczestnictwo. Chcemy 
dać szansę zwykłym ludziom, którzy nie 
obcują na co dzień z muzyką. Na przykład 
moja babcia nigdy nie pójdzie na koncert  
do Art Cafe albo Pilona, a nie jest 
wykluczone, że taka muzyka jej się 
spodoba, a w każdym razie wyrobi sobie  
na jej temat jakieś zdanie. Chodzi też  
o to, żeby mieszkańcy miasta mieli okazję 
wspólnie przeżywać muzykę.

Świętowanie w Toruniu rozpocznie się 
oficjalnie o godz. 18.00 hejnałem Torunia 
w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej. 
Przemaszerują także orkiestry dęte.  
Ale już o godz. 17.00 pod katedrą odbędzie 
się koncert festiwalu Tour de Carillon, który 
także włącza się w obchody. Muzyka  
w różnych miejscach brzmieć będzie  
co najmniej do godz. 22.00. Koncerty 
odbywać się będą co najmniej w szesnastu 
punktach w obrębie Starego Miasta.  
Już dziś wiadomo, że w muzykowaniu 
wezmą udział nie tylko twórcy lokalni,  
ale przyjadą także zespoły z Bydgoszczy,  
a także muzycy zagraniczni.  
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MUZYCZNE POSPOLITE RUSZENIE Spacerując 21 czerwca ulicami Starówki 
będzie można usłyszeć bardzo różne 
gatunki muzyczne: poezję śpiewaną,  
rocka, muzykę elektroniczną, szanty  
i muzykę etno. Nie zabraknie także 
zespołów dziecięcych i młodzieżowych. 
Pojawią się również muzycy zaliczani 
do nurtu chrześcijańskiego i będą grali 
utwory o bardzo różnorodnym charakterze. 
Wszyscy występować będą za darmo.  
Do świętowania włączą się również osoby 
niepełnosprawne z wielu toruńskich 
organizacji. Ich muzykowania posłuchać 
będzie można na placu dominikańskim. 
Trzeba podkreślić, że organizatorzy  
nie kierowali do wykonawców specjalnych 
zaproszeń. Wieść rozeszła się lotem 
błyskawicy wśród tych, którzy grają  
i śpiewają. Chętnych do prezentacji  
nie brakuje.

Dla wszystkich, którzy chcieliby 
się edukować muzycznie, na ulicy 
Przedzamcze uruchomiony będzie 
punkt informacyjny. Będą tam oferty 
szkół muzycznych, warsztatów, klubów 
osiedlowych, domów kultury. Każdy,  
kto w jakikolwiek sposób zajmuje się 
edukacją muzyczną, może tam przedstawić 
swoją ofertę.

Toruń jest pierwszym polskim miastem, 
w którym Święto Muzyki jest organizowane. 
Były próby m.in. w Krakowie i Warszawie, 
ale wydarzenia te przybrały charakteru 
komercyjnego i daleko odeszły  
od pierwotnej idei. Toruńskie święto  
jest w całości społeczną inicjatywą, a zapał 
inicjatorów zdaje się działać zaraźliwie, 
więc należy mieć nadzieję, iż odtąd zawsze 
pierwszy dzień lata będziemy witać  
w naszym mieście w ten sposób. Młodzi 
sprawcy muzycznego zamieszania twierdzą, 
że organizatorami święta są wszyscy,  
którzy biorą w nim udział.

Wszystkie szczegółowe informacje 
dostępne są na stronie 

www.swietomuzyki.wikidot.com.
Tam także można jeszcze zgłaszać swój 

udział w święcie niemal do ostatniej chwili, 
a także dowiedzieć się wszystkiego o tym 
szczególnym wydarzeniu. (mk)



Projekt Szymona Salińskiego zwyciężył 
w konkursie na logo promujące starania 
Torunia o tytuł Europejskiej Stolicy 
Kultury w 2016 r. Najciekawszy znak 
graficzny wybrali w ostatnim etapie 
internauci.

Konkurs na logo miał charakter zamknięty 
i został rozpisany wśród toruńskich 
artystów. Komisja, w której skład wchodzili 
m.in. specjaliści w dziedzinie identyfikacji 
graficznej, wybrała do finału cztery 
projekty. Te zostały poddane publicznemu 
głosowaniu za pośrednictwem internetu. 
Głosy można było wrzucać również do urn 
w punkcie informacyjnym Urzędu Miasta.

W sumie na cztery finałowe projekty 
oddano 1424 głosy: 
-  na projekt nr 1 autorstwa Filipa 

Pręgowskiego głosowało 101 osób ( 7%)
-  na projekt nr 2  autorstwa Jacka 

Nawrockiego głosowało 207 osób ( 15%)
-  na projekt nr 3 autorstwa Szymona 

Salińskiego głosowało 682 osoby (48%)

-  na projekt nr 4 autorstwa Iwony Liegmann 
głosowało 434 osoby (30%)
Zwycięzca - Szymon Saliński  jest 

grafikiem, absolwentem Wydziału Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Otrzymał wiele nagród  
i wyróżnień w konkursach i festiwalach 
w zakresie projektowania graficznego. 
Uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach 
prezentowanych w Polsce oraz za granicą. 
Otrzymał stypendium Miasta Torunia na 
przygotowanie serii plakatów promujących 
Toruń w aspekcie historycznym, kulturalnym 
oraz jako prężnego ośrodka akademickiego.

- Postanowiłem w moim znaku posłużyć 
się jednym z symboli Torunia - katarzynką. 
Nie chciałem korzystać z symboli tak często 
używanych jak anioł czy Kopernik - mówił  
o swoim projekcie Szymon Saliński.

Artysta otrzymał nagrodę wysokości 10 tys. zł.  
Oprócz logo opracuje on cały system 
identyfikacji wizualnej związany z ESK. 
Pozostali uczestnicy zamkniętego konkursu 
zostali uhonorowani kwotą 500 zł. (mk)
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POETKI NIEOBOJĘTNE
Dwie znakomite poetki są tegorocznymi laureatkami Nagrody Miast Partnerskich 
Torunia i Getyngi im. Samuela Bogumiła Lindego. Ze strony polskiej wyróżnienie 
otrzymuje Ewa Lipska, ze strony niemieckiej Sarah Kirsch.

Wyróżnienie przyznawane jest od 1996 r. przez władze Torunia i Getyngi. Otrzymują 
je autorzy z Polski i Niemiec, których „słowo tworzy ideały i wartości, łącząc ludzi, 
społeczeństwa i narody we wspólnej rozmowie”. Dotychczas nagrodę otrzymali  
m.in. Wisława Szymborska i Günter Grass, Zbigniew Herbert i Karl Dedecius, Hanna Krall  
i Marcel Reich-Ranicki. W ubiegłym roku przyznano ją Sławomirowi Mrożkowi i Tankredowi 
Dorstowi. Wręczenie tegorocznych nagród nastąpi w listopadzie, podczas Toruńskiego 
Festiwalu Książki, a w związku z obchodami Roku Lindego zaproszeni zostaną także 
laureaci nagrody z lat ubiegłych. 

Gdyby Ewa�Lipska nie stwierdziła, że najlepiej wypowiada się za pomocą słowa, 
moglibyśmy dziś mówić zapewne o malarce Ewie Lipskiej. Na szczęście dla literatury jedna 
z najwybitniejszych polskich poetek współczesnych wybrała mowę wiązaną. 

Lipska urodziła się w roku 1945 w Krakowie. Debiutowała w 1961 i od tej pory ukazało 
się 19 tomów jej wierszy. Od 1963 r. studiowała malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych. 
W latach 1970-1980 pracowała jako redaktor działu poezji Wydawnictwa Literackiego. 

Na przełomie 1975/1976 przebywała na półrocznym stypendium 
„International Writing Program” w Iowa City w USA. W 1978 
została członkiem Polskiego PEN-clubu. W 1983 przebywała 
w Berlinie Zachodnim na stypendium Deutscher Adademischer 
Austauschdienst. W 1989 została członkiem-założycielem 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Od 1991 przez 10 lat pracowała 
w polskiej ambasadzie w Wiedniu i kierowała Instytutem Polskim. 

Obecnie żyje i pracuje w Krakowie. „Poezja Lipskiej odznacza się niezwykle ruchliwą 
wyobraźnią. Z dziwną swobodą można w jej świecie porównywać klasę szkolną z historią 
ludzkości, ruch uliczny z ruchem myśli, osobistą chorobę z wydarzeniami publicznymi. 
Napięcie między etycznym bólem a historiozoficznym dystansem to stały temat wierszy 
Lipskiej do dzisiaj” - pisze Piotr Matywiecki. Lipska w mistrzowski sposób posługuje się 
ironią i paradoksem, a jej wiersze stanowią głęboką, często gorzką analizę współczesności.

Sarah Kirsch urodziła się w 1935 roku  w Limlingerode w byłej 
NRD. W latach 1954-59 studiowała biologię na uniwersytecie w Halle, 
a 1963-65 kształciła się w sztuce pisarskiej w Instytucie Literatury  
w Lipsku. Po pozbawieniu obywatelstwa NRD znanego 
pieśniarza Wolfa Biermanna, w 1976 roku znalazła się wśród 
autorów kontestujących politykę władz, a w 1977 roku opuściła 
NRD i przeniosła się do RFN. Jest jedną z najciekawszych i 
najwybitniejszych poetek współczesnej literatury niemieckiej. Od początku tworzyła 
literaturę niezależną duchowo, w której wnikliwa introspekcja, zmysłowe przeżycia  
i refleksja wzbogacały się wzajemnie, zyskując wyraz w subtelnie prostej i znacząco 
lapidarnej formie. Tworzyła wiersze miłosne, utwory wiodące w czas przeszły, pozwalające 
na duchowy rozrachunek z tragedią ludzką w latach nazizmu, w książkach powstałych  
po wyjeździe do RFN w coraz większym stopniu dominuje liryka natury. 

 (mk, informacje o Sarze Kirsch nadesłane przez prof. Leszka Żylińskiego)
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KIERUNEK WIETNAM
Do grona TW dołączył najwybitniejszy polski 
reportażysta Ryszard Kapuściński. Inny zna-
ny, ale nie aż tak sławny dziennikarz-podróż-
nik Wojciech Giełżyński, także TW, do czego 
się przyznaje bez skrępowania, stwierdził,  
że trudno było w PRL wyjeżdżać dziennika-
rzom za granicę bez deklaracji współpracy  
z SB. Jadł z ręki SB Karol Szyndzielorz,  
miał stopień pułkownika redaktor Badowski, 
o Kazimierzu Dziewanowskim wprawdzie nic 
nie słyszałem, ale jak wszyscy to wszyscy.

Przypominam sobie, że po moim powrocie 
z Filipin w roku 1986, gdzie na polecenie SB 
inspirowane zapewne przez KGB pomagałem 
usunąć z pałacu Malacanang w Manilii 
obmierzłego prezydenta Marcosa i jego 
rozpustną żonę Imeldę, zadzwonił do mnie 
towarzysz z wydziału prasy KC i tak rzekł:

- Wiecie rozumiecie, redaktorze, te wasze 
reportaże z Filipin, nie powiem, nawet bardzo 
interesujące. Stawiacie w nich wprawdzie  
z gruntu fałszywą hipotezę, że to Amerykanie 
sami obalili Marcosa, a przecież wiemy 
z Moskwy, jak było naprawdę. Lud się 
zbuntował i obalił kanalię. No, ale mniejsza 
z tym. Ten wasz opis demolki i rozkradania 
pałacu Marcosa bardzo plastyczny i intrygujący.  
Tylko niepotrzebne, redaktorze, te analogie 
do rewolucji październikowej i ataku na 
Pałac Zimowy. Gdzie wyście to wyczytali, 
że w Petersburgu towarzysze bolszewicy 
srali na portrety cara? I dlaczego akurat tego 
brakowało wam do pełnego obrazu rewolucji 
ludowej w pałacu Marcosa? No, ale mniejsza 
z tym, redaktorze, nie jesteśmy przecież 
małostkowi. My sobie tutaj tak pomyśleliśmy  
z towarzyszem zastępcą kierownika,  
że dobrze byłoby was posłać teraz do Wietnamu.  
Towarzysz generał Jaruzelski tam się 
wybiera niebawem i potrzebny jest nam wicie 
rozumiecie jakiś taki bardziej reporterski opis 
tego, co się tam właściwie dzieje po śmierci 
towarzysza nr 1. Jak wy się tam, redaktorze, 
trochę pokręcicie w różnych miejscach 
i powęszycie, to my się może wreszcie 
dowiemy, czy tam naprawdę wypłacają  

w fabryce nr 1 w Hanoi pensję robotnikom 
w szprychach do rowerów i czy miesięczny 
zarobek lekarza rzeczywiście starcza tylko  
na dwa małe piwa. To redaktorze pojedziecie, 
prawda? Piszcie zaraz podanie do Biura 
Współpracy z Zagranicą i niech wam szef  
od ręki podpisze, a my już mu wytłumaczymy 
o co chodzi.

- A na jak długo mam jechać? - 
wykrztusiłem z siebie mocno zaskoczony.

- A na jak długo byście chcieli? - zapytał 
dobrotliwie towarzysz z KC, którego nigdy 
w życiu nie widziałem na oczy i nawet nie 
wiedziałem, czy w ogóle istnieje.

-No, jeśli pełna dieta, to przynajmniej na 
dwa tygodnie - zaproponowałem bezczelnie.

- Co wyście redaktorze tacy skromni - 
roześmiał się szczerze towarzysz z KC  
aż wibrowała słuchawka telefonu. - Na dwa 
tygodnie to zawracanie głowy, piszcie na 6 
tygodni. Jak już was poślemy tak daleko,  
to się trochę rozejrzycie po okolicy: Kambodża,  
Laos, Tajlandia, Birma i te klimaty.  
Piszcie na 6 tygodni i nie martwicie się o diety.

No to napisałem. Szef spojrzał na mnie 
dziwnie i popukał się w głowę, ale pół godziny 
później wezwał mnie do swojego gabinetu  
i wyszeptał konfidencjonalnie rozglądając się 
wokół:

- Nigdy nie mówiłeś, że masz takie 
układy w KC. Skąd ty znasz towarzysza 
Lewandowskiego?

- Wcale nie znam - odpowiedziałem 
zgodnie z prawdą - ale widziałem po minie 
szefa, że mi nie wierzy. I to mnie męczy  
do dzisiaj.

Dlatego obiecuję koleżankom i kolegom  
z „Przeglądu Tygodniowego” i nie tylko,  
że jak tylko będę miał chwilę czasu, to opiszę  
tę eskapadę tak, jak ona wyglądała naprawdę.  
Opiszę jak się wędrowało po świecie  
w tamtym czasie i dlaczego było to możliwe, 
także bez stempla TW. Trochę to było 
bardziej męczące i niebezpieczne,  
ale możliwe. Jak najbardziej.

 Andrzej Szmak
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Jak za dawnych czasów  
do mięsnego, tak teraz 
do muzeum ustawiały się 
wieczorową porą kilometrowe 
kolejki chętnych do wzięcia 
udziału w Europejskiej Nocy 
Muzealnej. Można było za 
darmo zwiedzać muzealne 
wystawy i wejść na wieżę,  
by podziwiać nocną  
panoramę miasta.

„Faustem” w reżyserii wybitnego litewskiego 
reżysera Eitmundasa Nekro‰iusa rozpoczął się 
Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt. 
W sumie publiczność obejrzy 13 konkursowych 
przedstawień teatrów europejskich.

Koncertową wersją opery historycznej Ludomira 

Różyckiego „Bolesław Śmiały” zainaugurowana 

została 1 maja kolejna edycja Festiwalu Muzyki  

i Sztuki Krajów Bałtyckich „Probaltica”. Przez cały 

maj odbywały się koncerty w różnych miejscach 

Torunia, a także w Grudziądzu i Warszawie. 

 (fot. Jacek Smarz/Nowości)

Zwykle w niedziele odbywają się koncerty Świętojań-
skiego Festiwalu Organowego. Na najlepszych toruń-
skich instrumentach koncertują znakomici organiści  
z kraju i zagranicy. 20 maja w katedrze wystąpił  
Roman Perucki z Gdańska.

Młodzi twórcy słowa z całej Polski  
przyjechali do Torunia na 8. Majowy Buum 
Poetycki. Wiersze z nowych tomików 
przedstawili m.in. Adam Wiedemann  
(na zdjęciu) i Piotr Macierzyński.



MALARSTWO fABULARNE

Planował Pan studia w łódzkiej 
„filmówce”. Dlaczego Pan to zarzucił?

Wcześnie zacząłem malować  
i interesowałem się rysunkiem. 
Poszedłem do Liceum Plastycznego 
w Warszawie, skąd mnie wyrzucono. 
Wtedy aby móc zdawać do filmówki, 
trzeba było najpierw skończyć jakieś 
studia, najlepiej humanistyczne. 
Zdałem na ASP z myślą o łódzkich 
studiach później. Ale ta robota bardzo 
mnie wciągnęła. Zwłaszcza grafika. 
W piwnicach akademii siedzieliśmy 
codziennie do ósmej, dziewiątej 
wieczorem i rysowaliśmy z przyjaciółmi 
różne kompozycje. Dosyć wcześnie 
zorientowałem się, jaki typ plastyki będę 
mógł zaproponować przyjaciołom i światu. 
W latach sześćdziesiątych zobaczyłem 
wystawę Nikifora, później go poznałem, 
obserwowałem go przy pracy i w ten 
sam sposób zacząłem budować obrazy. 
Mając dwadzieścia pięć lat ożeniłem się 
ze studentką rzeźby. To wszystko razem 
było tak fascynujące i dawało mi tak wiele 
satysfakcji, że nie myślałem o filmie. 
Wróciłem do tego teraz i z Andrzejem 
Barańskim zrobiliśmy film animowany 
„Warzywniak 360 stopni”. To jest o takim 
sklepie warzywnym, jakich wiele  
w Polsce. Najciekawsze są te 
warzywniaki, w których jest alkohol 
i spotyka się w nich społeczność 
blokowisk. Zrobiłem czterysta gwaszy. 
Wiesław Zięba podrzucał mi propozycje 
kadrów do filmu, a ja to malowałem. 

Skłonność do fabularyzowania widoczna 
jest bardzo mocno w Pana obrazach. 
Czy malarstwo traktuje Pan właśnie �
jak opowiadanie historii?

Zwłaszcza to wczesne, cały cykl obrazów  
„Podróże autostopem”, gdzie są pejzaże 
miast z lotu ptaka. Można zajrzeć  
do tych podwórek, nawet do mieszkań 
ludzi i opowiedzieć o nich coś ciekawego, 
zabawnego. Bohater pojawia się  
w różnych planach na płaszczyźnie 
obrazu. Do dzisiaj ten sposób układania 
kompozycji mi się nie znudził. Stworzyłem 
ponad dwa tysiące obrazów samych 
„autostopów”. W ogóle maluję  
bardzo dużo.

I wszystkie prace ma Pan policzone...
Od jakiegoś czasu postanowiłem liczyć. 
Jest już 3700 obrazów. To naprawdę 
dosyć dużo. Oczywiście większa część 
poszła w świat i gdzieś tam żyje  
w kolekcjach prywatnych.

Nie przywiązuje się Pan do swoich prac?
Nie. Jak bardzo jakiś obraz pokocham, 
to sobie go po prostu jeszcze raz maluję. 
Albo jak klient jest upierdliwy i nie bardzo 
mi się podoba, to za karę robię sobie 
replikę tego obrazu.

Wróćmy jednak do opowiadania historii. 
Interesują Pana ludzie z prowincji, �
żyjący na uboczu, z dala od głównych 
traktów. Wyobrażam sobie, że musiał �
Pan mnóstwo podróżować �
i obserwować. Co Pana najbardziej 
interesowało w zetknięciu z ludźmi, 
miejscami i w jaki sposób to spotkanie 
było potem przetwarzane w obraz?

Mieszkałem zawsze pod Warszawą  
i do liceum czy potem na studia jeździłem 
podmiejską kolejką. Tam po raz pierwszy 
zetknąłem się z robotnikami, którzy jechali 
do FSO. Musieli być tam na siódmą, 
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Rozmowa z wybitnym malarzem i grafikiem Edwardem Dwurnikiem, �
który w maju spotkał się z publicznością w toruńskim Klubie Od Nowa �
w ramach cyklu „Połączenie bezpośrednie”. Cykl spotkań i wystaw, oprócz klubu, 
organizuje Fundacja Free Arts.

więc wstawali około piątej. Pociągi były 
zapchane. To byli moi bohaterowie. 
Poza tym mój ojciec prowadził warsztat 
ślusarski w Międzylesiu, przez który 
przewijało się bardzo dużo takich 
bystrych chłopaków. Później jeździłem 
z kolegami na prywatne plenery do 
Chęcin, Jarosławca. Miejscowi cały 
czas uczestniczyli w naszych pracach. 
Zwłaszcza „Sportowcy” to jest taki prawie 
kultowy zespół obrazów, gdzie są ludzie, 
którzy palą papierosy „Sporty” i biorą 
życie „na sportowo” rozpychając się 
łokciami. Wtedy były budki i dworce  
z piwem grzanym. Teraz tę funkcję 
przejęły kluby, piwiarnie, których jest  
pod dostatkiem, a w latach 60., 70.  
na imprezach studenckich biliśmy się  
o butelkę piwa, bo go nie było po prostu. 

Niektóre Pana cykle, choćby 
„Sportowcy”, tworzone są przez lata. 
Jak w zmieniającej się rzeczywistości 
zmieniał się bohater Pana obrazów?

On się rzeczywiście zmieniał. Zwłaszcza 
po roku osiemdziesiątym ten sportowiec 
wyszlachetniał i zrobił rewolucję. 
Wielokroć malowałem Wałęsę w różnych 

sytuacjach. Jest taki obraz „Żegnaj 
Lechu”, który malowałem, kiedy już 
wszyscy myśleli, że już go nie ma,  
a on wrócił. Teraz, po cyklu „Robotnicy”, 
znów wróciłem do „Sportowców”  
i na przykład namalowałem obraz  
„Korek, worek i rozporek”. To jest  
o księdzu, który musiał iść na układ  
z SB. Aparat przymusu twierdził, że żeby 
złamać człowieka wystarczą pieniądze, 
czyli worek, albo korek czyli alkohol,  
albo rozporek, czyli podsunięcie jakiejś 
sytuacji niedwuznacznej i wykorzystanie jej.  
Są też w tym cyklu obrazy nawiązujące 
do pustosłowia życia politycznego.  
Moi współcześni sportowcy interesują się 
polityką, pchają się do sejmu i na inne 
stanowiska. Wiadomo - nasza polska 
rzeczywistość. I ja ich maluję.

Kiedy w latach 70. portretował Pan 
robotników, to powinno się podobać 
ówczesnej władzy. Z drugiej strony 
realizm przedstawienia zapewne budził 
kontrowersje. Czy miał Pan problemy �
z cenzurą?

Cenzura była bardzo uczulona, jeśli 
podejmowałem jakieś tematy związane 
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z klerem. Jak malowałem na przykład 
„Konfesjonał w plenerze”, to wydano 
dyspozycję, żeby go zdjąć. Cenzura 
była bezradna wobec moich obrazów, 
ponieważ ja nigdy nie pokazywałem 
drastycznych scen wprost. Nie malowałem  
polityków czy motywów rosyjskich. 
W 1981 namalowałem cykl „Błękitna 
Warszawa”. Obrazy przedstawiały zasieki 
i druty kolczaste, tak jakby stolica była 
pod okupacją sowiecką, z ich mrozem  
i śniegiem. Jak pokazałem to w galerii  
na Nowym Świecie, to przylecieli chłopcy 
z KC i kazali to natychmiast zamknąć,  
ale później przewiozłem to trochę dalej, 
na Krakowskie Przedmieście  
i też to pokazywałem. Kiedy 13 grudnia 
wprowadzono stan wojenny, to w ogóle 
nie byłem zdziwiony tym, co się działo,  
bo ja już to przeżyłem.

Lata 80. przyniosły w Pana twórczości 
obrazy bardzo mocno zaangażowane 
politycznie. Czy tworząc dzieła 
komentujące rzeczywistość społeczną 
miał Pan poczucie balansowania 
na granicy publicystyki i sztuki i czy 
postrzegał ją Pan jako niebezpieczną 
dla wartości artystycznych?

Zawsze obrazy, które odnoszą się 
do codziennej rzeczywistości mogą 
przypominać publicystykę. Ale ja 
uciekałem od mówienia wprost.  
Później przestał mnie interesować 
odbiór. Jeśli ktoś uzna, że to publicystyka 
- proszę bardzo. Na ogół jednak moje 
obrazy z tamtego okresu, takie bardzo 
interwencyjne, mają drugie dno i ciągle 
żyją, ciągle są aktualne, choć mówią dziś 
o czymś nieco innym niż wtedy,  
gdy je malowałem. 

Maluje Pan dużo i szybko. To się kłóci 
ze�stereotypowym�wizerunkiem�artysty�
tworzącego w bólach swoje dzieło. 
Wiem, że z tego powodu, �
a także z powodu sukcesu 
komercyjnego, który Pan osiągnął, 
przez niektórych traktowany jest Pan 
jako artysta niższej rangi. Czy według 

Pana istnieje sprzeczność między 
sztuką wysokich lotów a sukcesem 
komercyjnym?

Nie ma sprzeczności, bo jeśli ktoś jest 
wielkim twórcą, to musi odnieść sukces. 
A jeśli jest słabym artystą, to może się 
wściekać, walczyć i to nic nie da.  
Tak naprawdę bardzo szybko widać, 
czy artysta tworzy dobre dzieła czy złe. 
Odbiorców można oszukać dwa razy,  
ale za trzecim, kiedy zobaczą kiepski 
obraz, to po prostu o nim zapomną.  
Ja maluję już prawie czterdzieści lat  
i mam do tego pewien dystans. Te obrazy 
trafiły już do encyklopedii i muzeów  
i nie ma już żadnej dyskusji co do mojej 
pozycji, dlatego jestem zupełnie spokojny. 
A sukces komercyjny odniosłem dawno. 
Bardzo dużo sprzedawałem, rozdawałem, 
cieszyłem się, że ludzie chcą to mieć.  
To tak jak jakiś rolnik wyhoduje piękny 
owoc i cieszy się, że wszystkim smakuje.

Rozmawiała
MAGDALENA KUJAWA
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Ponieważ wielkimi krokami zbliża się 
lato, a tym samym wakacje, chcemy 
wraz z księgarnią EMPiK zaproponować 
Czytelnikom nieco lżejszą lekturę. 
Miłośnikom przezabawnych powieści 
z dreszczykiem nie uszło zapewne 
uwadze, że niedawno ukazała się 
nowa książka Joanny Chelewskiej 
„Zapalniczka”.

Książka znalazła się na czele Top 10 
EMPiK-u. Na kolejnej pozycji jest „Jezus  
z Nazaretu” Benedykta XVI (w Matrasie 
m-ce IV). Ciągłym zainteresowaniem cieszą 
się nadal książki autorstwa  
i o Ryszardzie Kapuścińskim. Na trzeciej 
pozycji w EMPiK-u jest zbiór wypowiedzi 
i zapisków Kapuścińskiego nt. globalizacji 
i problemów poszczególnych regionów 
świata zatytułowany „Rwący nurt historii” 
(w Matrasie pozycja V). Księgarnia Martas 
odnotowała w ostatnim czasie przede 
wszystkim niezwykłe zainteresowanie 
niepublikowaną powieścią autora „Władcy 
Pierścieni” pt. „Dzieci Hurina” (EMPiK - m-
ce V). Drugą pozycję w Matrasie zajmuje 

powieść laureata literackiej nagrody Nobla 
z 2006 r., najwybitniejszego współczesnego 
pisarza tureckiego Orhana Pamuka 
„Nazywam się czerwień”. Trzecie miejsce  
w księgarniach Matras zajmuje „Świadectwo”  
kardynała Stanisława Dziwisza.

Ufundowana przez księgarnię EMPiK 
„Zapalniczka” Joanny Chmielewskiej 
stanowi rozwinięcie opowiadania 
opublikowanego w Trupach polskich. 
Pisarka jest przede wszystkim autorką 
bardzo szczególnych powieści 
kryminalnych. Czytelnika Chmielewskiej 
można rozpoznać po tym, że co chwilę 
wybucha gromkim śmiechem. Intryga 
kryminalna stanowi tu bowiem przede 
wszystkim pretekst do snucia opowieści 
o charakterze komediowym z wyraźnie 
zaznaczonymi wątkami obyczajowymi.  
Jak jest w wypadku „Zapalniczki”? - warto 
się przekonać w ciągu tego lata.

KONKURS
Księgarnia EMPiK ufundowała dla naszych Czytelni-
ków egzemplarz „Zapalniczki” Joanny Chmielewskiej. 
Osoby, które chcą otrzymać książkę, muszą popraw-
nie dokończyć tytuł powieści Chmielewskiej z 1977 r. 
„Upiorny.....”

Rozwiązanie prosimy nadsyłać  
do 20 czerwca na adres e-mail:  
m.kujawa@um.torun.pl
W mailu prosimy podać swoje imię i nazwisko. 
Spośród prawidłowych odpowiedzi wylosujemy 
zwycięzcę.

Odpowiedź na pytanie z ubiegłego miesiąca: 
Przedakcję „Czarodziejskiej góry” stanowi powieść 
„Castorp” Pawła Huelle. Nagroda trafia  
do Pani Anny Wiśniewskiej.



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

n Hanna Kalinowska - rysunek i malarstwo
do 17.06. w godz. 9.00 - 16.00 i podczas imprez 
Galeria Artus 

n Jazz w samo południe
3.06. (niedziela), godz.13.00  scena 
przed Dworem Artusa
Koncert plenerowy w wykonaniu orkiestry 
dętej Brass Band z Zespołu Szkół 
Muzycznych w Toruniu. W programie wielkie 
przeboje  Stevi Wandera, Johna Kandera, 
Paula McCartney’a, Johna Lennona, Glenna 
Millera, Manfreda Schneidera, The Beatles  
i Abby
(w przypadku niepogody - koncert odbędzie 
się w Sali Wielkiej - wstęp wolny)

n Z zadyszki poetyckiej: wieczór XLVIII
11.06. (poniedziałek), godz.19.00 
Kafeteria Artus
Swoje ulubione wiersze, poematy, fragmenty 
utworów dramatycznych interpretują aktorzy 

Teatru W. Horzycy w Toruniu:  
Paweł Tchórzelski, Sławomir Maciejewski, 
Marek Milczarczyk.
Prowadzenie Sławomir Maciejewski 
Słowo wstępne Marta Karpińska.
Bilety: 7 zł

n Muzyczna Scena Młodych
19.06. (wtorek), godz. 18.00 Sala Wielka
Koncert w wykonaniu  uczniów Zespołu Szkół 
Muzycznych  w Toruniu
Wstęp wolny

n „Architektura kolumbijska i świadomość 
miejsca - ostatnie 25 lat”
22.06. (piątek), godz. 18.00 Galeria Artus
Wystawa przygotowana przez Kolumbijskie 
Stowarzyszenie Architektów prezentuje 
najbardziej znaczące osiągnięcia architektury 
kolumbijskiej w ostatnim ćwierćwieczu. 
Przedstawia nie tylko pozytywny obraz 
Kolumbii i jej nowoczesnej architektury, 
stanowi również rodzaj konfrontacji 
rzeczywistości z propagowanym w mediach 
wizerunkiem tego kraju. Wystawa czynna  
do 31 lipca  - wstęp wolny

Dwór Artusarepertuar

Zamek Krzyżackirepertuar

CENTRUM KULTURY 
ZAMEK KRZYŻACKI
ul. Przedzamcze 3

Zamek otwarty dla zwiedzających  
codziennie w godz. 10.00-18.00; zwiedzanie 
ruin, makieta zamku, mennica krzyżacka, 
warowny obóz, strzelanie z łuku

n Piknik Artystyczny Pod Murem
3.06. (niedziela), godz. 12.00-14.00
Plenerowe instalacje studentów III i IV roku 
Edukacji Artystycznej WSP UMK

n Festiwal Sztuki Performance
8-9.06. (piątek-sobota)

n Biesiada Historyczna �
na Zamku Krzyżackim
9.06. (sobota)

n Kobranocka i Q-rek Band
10.06. (niedziela)

n Koncert Hati i instalacja �
100% Recycled Sound Installation
15.06. (piątek), godz. 18.00
wystawa czynna do 21.06.

n Zamkowe Zwiedzanie w ramach �
Dni Drwęcy
16.06. (sobota)

n Koncertowanie w ramach �
Święta Muzyki
21.06. (czwartek), godz. 18.00-22.00

n Zamkowa Noc Sobótkowa
23.06. (sobota)



repertuar

bilety: normalny 7 zł, ulgowy 4 zł,  
(środy - wstęp bezpłatny)

Kamienica Pod Gwiazdą
Rynek Staromiejski 25

Świat Orientu

Wystawa czasowa:
n Pocztówka z Japonii. Fotografie 
Macieja Czubaka do 31.08.

godziny otwarcia:
wtorek-niedziela: 11.00-17.00
bilety: normalny 7 zł, ulgowy 4 zł

Muzeum Podróżników
ul. Franciszkańska 11

Urodzony dla przygody - pamiątki 
związane z Tonym Halikiem

Wystawa czasowa:
n Szukałem Was, a teraz Wy przyszliście 
do mnie. Spotkania Jana Pawła II �
w obiektywie Arturo Mariego do 15.08.

godziny otwarcia:
wtorek-niedziela: 11.00-17.00
bilety: normalny 8 zł, ulgowy 5 zł  
(środy - wstęp bezpłatny)

IMPREZY:
 21-24.06. pokazy tworzenia bonsai  
na Dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego
 23.06., godz. 18.00-24.00 nocne 
zwiedzanie muzeum - ekspozycje czynne 
bezpłatnie w Domu Eskenów i Ratuszu 
Staromiejskim oraz wejście na wieżę 
ratuszową. W Domu Eskenów warsztaty 
archeologiczne przy wystawie „Jacek Karol 
Delekta - w stulecie urodzin”, ostatnie dni 
eksponowania wystaw „Totus Tuus.  
Jan Paweł II” oraz „Świat z bliska.  
Fotografie Elżbiety Dzikowskiej”.

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

Park Etnograficzny - ekspozycja budownictwa �
ludowego z terenu Pomorza i Kujaw

Wystawa czasowa:
n Święta pszczoła. Rzecz o pszczelarzeniu
Bartnictwo, pszczelarstwo tradycyjne  
i współczesne, sprzęt pszczelarski, różne typy  
uli, pozyskiwanie i wykorzystywanie miodu  
i wosku. Sztuka ludowa związana z pszczołą 
i pszczelarstwem. Spichlerz kujawski
Bilety: 5.50 zł, ulgowy 3.50 zł

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

bilety: 8.50 zł, ulgowy 5.50, rodzinny 17 zł, 
opłata za oprowadzanie: 30 zł

IMPREZY
n XXVII Międzynarodowe Spotkanie 
Kapel Ludowych
16.06. (sobota)
 godz. 15.00 korowód kapel przez 
Starówkę,  godz. 16.00 koncert o nagrodę 
publiczności dla najsympatyczniejszej kapeli, 
 godz. 19.00 zabawa w amfiteatrze
17.06. (niedziela)
 godz. 11.30 koncert solistów o nagrodę 
publiczności,  godz. 16.00 koncert finałowy
Uczestnicy: Karawaj z Rosji, Gorlica  
z Ukrainy, Miłowica z Białorusi, Trzcinicoki, 
pow. jasielski, Bachórzanie, pow. rzeszowski

OFERTA   EDUKACYJNA
 Zajęcia w oparciu o wystawę „Święta 
pszczoła. Rzecz o pszczelarzeniu”. 
Zgłoszenia grup przyjmuje Dział Edukacji,  
tel. 622-89-43
 Wielkie zasługi małej pszczoły - zajęcia  
dla klas I-III szkół podstawowych przybliżające 
wiadomości o pracy pszczół, miodzie i innych 
pożytkach pszczelich, zabawa w „pszczeli rój”, 
wykonanie „pszczółki” - pamiątki z wystawy
 O starym bartniku i młodym pszczelarzu 
- zajęcia dla starszych klas szkoły 
podstawowej i gimnazjów. Spotkanie 
z baśnią i tradycjami pszczelarskimi 
przekazywanymi z pokolenia na pokolenie, 
znaczenie pożytków pszczelich w życiu 
naszych przodków i we współczesnej 
gospodarce.
zgłoszenia grup przyjmuje Dział Edukacji,  
tel. 056 622 89 43, opłata 4 zł od ucznia 

Makieta Torunia z czasów Mikołaja 
Kopernika

Piwnice: Świat toruńskiego piernika
codziennie oprócz poniedziałku: aktywne 
zwiedzanie wystawy - od 1.05.-31.08 
w godz.: 10.00; 12.00;14.00; 16.00; 
w towarzystwie mieszczki toruńskiej - 
połączone z własnoręcznym wypiekiem 
pierników historycznych i symboliczną 
degustacją ; cena: bilet normalny 10zł, 
ulgowy 6 zł, cena od grupy: do 30 osób 
- 600 zł, do 45 osób - 900 zł; z seansem na 
makiecie Torunia z czasów Kopernika - cena 
od grupy do 30 osób - 900 zł, do 45 osób - 
1200 zł; z inscenizacją (aktorzy TEATRU ebi) 
- cena od grupy do 30 osób 900 zł,  
do 45 osób - 1200 zł
wieczorne biesiady piernikowe - godz. 18.00 
piernikowe zabawy dla dzieci (urodziny, 
imieniny, inne okazje) - godz. 18.00 w cenie 
20zł od osoby (grupy od 10 do 20 osób)
Zgłoszenia grup zorganizowanych:  
tel. (056) 622-70-38 w. 113; fax (056) 6224029

Wystawa czasowa:
n Toruń w twórczości Eduarda Gaertnera
do 30.10.
n Nauki�dawne�i�niedawne
cały czerwiec

godziny otwarcia:
1-3.05., godz. 10.00-19.00, wtorek-niedziela, 
sale ekspozycyjne i makieta:  
godz. 10.00-18.00
bilety: normalny 10 zł, ulgowy 7 zł  
(z makietą 18 zł i 11 zł)

Dom Eskenów
ul. Łazienna 16

Odkrywanie przeszłości - wyst. archeologiczna
Militaria od średniowiecza do pocz. XX w.
Toruń 1793-1920. Miasto pogranicza

Wystawy czasowe:
n Jacek Karol Delekta - w 100-lecie 
urodzin
czynna do 30.06.
n Nauki�dawne�i�niedawne�cały czerwiec

godziny otwarcia:
wtorek-niedziela: 11.00-17.00

MUZEUM OKRęGOWE
Ratusz�Staromiejski
Rynek Staromiejski 1, tel. 622-70-38 
www.muzeum.torun.pl

Galeria sztuki gotyckiej
Sala Sądowa
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 poł. XVIII 
do poł. XX w.
Sztuka sakralna nowożytnego Torunia
Skarb ze Skrwilna. Złotnictwo świeckie 
polskie i obce 
Mennice i monety toruńskie 1233/1288 
-�1765

Wystawa czasowa:
n Elżbieta Dzikowska. Świat z bliska - 
fotografie
czynna do 24.06.
n Totus Tuus. Jan Paweł II
czynna do 24.06.
n Wystawa bonsai
czynna 21-24.06.
dziedziniec Ratusza

godziny otwarcia:
1-3.05., godz. 10.00-19.00, do 30.09. wtorek-
niedziela: 10.00-18.00
bilety: normalny 10 zł, ulgowy 6 zł,  
(środy - wstęp bezpłatny na ekspozycje  
na parterze Ratusza)

Wieża Ratuszowa
czynna codziennie w godz. 10.00-20.00

bilety: 10 zł, ulgowy 6 zł

Muzeum Mikołaja Kopernika
ul. Kopernika 15/17

Mikołaj Kopernik - życie i dzieło
Ekspozycja wnętrz kamienicy 
mieszczańskiej z okresu późnego 
średniowiecza i czasów nowożytnych
Rekonstrukcja fragmentu Sali 
Kopernikańskiej z Narodowego Muzeum 
Polskiego w Rapperswilu

Muzea



FUNDACJA „ARCHIWUM I MUZEUM
POMORSKIE AK ORAZ WOJSKOWEJ
SŁUŻBY POLEK”
ul. Podmurna 93, tel. 652-21-86 
www.um.torun.pl/AK

Wystawy stałe:
Wojenna Służba Polek 1939-1945
Wystawa pokazuje udział kobiet w walce  
o niepodległość
Śladami konspiracji toruńskiej 1939-1945
Hołd złożony mieszkańcom Torunia 
zaangażowanym w walkę z hitlerowskim 
najeźdźcą.

Czynne: pon-pt, godz. 9.00-14.00
Bilety: dzieci i młodzież z opiekunami - wstęp 
wolny; dorośli - 2 zł, grupy dorosłych powyżej 
10 osób - 15 zł

MUZEUM PIERNIKA
ul. Rabiańska 9, tel. 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: 6.50 zł - dzieci i młodzież ucząca 
się, 8.50 - dorośli, dzieci i młodzież 
niepełnosprawna - bezpłatnie

Czynne codziennie w godz. 9.00-18.00

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

godziny otwarcia: pon-pt, godz. 9.00-15.00

Warsztaty w trzech blokach tematycznych: 
historia drukarstwa europejskiego  
i azjatyckiego, teoria i zajęcia praktyczne  
z zakresu papiernictwa, historia i zajęcia  
w dziale drukarskim
Terminy wycieczek ustalane telefonicznie.

Muzea - c.d. repertuar Teatry

TEATR IM. WILAMA HORZYCY
Pl. Teatralny 1, tel. 622-50-21 
www.teatr.torun.pl

Duża scena

n John Gay „Opera żebracza”
8-10.06. (piątek-niedziela), godz. 19.00
Muzyczny wieczór pełen przezabawnych 
gagów. Dzieło z muzyką Pepusha istotnie 
wpłynęło na powstanie musicalu.

n Hanoch Levin „Pakujemy manatki. 
Komedia na osiem pogrzebów”
22-24.06. (piątek-niedziela), godz. 19.00
Monotonne, szare i nieciekawe życie pewnej 
społeczności, w której nikt nie jest do końca 
szczęśliwy.

Scena na Zapleczu

n Samuel Beckett „Dwa i pół miliarda 
sekund”
8-10.06 (piątek-niedziela), godz. 9.30
Pięć jednoaktówek („Partia solowa”, 
„Kołysanka”, „Ej, Joe”, „...jak obłoki”  
i „Kwadrat”) składających się na opowieść  
o nieuchronnej samotności człowieka wobec 
zbliżającej się śmierci.

n Nikołaj Kolada „Merylin Mongoł”
19-21.06. (wtorek-czwartek), godz. 19.00
Pożegnalne prezentacje przedstawienia 
opowiadającego o dziewczynie żyjącej  
w mieście bez perspektyw, która szuka 
piękna we wszystkim, co ją otacza.

Foyer I i II piętra

n Antoni Czechow „3 x Czechow”
(„Niedźwiedź”, „Oświadczyny”, 
„Jubileusz”)
5-6.06. (wtorek-środa), godz. 19.00
12.06. (wtorek), godz. 19.00
17.06. (niedziela), godz. 19.00
Trzy jednoaktówki będące znakomitym 
studium charakterów.

TEATR BAJ POMORSKI
ul. Piernikarska 9, tel. 652-24-24 
www.bajpomorski.art.pl

n C. Collodi „Pinokio”
1.06. (piątek), godz. 9.30 i 11.30
3.06. (niedziela), godz. 16.30
13.06. (środa), godz. 9.30 i 11.30
14.06. (czwartek), godz. 10.00 i 12.00

n Janosh „Dzień dobry, Świnko”
1.06. (piątek), godz. 10.00 i 12.00
13.06. (środa), godz. 10.00 i 12.00

n Ch. H. Andersen „Historia Calineczki”
10.06. (niedziela), godz. 16.30
14.06. (czwartek), godz. 9.30 i 11.30

n P. Dorin „Olbrzym”
15.06. (piątek), godz. 9.30 i 11.30
17.06. (niedziela), godz. 16.30
19-21.06. (wtorek-czw.), godz. 9.30-11.30

n Z. Lisowski „Afrykańska opowieść czyli 
Tygrys Pietrek”
5-6. (wtorek-środa), godz. 9.30 i 12.00
8.06. (piątek), godz. 9.30 i 12.00

n Cz. Sieńko „Ach, ta Mysia”
20-21.06. (środa-czw.), godz. 10.00 i 12.00
24.06. (niedziela), godz. 16.30

TEATR WICZY
Rynek Staromiejski 1, tel. 621-12-87 
www.wicza.com

n „Cień” - monodram Agaty Polny
11.06. (poniedziałek), godz. 20.00
reżyseria: Dorota Nowak

n Grzegorz Giedrys „Instant”
W jednym z toruńskich klubów spotyka się 
kwiat artystycznej młodzieży. Rozmawiają 
o marzeniach, rozterkach i beznadziejności 
sytuacji tu i teraz.

n Święto Muzyki
21.06. (czwartek)

n Fotografie Marcina Gładycha
do 10.06.
Twórca prac graficznych i multimedialnych, 
scenarzysta.

Rezerwacja miejsc na spektakle: tel. lub sms 
0 501 612 111, e-mail: mag@wicza.com  
lub osobiście w teatrze.

TORUŃSKA ORKIESTRA
SYMFONICZNA
siedziba - Dwór Artusa 
Rynek Staromiejski 6, tel. 622-88-05 
www.tso.art.pl

n Koncert skrzypcowy
1.06. (piątek), godz.19.00
Z TOS wystąpią: Audrey Kibou Massaka 
(skrzypce), Julia Hanasz (altówka),  
Dorota Roszkowska (skrzypce)
Helena Czekanowa (dyrygent)
W programie: P. Sarasate - Introdukcja 
i Tarantella op. 43, M. Bruch - Romans 
in F op. 85, H. Wieniawski - Polonez 
koncertowy D-dur op. 4, P. Czajkowski  
-  IV Symfonia f-moll op. 36 
 
n Koncert papieski
2.06.(sobota), godz.21.00
Z TOS wystąpią: Izabela Kłosińska 
(sopran), Chór Kameralny Wyższej Szkoły 
Bankowej w Toruniu „Astrolabium”, 
Chór Kameralny Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, filharmonicy 
bydgoscy
Maciej Żółtowski (dyrygent) 
W programie: W. Kilar - Angelus,  
Exodeus, Victoria 
miejsce: fosa zamkowa

n Finał Koncertów Edukacyjnych 
15.06. (piątek), godz.18.00
Z TOS wystąpią: Paulina Dołęgowska 
(obój), Joanna Jasińska (flet),  
Marta Klimczak (flet),
Rafał Krauze (puzon), Błażej Kwiatkowski 
(fortepian), Damian Wiśniewski (klarnet)
Czesław Grabowski (dyrygent) 
W programie: T. Albinoni, W. A. Mozart,  
G. F. Haendel, A. Rubinstein, C. M. Weber 
 
n Inauguracja XI Międzynarodowego 
Letniego Festiwalu „Toruń - Muzyka �
i Architektura”
24.06. (niedziela) godz.18.30
Z TOS wystąpi Eugen Indjic (fortepian)
Juozas Domarkas (dyrygent) 
W programie: P. Czajkowski - I Koncert 
fortepianowy b-moll op. 23,  
F. Mendelssohn - Muzyka  
do „Snu nocy letniej”

Orkiestra Symfoniczna



Galerie

GALERIA SZTUKI WOZOWNIA
ul. Rabiańska 20, tel. 622-63-39 
www.wozownia.pl

n Tomasz Bukowski, Andrzej Leśnik, 
Andrzej Zdanowicz
Transfuzja koloru do 17.06.
n Wojciech Kapelański - Tylko prawda
1-17.06
Autor uprawia malarstwo, rysunek  
oraz grafikę użytkową. Za podstawę pracy 
przyjmuje autentyczne motywy,  
nadając im wymowę symboliczną. 
n Viola Kuś - Top model made in Poland
22.06-8.07.
Głównym tematem jej prac są problemy 
społeczne i zjawiska dostrzegane  
w codziennym życiu. 
n Magdalena Samborska - Liturgia przedmiotu
22.06-15.07.
Artystka ukończyła Wydział Tkaniny i Ubioru 
w ASP w Łodzi, zajmując się projektowaniem 
mody i studiowaniem malarstwa.
n Projekt Wozownia. Laboratorium sztuki
Autoprezentacje artystów

galeria czynna: pon.pt, godz. 10.00-18.00
sobota-niedziela, godz. 11.00-18.00
bilet normalny: 5 zł, ulgowy: 3 zł,  
grupowy: 15 zł (wtorki-wstęp bezpłatny)

GALERIA „NA PIęTRZE” ZPAP
ul. Ducha Św. 8/12, tel. 622-26-06 
www.zpap-torun.org

n Przemysław Łopaciński - rysunek
5.06. (wtorek), godz. 18.00 - otwarcie
czynna do końca 06.

galeria czynna:
od pon. do pt, godz.: 8.00-15.00, wstęp wolny

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

n Malarstwo studentów z pracowni �
prof. Jana Pręgowskiego
n Prace dzieci z Indii

galeria czynna:
poniedziałek - piątek, godz. 10.00 - 18.00
sobota, godz. 10.00 - 14.00

repertuar

GALERIA MUZ I FOTO GALERIA
ul. Podmurna 1/3, tel. 621-05-81 
www.dommuz.pl

n Marek A. Hoffmann - Rysunek
czynna do 11.06.
Niepokazywane prace artysty, a także 
nagrodzone na ostatniej edycji konkursu 
Dzieło Roku.
n Rysunek i grafika - Stanisław Borysowski
14.06. (czwartek), godz. 18.00, do 31.08.
Prace jednego z założycieli WSP UMK  
z kolekcji Andrzeja Lubawego.
n Wystawa pokonkursowa Studenckiego 
Kręgu Harcerskiego „Bezdroża Polski”
czynna do 13.06. 
n Heinrich Mehring - fotografia
15.06. (piątek), godz. 18.00, do 30.06.
Nastrojowe zdjęcia z Wenecji.

GALERIA DLA...
Klub NRD, ul. Browarna 6 
www.galeriadla.pl

n Laktacje nieholenderskie, czyli puszka 
ze�stritem
2.06. (sobota), godz. 21.00
Działanie prezentujące dokonania strit artystów, 
którzy zajmują się działaniami ulicznymi.
n Dagmara Pochyła - Nazbierało mi się
8.06. (piątek), godz. 20.00
n Ola Kasiorkiewicz - malarstwo, dyplom
22.06. (piątek), godz. 20.00

PRO ARTE - MALARSTWO 
JACKA YERKI
ul. Królowej Jadwigi 9, tel. 0-603-116-405

Ekspozycja stała prac Jacka Yerki,  
który tworzy surrealistyczne kompozycje 
określane jako „realizm fantastyczny”. 
Zwiedzający muszą się umawiać telefonicznie.

GALERIA SPONSORÓW
Oddział Hematologii Szpitala Miejskiego  
ul. Batorego

n Marek Hoffmann „Zadarzenia”
cały czerwiec

GALERIA RUSZ
Billboard przy Szosie Chełmińskiej  
tel. 0-604-967-852, www.galeriarusz.art.pl

n Antena Boy „Przyszłość”

Planetarium

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

n Barwy�kosmosu
Gdy zapada noc, świat zdaje się tracić  
te kolory. Niebo staje się wówczas czarno-
białe. Okazuje się, że kosmos jest bardziej 
kolorowy od Ziemi. Księżyc objawia się 
nam jako srebrny glob, Mars jest czerwoną 
planetą, gwiazdy wcale nie są białe, a dalekie 
mgławice to prawdziwe bogactwo barw.  
W przeciwieństwie do naszej planety, 
najmniej w kosmosie spotkamy zieleni... 
Pon.- pt., godz. 12.00 i 13.00, sob., 
niedz., godz. 12.00
n Cudowna podróż (dla dzieci)
pon.-pt., godz. 10.00 i 11.00,, sob., �
godz. 11.00
n Znaki na niebie
niedz., godz. 14.00
n Operacja Saturn
Seans ten jest reporterską relacją  
z przebiegu misji Cassini/Huygens. 
Pon.-sob., godz. 14.00
n Makrokosmos
pon.-pt., godz. 15.00, niedz., godz.16.00
n Kosmiczne podróże, małe i duże
sob., godz. 15.00 i 16.00

Bilety. grupowy szkolny i indywidualny 
ulgowy 8,50 zł, indywidualny normalny  
10,50 zł, na wersję angielską, ulgowy  
11,50 zł normalny 13,50 zł, w weekendy  
dla wszystkich bilet ulgowy

SALA INTERAKTYWNA ORBITARIUM
Wizyta w Orbitarium pozwala na prawdziwą 
przygodę z nauką. Można tu sterować 
okazałym modelem sondy kosmicznej 
Cassini oraz samodzielnie przeprowadzić 
różne doświadczenia ilustrujące zjawiska 
zachodzące we Wszechświecie.
pon.-pt., godz. 9.30, 11.30, 13.30, 15.30;  
sob., godz. 11.30, 13.30 i 15.30;   
niedz., godz. 11.30, 13.00 i 15.00

Bilety: grupowy szkolny oraz indywidualny 
ulgowy 6,50 zł, indywidualny normalny 8,50 
zł, w weekendy dla wszystkich bilet ulgowy

W dniach 25 - 29 czerwca 2007 r. �
(poniedziałek - piątek) Planetarium i Orbitarium 
będzie nieczynne.

Kina

CINEMA CITY
Czerwona Droga 1-6, tel. (056) 664-64-64 
www.cinema-city.pl

n Rodzinka Robinsonów 
premiera: 1.06.
animowany/familijny/przygodowy, USA 
n Tropiciel
premiera: 1.06.
przygodowy, USA
n Ocean’s Thirteen
Premiera: 8.06.
komedia sensacyjna, USA
n Zodiak
premiera: 15.06.
thriller, USA
n Fantastyczna czwórka 2
premiera: 15.06.
fantastyczno-naukowy, USA
n A właśnie, że tak!
premiera: 15.06.
komedia romantyczna, USA
n Hostel�2
premiera: 22.06.
horror, USA
n Shrek Trzeci
premiera: 29.06.
animowany/przygodowy, USA

KINO STUDYJNE ORZEŁ
ul. Strumykowa 3, tel. (056) 622-45-31

n Orzełek dla Dzieci
1-7.06.
Artur i Minimki, Pajęczyna Charlotty, 
SpiderMan3.
Cena biletu tylko 10zł.
n Maraton filmów Woodego Allena �
pt: Woody według Allena
31.05-4.06
Tajemnica moderstwa na Manhattanie, 
Melinda i Melinda, Purpurowa róża z Kairu, 
Scoop-gorący temat, Klątwa skorpiona, 
Strzały na Broadwayu i inne;
n Dyskusyjny Klub Filmowy „Jazda”
13.06.
Ukryte, reż. Michael Haneke
n Przegląd filmów Jiriego Menzla
21.06.
Pociągi pod specjalnym nadzorem, Postrzyżyny
n Dzień Muzyki - film muzyczny 
21.06.



Kluby

SKPT „OD NOWA”
ul. Gagarina 37a, tel. 611-45-93 
www.odnowa.umk.pl

n KATAR 2007 - opowiedziane tańcem
15.06. (piątek), godz. 12.00
Regionalny przegląd teatrów tańca  
z województwa kujawsko-pomorskiego. 
Organizator: WOAK
n Dni Uchodźców
18.06. (poniedziałek), godz. 18.00
Prezentacja filmów przedstawiających 
problem losów uchodźców i ich adaptacji  
w nowych krajach pobytu.

Galeria�011

n Oblicza schizofrenii
czynna do 11.06.
Prace uczestników terapii zajęciowej  
w toruńskim szpitalu psychiatrycznym.
n Karolina Ptaszkowska i Melania Yerka 
-�malarstwo
13-27.06.
Wystawa prac studentek Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszwie

Galeria czynna: pon., śr. - godz. 19.00 - 
22.00,  wt., czw., pt. - 12.00 - 15.00

PIWNICA POD ANIOŁEM
Rynek Staromiejski 1, tel. 658-54-82 
www.podaniolem.art.pl

14. URODZINY PIWNICY POD ANIOŁEM
n Aleksandra Nowicka - Kątem oka
6.06. (środa), godz. 20.14
wystawa fotogramów licealistki z Torunia
n Kinior/Sudnik/Wudarczyk
10.06. (niedziela), godz. 20.14
koncert, video art., performance
n Dariusz Brzostek - wieczór poetycki
11.06. (poniedziałek), godz. 20.14
n Cezary Dobies - wieczór poetycki
12.06. (wtorek), godz. 20.14
n Jacek Lachowicz - koncert
13.06. (środa), godz. 20.14
n C. H. District - koncert, video art.
17.06. (niedziela), godz. 20.14
n Tacuara Nod+ / 12&T
19.06. (wtorek), godz. 20.14
projekt laptopowy + koncert

n Videoturisten - koncet / video
20.06. (środa), godz. 20.14
Avantpop, transbigbeatimprowizacja, szum, 
esperyment, slajdovideowisko
n Święto Muzyki
21.06. (czwartek), godz. 17.14
n Perpetual Motion Food (trio) / Pchełki 
- koncert

24.06. (niedziela), godz. 20.14
n Ryszard Tymański & Transistors - 
koncert
27.06. (środa), godz. 20.14
n Hati 100% Recycled Sound Instalation
30.06. (sobota), godz. 20.14
Promocja płyty. Do sesji nagraniowych 
wykorzystano obiekty znalezione  
na złomowiskach przystosowano  
do celów muzycznych
 

TORUŃSKA PIWNICA ARTYSTYCZNA
ul. Łazienna 30, tel. 658-11-22 
www.tpart.pl

n Wiosenny Artystyczny Ogródek TPArt
codziennie 10.00-2.00
wystawy połączone ze sprzedażą dzieł 
sztuki, koncerty
n The Chase Begins Again
3.06. (niedziela), godz. 17.00
Projekcja filmu indyjskiego  
w reż. Farhana Akhtara
n Poniedziałki z Kabaretem, Teatrem �
i Piosenką w TPArt
  4.06., godz. 20.00 Spektakl „Wznowienie” 

w wykonaniu Teatru Wróbli, opowiadający 
o tym jak ważna jest miłość w naszym życiu.

  11.06., godz. 20.00 Krystyna Kofta „Lewa, 
wspomnienie prawej” w wykonaniu Teresy 
Stępień-Nowickiej, aktorki Teatru im.  
W. Horzycy. Spektakl opowiada o kobiecie, 
która po mastektomii powraca do zdrowia.

repertuar MDK i Dom Harcerza

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

ul. Przedzamcze 11/15, 622-46-37

n Dzieci toruńskiej Starówki
1.06. (piątek), godz. 17.30
Rozstrzygnięcie konkursu 
i otwarcie wystawy

n Podróże małe i duże
2.06. (sobota), godz. 11.00
Spektakl zespołu Psotki i Śmieszki

n Spektakl Teatru PiG z o. o.
9, 16.06. (sobota), godz. 18.00

n Wieczór niemiecki
13.06. (środa), godz. 18.00

n Koncert Zespołu Irlandzkiego
18.06. (poniedziałek)

n Święto Muzyki
21.06. (czwartek), godz. 18.00-21.00
fosa staromiejska

OPP „DOM HARCERZA”

Rynek Staromiejski 7, tel. 622-39-50 
www.domharcerza.torun.pl

n Festyn z okazji Dnia Dziecka
1.06. (piątek), godz. 16.00-19.00
Miejsce: Piernikowe Miasteczko,  
ul. Podmurna

n Koncert keyboardzistów
15.06. (piątek)

n Spotkanie z tańcem
16.06. (sobota), godz. 10.00
Zespół Efekt, Teatr Tańca Efekt,  
Zespół Baletowy Puenta

n III Ogólnopolski �
Konkurs Fotograficzny Cztery pory roku �
w obiektywie
koniec czerwca
podsumowanie  i otwarcie kolejnej  
edycji konkursu

  18.06., godz. 20.00 Kabaret Aktorów  
z Teatru im. Wilama Horzycy w najnowszym 
programie „Benefis Mikołaja Kopernika”

  25.06., godz. 20.00 Koncert zespołu  
Bez Jacka

n Jazzowo/Bluesowe Wtorki w TPArt
  5.06., godz. 19.00 Wielkie Koncerty  

na Wielkim Ekranie
  12.06., godz. 19.00 Koncert zespołu 

Mordercy P grającego rocka i reggae
  20, 26.06., godz. 19.00 wieczór  

z niespodzianką
n Konkurs „Talent Show”. 
Karaoke Live Show
6, 13, 20, 27.06., godz. 19.00
n Święto Muzyki
21.06. (czwartek), godz. 18.00
Muzyka na żywo w każdym możliwym stylu
n Sensi Tive Party!!!
28.06. (czwartek), godz. 20.00
Dreadsquad i TerrAmasa Sound System

KLUB JAZZGOD
ul. Rabiańska 17, tel. 652-13-08 
www.jazzgod.torun.com.pl

n Krzywda Trio 
03.06., godz. 19.30
Darek Zaleśny - sax, Bartosz Krzywda - 
piano, Waldemar Franczyk - drums
n Jazz�Guitar�
10.06., godz. 19.30 
Jakub Kujawa - git, Krzysztof Mróz - bass, 
Darek Zaleśny - sax, Waldemar Franczyk 
- drums
n Jazz�Up!
17.06., godz. 19.30
Piotr Dąbrowski - piano, Krzysztof Mróz 
- bass, Darek Zaleśny - sax, Waldemar 
Franczyk - drums
n Recordame
24.06., godz. 19.30
Piotr Dąbrowski - piano, Krzysztof Mróz 
- bass, Darek Zaleśny - sax, Waldemar 
Franczyk - drums 

Klub NRD
ul. Browarna 6

n Dzień Dziecka
1.06. (piątek), godz. 17.00



Dom Muz

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

n KinOko
1.06. (piątek), godz. 18.00

n Muzykalnia: Fushitsusha
4.06. (poniedziałek), godz. 18.00

n Annye Folike („grajmy”)
11.06. (poniedziałek), godz. 19.00
Koncert perkusyjny inspirowany muzyką 
zachodnioafrykańską

n Trzy Filary Kultury Dalekiego Wschodu 
- YI-Guan-Dao
13.06. (środa), godz. 18.00

n IV Wojewódzki Przegląd Piosenki 
Dziecięcej „Płynie Wisła płynie, �
a Toruń z piosenki zasłynie”
15.06. (piątek), godz. 10.00

n Muzyka z Podmurnej
15.06. (piątek), godz. 19.00
Koncert w ogródku Dworu Mieszczańskiego. 
MiniOrkiestra, Jazziomals, Ewa Drygas  
i Katarynka, Hulaj Dusza i Q-rek Band

n Popis uczniów oraz koncert laureatów 
Kameralnej Orkiestry Społecznego 
Ogniska Artystycznego Torunia
17.06. (niedziela), godz. 17.00

n Oscar Wilde „Bądźmy poważni na serio”
18.06. (poniedziałek), godz. 18.00
Nowy spektakl Teatru Tempestas.

n Moja podróż do Szwecji, północnej 
Norwegii i Finlandii
19.06. (wtorek), godz. 18.00

n „Beren i Luthien”
21.06. (czwartek), godz. 19.00
Premiera Teatru Bez Nazwy

(Wystawy w dziale Galerie) 

DOM MUZ
ul. Poznańska 52

n Dzień Dziecka
5.06. (wtorek), godz. 16.30

n Świat widziany oczami dzieci
6.06. (środa), godz. 17.00
Wernisaż prac powstałych na zajęciach

n Sięgając dalej
8.06. (piątek), godz. 17.00
I integracyjne Spotkania Trzech Miast - 
Toruń, Olsztyn, Białogard. Koncert Fundacji 
Brata Alberta.

n Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora 
Domu Muz
9.06. (sobota), godz. 9.00-16.00

n Babskie wieczory
12.06. (wtorek), godz. 18.00

n Wystawa
13.06. (środa), godz. 17.00
Wernisaż prac powstałych w ramach zajęć  
w Domu Muz.

n Legenda o flisaku i żabach
18.06. (poniedziałek), godz. 14.30
Inscenizacja w wykonaniu dzieci  
z przedszkola nr 14

n Letnie�spotkania�w�drodze
23.06. (sobota), godz. 10.00-18.00
Wyprawa rowerowa

n Sztuka użytkowa - układanie 
kompozycji kwiatowych
26.06. (wtorek), godz. 17.00

n Koncert charytatywny na rzecz tancerzy 
poszkodowanych w wypadkach
30.06. (sobota), godz. 17.00
W koncercie wystąpią mistrzowie Polski  
i świata w kat. Hip-hop i disco dance oraz 
hokeiści TKH, żużlowcy. W programie 
licytacja i loteria fantowa. Miejsce: Aula UMK

DOM MUZ
ul. Okólna 169

n Integracyjny Dzień Dziecka �
„Bawmy się...RAZEM”
9.06. (sobota), godz. 11.00

W programie konkurencje sportowe,  
zabawa przy muzyce, pieczenie kiełbasek

PONADTO:
n Dni Drwęcy
15.06. (piątek)
  godz. 10.00-13.00 MDK: seminarium 

naukowo-techniczne pt. „Rzeka Drwęca  
i jej dorzecze w Zielonych Płucach Polski”; 
otwarcie wystawy prac uczestników 
konkuru fotograficznego „Drwęca - rzeka 
dziewicza i piekna”

16.06. (sobota)
  godz. 12.00-15.00 spływ kajakowy 

Drwęcą i Wisłą: godz. 12.00 start w 
Lubiczu, godz.14.00 spotkanie ze statkiem 
„Wanda” przy ujściu Drwęcy, godz.14.45 
defilada kajaków wzdłuż Bulwaru 
Filadelfijskiego 

   godz. 13.00 Estrada przy Dworze 
Mieszczańskim: otwarcie XXIII Dni Drwęcy, 
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
zwycięzcom Konkursu fotograficznego, 
występ Małej Rewii oraz kapeli ze Słowacji

  godz. 15.00 - 17.30 Występy gości - 
zespoły i soliści z terenu gmin i powiatów 
położonych w dorzeczu Drwęcy

  godz. 18.00 - 22.00 Rock nad Drwęcą: 
Jack The Ripper, Czaqu, Ananakofana, 
Proletaryat

n Święto Słownika
20.06. (środa)
  godz. 10.00 Dom Muz, ul. Podmurna: 

Anna Kisiel „Historia słowników językowych 
i ich typów; Roman Spandowski „Słownik 
języka polskiego Samuela Bogumiła 
Lindego”

  godz. 12.00 Dom Muz: prof. Franciszek 
Pepłowski „Prezentacja Słownika i 
Pracowni Słownika Polszczyzny XVI w. IBN 
PAN w Toruniu”

  godz. 17.00 MDK: debata „Słownik języka 
polskiego dawniej i dziś” z udziałem 
twórców słowników językowych

  godz. 19.00 MDK: koncert „Muzyka polska 
w czasach Lindego” w wykonaniu Capella 
Gedanensis

21-22.06. (czwartek-piątek)
  Warsztaty słownikowe z udziałem 

toruńskich licealistów - praca nad redakcją 
wybranych haseł do Toruńskiego słownika 
młodego języka

repertuar Inni organizatorzy

SOS MUSIC
www.songofsongs.pl

n 10. Międzynarodowy Ekumeniczny 
Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej �
Song�of�Songs
29-30.06. (piątek-sobota)
Na scenie w fosie zamkowej wystąpią: 
Rescate (Argentyna), Voanerges (Ukraina), 
Anastasis, Armia, Tomek Kamiński, Maleo 
Reggae Rockers, Mietek Miecz Szcześniak, 
2 Tm 2, 3, Pneuma, Porozumienie i Trzecia 
Godzina Dnia

URZĄD MIASTA TORUNIA
Wały gen. Sikorskiego 8, tel. 611-87-15 
www.torun.pl

n Koncert papieski
2.06. (sobota), godz. 21.00
Koncert z okazji odsłonięcia pomnika 
Jana Pawła II na Jordankach. Wystąpi 
TOS wspomagana przez filharmoników 
bydgoskich, Chór Kameralny UAM  
w Poznaniu, Chór Astrolabium WSB  
w Toruniu oraz Izabela Kłosińska (sopran).  
W programie: W. Kilar „Angelus”, Exodus”  
i „Victoria”. Miejsce: fosa zamkowa

n Dni Torunia
9-24.06. Jarmark Katarzyński na Rynku 
Nowomiejskim
23.06. Święto Miasta:  godz. 14.40 korowód 
ulicami Starówki,  godz. 16.00 impreza 
plenerowa na Bulwarze Filadelfijskim 
(gwiazda wieczoru: Kasia Cerekwicka),  
 godz. 20.00 wyścig ósemek wioślarskich,  
 godz. 22.30 odsłonięcie katarzynek Stefanii 
Toczyskiej i Jana Kusiewicza w Piernikowej 
Alei Gwiazd przed Dworem Artusa
24.06. Święto Miasta:  godz. 9.30 Msza  
za Toruń w katedrze śś. Janów,  godz. 18.30  
Inauguracja XI Letniego Festiwalu „Toruń 
- Muzyka i Architektura”, Dwór Artusa,  

godz. 22.00 „Trubadur” - plenerowy spektakl 
operowy w wykonaniu artystów Opery Nova, 
fosa zamkowa
 

KANTOR DIECEZJALNY
www.organy.diecezja.torun.pl

n XXIII Świętojański Festiwal Organowy
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CZERWIEC DZIEŃ PO DNIU

1.06. (piątek)  
 godz. 11.30 Spotkanie z Radosławem 
Sikorskim, Wydział Nauk Ekonomicznych  
i Zarządzania UMK, audytorium nr 7,  
godz. 17.00 EMPiK, ul. Królowej Jadwigi
 godz. 19.00 Koncert skrzypcowy TOS, 
Dwór Artusa
 Wojciech Kapelański - Tylko prawda, 
wystawa do 17.06., Galeria Wozownia

2.06. (sobota)  
 godz. 11.00 Podróże małe i duże, spektakl 
zespołu Psotki i Śmieszki, MDK
 godz. 21.00 Laktacje nieholenderskie,  
czyli puszka ze stritem, Galeria Dla
 godz. 21.00 Koncert papieski, fosa 
zamkowa

3.06. (niedziela)  
 godz. 12.00-14.00 Piknik Artystyczny  
Pod Murem, Ruiny Zamku Krzyżackiego
 godz.13.00 Jazz w samo południe, scena 
przed Dworem Artusa
 godz. 19.00 XXIII Świętojański Festiwal 
Organowy, koncert na Rubinkowie I, kolejne 
koncerty w kolejne niedziele w innych 
kościołach

4.06. (poniedziałek)  
 godz. 20.00 Spektakl „Wznowienie”  
w wykonaniu Teatru Wróbli, TPArt

5.06. (wtorek)  
 godz. 18.00 Przemysław Łopaciński 
- rysunek, wystawa czynna do końca 06., 
Galeria na Piętrze

8.06. (piątek)  
 godz. 17.00 I integracyjne Spotkania 
Trzech Miast - Toruń, Olsztyn, Białogard, 
Dom Muz, ul. Poznańska
 godz. 20.00 Dagmara Pochyła - 
Nazbierało mi się, wystawa, Galeria Dla
 Festiwal Sztuki Performance, także 9.06., 
Ruiny Zamku Krzyżackiego

9.06. (sobota)  
 godz. 18.00 Spektakl Teatru PiG z o. o., 
także 16.06., MDK
 Biesiada Historyczna na Zamku Krzyżackim

10.06. (niedziela)  
 godz. 20.14 Kinior/Sudnik/Wudarczyk, 
koncert, Piwnica Pod Aniołem
 Kobranocka i Q-rek Band, koncert  
w Ruinach Zamku Krzyżackiego

11.06. (poniedziałek)  
 godz. 20.00 „Cień” - monodram  
Agaty Polny, Teatr Wiczy
 godz. 20.00 Krystyna Kofta „Lewa, 
wspomnienie prawej” monodram Teresy 
Stępień-Nowickiej, TPArt
 godz. 19.00 Annye Folike („grajmy”), 
koncert, Dom Muz
 godz. 20.14 Dariusz Brzostek, wieczór 
poetycki, Piwnica pod Aniołem

12.06. (wtorek)  
 godz. 19.00 Koncert grupy Mordercy P, TPArt
 godz. 20.14 Cezary Dobies - wieczór 
poetycki, Piwnica pod Aniołem

13.06. (środa)  
 godz. 20.14 Jacek Lachowicz - koncert, 
Piwnica pod Aniołem

14.06. (czwartek)  
 godz. 18.00 Rysunek i grafika - Stanisław 
Borysowski, wystawa do 31.08., Galeria Muz

15.06. (piątek)  
 godz. 10.00 IV Wojewódzki Przegląd 
Piosenki Dziecięcej „Płynie Wisła płynie,  
a Toruń z piosenki zasłynie”, Dom Muz,  
ul. Podmurna
 godz. 10.00 Dni Drwęcy, także 16.06., 
MDK, Bulwar Filadelfijski
 godz. 12.00 KATAR 2007 - opowiedziane 
tańcem, Od Nowa
 godz. 18.00 Heinrich Mehring - fotografia, 
wystawa czynna do 30.06., Foto Galeria 
Domu Muz
 godz.18.00 Finał Koncertów Edukacyjnych 
TOS, Dwór Artusa
 godz. 18.00 Koncert Hati i instalacja 100% 
Recycled Sound Installation, Ruiny Zamku 
Krzyżackiego
 godz. 19.00 Muzyka z Podmurnej - koncert 
w ogródku Dworu Mieszczańskiego

16.06. (sobota)  
 XXVII Międzynarodowe Spotkanie Kapel 
Ludowych, do 17.06., Muzeum Etnograficzne

 3.06. (niedziela), godz. 19.00 Józef 
Kotowicz (Białystok).Miejsce: kościół MB 
Królowej Polski, Rubinkowo I
 10.06. (niedziela), godz. 19.00 
Przemysław Kapituła (organy). Miejsce: 
kościół Wniebowzięcia NMP
 17.06. (niedziela), godz. 19.00 Bogusław 
Grabowski (Gdańsk).
 23.06. (sobota), godz. 19.00 Joanna 
Kucharko (Austria). Miejsce: kościół 
Podwyższenia Krzyża Św. (Kaszczorek)
 24.06. (niedziela), godz. 19.00 Joanna 
Kucharko (Austria, organy), Agnieszka 
Morisson (sopran), Chór Wydziału 
Teologicznego UMK Tibi Domine, dyrygent 
- ks. Mariusz Klimek. Miejsce: katedra śś. 
Janów.

FUNDACJA WSZECHSTRONNEJ
EDUKACJI PRO FUTURO
ul. Łąkowa 15, 87-148 Łysomice k/ Torunia 
tel. (56) 66-314-66, www.carillon.org.pl

n Festiwal Tour de Carillon
15.06.-1.07.
Koncerty odbywać się będą w 21 miastach 
naszego województwa
Koncerty toruńskie:
 21.06., godz. 17.00 -przy katedrze 
Świętych Janów
 22.06. koncert główny na Bulwarze 
Filadelfijskim: Dawna Pieśń flisacza, Muzyka 
na wodzie, Muzyka ogni sztucznych  
G.F. Haendla, Miniatura flisacza na carillon 
solo Magdaleny Cynk
 30.06, godz. 15.30 - koncert o charakterze 
symfonicznym na Rynku Staromiejskim.  
W programie prawykonania. Na carillonie gra 
Monika Kaźmierczak z Gdańska. Towarzyszy 
jej kwintet dęty z Gdańska Hevelius Brass.  
W wykonaniu wybranych utworów 
towarzyszyć będą muzycy z TOS. Koncertom 
21 i 22 czerwca towarzyszy chór Tibi Domine.

ŚWIęTO MUZYKI
www.swietmuzyki.wikidot.com

n Święto Muzyki
21.06. (czwartek), godz. 18.00-22.00
Spontaniczne granie na powitanie lata. 
Muzyka w wielu punktach Starówki. Niemal 
wszystkie gatunki muzyczne. Inauguracja na 

Rynku Staromiejskim hejnałem Torunia  
i przemarszem orkiestr dętych.

FUNDACJA PLATON 
IM. KUBY RUMIŃSKIEGO

n Koncert charytatywny
22.06. (piątek), godz. 19.00
Wystąpią: Zbigniew Zamachowski,  
Mariusz Lubomski i Bogdan Hołownia. 
Dochód z koncertu przeznaczony  
zostanie na ufundowanie stypendiów 
naukowych dla zdolnej młodzieży  
z niezamożnych rodzin.
Miejsce: Ogródek Dworu Mieszczańskiego

ZAKŁAD 
PIELęGNACYJNO-OPIEKUŃCZY
ul. Ligi Polskiej 8, tel. 657-42-90

n Koncert charytatywny
30.06. (sobota), godz. 17.00
Występ Marcina Gargały (tenor), któremu 
akompaniować będzie Rafał Kłoczko,  
a także aukcja obrazów toruńskich artystów, 
z której dochód przeznaczony będzie  
dla podopiecznych ośrodka. Miejsce: 
dziedziniec Ratusza Staromiejskiego

KOŁO NAUKOWE STOSUNKÓW
MIęDZYNARODOWYCH, EMPiK

n Spotkanie z Radosławem Sikorskim
1.06. (piątek)
 godz. 11.30 Wydział Nauk Ekonomicznych  
i Zarządzania UMK, audytorium nr 7
 godz. 17.00 EMPiK, ul. Królowej Jadwigi
Promocja książki „Prochy świętych. 
Afganistan - czas wojny”.

OŚRODEK CZYTELNICTWA
CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ul. Szczytna 13, tel. 622-87-14 
www.bibltor.torun.pl/occin.html

 
n Piosenki literackie w wykonaniu 
aktorów Sceny Młodych Studia P
11.06. (poniedziałek), godz. 16.00

n Genowefa Grzegorczyk - wystawa
czynna do 20.07.
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NIEZBęDNE ADRESY

 Wydział Kultury Urzędu Miasta Torunia, ul. Podmurna 60, tel. 622-20-65  Wydział Informacji, Promocji 
i Turystyki Urzędu Miasta Torunia, Wały Gen. Sikorskiego 8, tel. 611-87-36  Wydział Rozwoju i Projektów 
Europejskich Urzędu Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 124/126, tel. 611-85-55  Wydział Edukacji i Sportu 
Urzędu Miasta Torunia, Wały Gen. Sikorskiego 10, tel. 611-88-20  Ośrodek Informacji Turystycznej,  
Rynek Staromiejski 25, tel. 621-09-31  Centrum Informacji Młodzieży, ul. Przedzamcze 11/15, tel. 654-04-58 

Ciekawe strony internetowe o Toruniu:
www.um.torun.pl, www.torun.pl, www.interaktywny.torun.pl, www.torun.com.pl, www.miasto.torun.pl, 
www.kulturalnytorun.pl

17.06. (niedziela)  
 godz. 20.14 C. H. District - koncert, video 
art, Piwnica pod Aniołem

18.06. (poniedziałek)  
 godz. 18.00 Oscar Wilde „Bądźmy 
poważni na serio”, Teatr Tempestas, Dom 
Muz, ul. Podmurna
 godz. 20.00 Benefis Mikołaja Kopernika, 
TPArt

19.06. (wtorek)  
 godz. 18.00 Moja podróż do Szwecji, 
północnej Norwegii i Finlandii, Dom Muz,  
ul. Podmurna
 godz. 20.14 Tacuara Nod+ / 12&T, 
Piwnica pod Aniołem

20.06. (środa)  
 godz. 10.00 Święto Słownika, także 21  
i 22.06., Dom Muz, ul. Podmurna i MDK
 godz. 20.14 Videoturisten - koncet / video, 
Piwnica pod Aniołem

21.06. (czwartek)  
 godz. 18.00-21.00 Święto Muzyki,  
różne punkty Starówki
 godz. 19.00  „Beren i Luthien”, premiera 
Teatru Bez Nazwy, Dom Muz, ul. Podmurna
 godz. 17.00 Festiwal Tour de Carillon, 
przy katedrze śś. Janów, koncert także 
22.06. i 30.06.
 Wystawa bonsai, czynna do 24.06., 
dziedziniec ratusza

22.06. (piątek)  
 godz. 18.00 „Architektura kolumbijska 
i świadomość miejsca - ostatnie 25 lat”, 
wystawa czynna do 31.07., Galeria Artus
 godz. 19.00 Koncert charytatywny, 
ogródek Dworu Mieszczańskiego
 godz. 20.00 Ola Kasiorkiewicz - 

malarstwo, dyplom, Galeria Dla
 Viola Kuś - Top model made in Poland, 
wystawa czynna do 8.07., Magdalena 
Samborska - Liturgia przedmiotu, wystawa 
czynna do 15.07., Galeria Wozownia

23.06. (sobota)  
 godz. 10.00-18.00 Letnie spotkania  
w drodze, Dom Muz, ul. Poznańska
 Święto Miasta: godz. 14.40 korowód 
ulicami Starówki, godz. 16.00 impreza 
plenerowa na Bulwarze Filadelfijskim,  
godz. 22.30 Piernikowa Aleja Gwiazd  
przed Dworem Artusa
 godz. 18.00-24.00 nocne zwiedzanie 
Muzeum Okręgowego

24.06. (niedziela)  
 Święto Miasta: godz. 9.30 Msza za Toruń 
w katedrze, godz. 22.00 „Trubadur” - opera, 
fosa zamkowa
 godz. 18.30 Inauguracja XI Letniego 
Festiwalu „Toruń - Muzyka i Architektura”, 
Dwór Artusa
 godz. 20.14 Perpetual Motion Food (trio) / 
Pchełki - koncert, Piwnica pod Aniołem

25.06. (poniedziałek)  
 godz. 20.00 Koncert grupy Bez Jacka, TPArt

27.06. (środa)  
 godz. 20.14 Ryszard Tymański  
& Transistors - koncert, Piwnica pod Aniołem

29.06. (piątek)  
 10. Festiwal Song of Songs, także 30.06., 
fosa zamkowa

30.06. (sobota)  
 godz. 17.00 Koncert charytatywny, Aula UMK
 godz. 17.00 Koncert charytatywny, 
dziedziniec ratusza
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