
 

 

TORUŃSKI INFORMATOR DLA DUŻYCH 
RODZIN  

1- 15 sierpnia 2021 

KAMIENICA INICJATYW   
Kamienica Inicjatyw (ul. Kopernika 22), tel. 514 786 113. 
 

20.08 (piątek) 
Spotkanie z grami planszowymi 
Kamienica Inicjatyw, ul. Kopernika 22, godz. 16:00- 19:00, bezpłatne.  
 
Od czasu Monopoly i Chińczyka pojawiło się mnóstwo dobrych gier i co roku ich liczba rośnie. Chcecie 
dowiedzieć się, co to za gry ? 
 
Spędźcie z nami czas przy stole, rozmawiając, śmiejąc się, ucząc i rozwijając. Nie martwcie się o 
instrukcję – wytłumaczymy Wam wszystkie zasady. Wybieraliśmy gry specjalnie pod kątem reguł, 
które można szybko poznać i cieszyć się rozgrywką. To będą bardzo radosne i wartościowe spotkania! 
Spotkania przeznaczone są dla wszystkich - niezależnie od wieku. Mamy gry zarówno dla starszych, 
jak i młodszych! 
 
Możecie przyjść również ze swoimi grami i ze znajomymi stworzyć własną grupę! 
 
Posiadamy następujące gry: 
Tajniacy, Wsiąść Do Pociągu, Colt Express, Najemnicy – Parszywa Drużyna, Welcome to Miasteczko 
Marzeń, Sabotażysta, Rój, Park Niedźwiedzi, Qwirkle, Azul, Podaj Dalej, 5 sekund, Kingdomino, 
KnitWit, Tajemnicze Domostwo, Sagrada, Red7, Dixit, Halli Galli, Tangram, Dobble, Pędzące Żółwie, 
Pełny Kurnik, Grzybobranie, Warcaby, Kociaki Łobuziaki, Vendespil, Przewrotne Motylki, Opowiem Ci 
Historyjkę, Patchwork Express, Granie W Nawlekanie, Baobab, Timeline Polska, Koncept, Domek, 
Decryptor, Abalone, 7 cudów świata, Jungle Speed, Rummikub, Blokus, Ego, Catan, UNO, Ubongo, 
Eksplodujące Kotki, Carcassone, Set, Jenga, Skaczące Czapeczki, Cluedo 
 
Zapisy:  
- pod tel. 514 786 113 (od pon. do pt. od 9.00 do 17.00) 
- email: zapisy@kamienica-inicjatyw.pl (proszę podać imię, nazwisko, wiek oraz numer kontaktowy) 
Projekt Kamienica Inicjatyw – Centrum Aktywności Lokalnej został dofinansowany ze środków Gminy 
Miasta Toruń  
 
 



 

 

28.08 (sobota) 
Taniec bez spinki 
Kamienica Inicjatyw, ul. Kopernika 22, godz. 10:00 i 12:00, bezpłatne.  
 
Grupa 1: 10.00 - 10.45 (grupa młodsza - taniec z mamami/ojcami - zabawy w rytmie muzyki) 
Grupa 2: 12.00 - 13.00 (grupa starsza - nauka krótkich układów tanecznych z elementami hip hopu, 
oczywiście wszystko bez spinki) 
-Zajęcia dla wszystkich dzieci chcących się poruszać, potańczyć i poszaleć przy muzyce! Zajęcia będą 
miały na celu naukę tańca poprzez zabawę… bez oceniania i wymagania! 
Dzieci w czasie zajęć będą uczyły się prostych kroków tanecznych i układów, będą poprawiały swoją 
kondycję, ćwiczyły pamięć, uczyły się poczucia rytmu, koncentracji, świadomości ruchów. 
-Dlaczego bez spinki? 
Nie jesteśmy profesjonalnym studiem tańca, nie mamy sali z lustrami i certyfikowanego instruktora. 
Dzieci biorące udział w naszych zajęciach nie będą występować w skomplikowanych układach przed 
publicznością. Nasze zajęcia maja inny cel – nieskrępowaną ekspresję, 200% normy nieocenianej 
radości, zero stresu, dużo satysfakcji i luz… czyli bez spinki! 
-Zapisy: 
- pod tel. 514 786 113 (od pon. do pt. od 9.00 do 17.00) 
- email: zapisy@kamienica-inicjatyw.pl (proszę podać imię i nazwisko, wiek oraz numer kontaktowy) 
 

 
UWAGA! NA WSZYSTKIE SPOTKANIA OBOWIĄZUJĄ ZAPISY POD TEL. 514 786 113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KONCERT 

15.08 (niedziela)  
Koncert z okazji Święta Wojska Polskiego - 100 lat muzyki polskiej 
Dziedziniec Ratusza Staromiejskiego, godz. 17:00, wstęp: bezpłatny.  
Wystąpi: Orkiestra Dęta OSP Aleksandrów Kujawski 
 
W dniach 20 czerwca - 4 września 2021 roku odbędzie się 25. Międzynarodowy Festiwal „Nova 
Muzyka i Architektura” – Toruń, Kujawsko-Pomorskie 2021, którego ideą jest prezentowanie muzyki 
zarówno w zabytkowych, jak i nowoczesnych wnętrzach toruńskiej architektury. 25 różnorodnych 
wydarzeń wypełni tę jubileuszową edycję, będą to koncerty, recitale, projekcje filmowe oraz wystawa 
zdjęć. 
 
Marsz, Wiązanka pieśni żołnierskich, Gdy mi ciebie zabraknie, Ja się boję sama spać, Sen o 
Warszawie, Wiązanka muzyki z filmów wojennych, Wiązanka z przełomu lat 40tych i 50tych ( z okresu 
odbudowy Warszawy), Sen o Warszawie, Powołanie, Mury, Szklana pogoda, Krakowski spleen, Biała 
Armia, Tomasz, karabele! (muzyka filmowa Pan Tadeusz), Wojna domowa. 
 
„Piosenka jest dobra na wszystko…” – przekonywał mistrzowski duet stworzony przez Jeremiego 
Przyborę i Jerzego Wasowskiego. Ale są piosenki szczególne, takie, które w trudnej rzeczywistości 
stają się swoistym kodem, środkiem pokoleniowej komunikacji jak Krakowski spleen (1983). Kora 
wiedziała, że trzeba działać, by wyrwać się z beznadziei PRL-u. Inni też wiedzieli; szarugę dostrzegali i 
znakomicie ją puentowali jak choćby Lombard w piosence Szklana pogoda (1983). „Twarzą w twarz” 
wobec zakłamanej rzeczywistości stawał Jacek Kaczmarski śpiewając Mury (1978) – swoisty „hymn” 
narodzonej w 1980 roku „Solidarności”. Do walki o siebie i szeroko pojętą wolność zachęcał później 
Bajm piosenką Biała armia (1990) 
W świętowaną rocznicę znakomicie wpisują się: piosenka Powołanie (1971), zaśpiewana przez Marylę 
Rodowicz, a także jedna z najlepszych, rodzimych ścieżek dźwiękowych ‒ Wojciecha Kilara do filmu 
Pan Tadeusz (1999). Tomasz, karabelę (jedno z ulubionych powiedzonek Podkomorzego) to fragment 
mroczny i tajemniczy, naznaczony idiomem rodzimego poloneza. Pozostając w kręgu muzyki filmowej 
wysłuchamy również nieśmiertelnych piosenek i melodii z serialu Wojna domowa (1964) oraz z 
filmów wojennych. Święto Wojska Polskiego będziemy czcić słuchając pieśni  żołnierskich, oraz 
piosenek z przełomu lat 40. i 50. – z okresu odbudowy naszej stolicy. Miasto, które cierpiało, ale 
powstało z prochu jak feniks – Warszawa, gdyż o niej mowa, stała się bohaterką wielu pieśni i 
piosenek. Jest wśród nich Sen o Warszawie (1966) duetu Czesław Niemen – Marek Gaszyński.  
Ale będą też piosenki „lekkie łatwe i przyjemne”, arcydzielne perełki jak m.in. Ja się boję sama spać – 
wyznanie Kaliny Jędrusik  z muzyką Jerzego Petersburskiego czy Gdy mi ciebie zabraknie – piosenka 
wyśpiewana przez Ludmiłę Jakubczak, ‒ uznana przez czytelników „Expresu Wieczornego” w 1960 
roku  za najpopularniejszą polską piosenkę powojenną. 

 
 



 

 

TEATR  

17,18,19,20,21.08 (wtorek-sobota) 
Lalki śpiewają 
Teatr Baj Pomorski, godz. 17:00, bilety: ulg 22-24zł, norm 24-26zł  
 
Scenariusz i Reżyseria: Anna Katarzyna Chudek, Dominika Miękus, Marta Parfieniuk-Białowicz, Edyta 
Soboczyńska, Krzysztof Grzęda, Andrzej Korkuz, Krzysztof Parda, Mariusz Wójtowicz 
Konsultacje reżyserskie: Ireneusz Maciejewski 
Konsultacje scenograficzne: Dariusz Panas 
Konsultacje kostiumowe: Barbara Guzik 
Kompozytorzy: Łukasz Pospieszalski, Piotr Klimek, Piotr Nazaruk, Bartłomiej Orłowski, Miłosz 
Markiewicz, Magdalena Miszewska-Zasadna 
Opieka artystyczna: Zbigniew Lisowski 
Inspicjent: Hanna Grewling-Murawska 
Data premiery: 15  i 16 maja 2021 roku 
Czas trwania: 50 min. 
Od lat: 3. 
Obsada (wymiennie): Anna Katarzyna Chudek, Edyta Łukaszewicz-Lisowska, Dominika Miękus, Marta 
Parfieniuk-Białowicz, Grażyna Rutkowska-Kusa, Edyta Soboczyńska, Krzysztof Grzęda, Andrzej Korkuz, 
Krzysztof Parda, Jacek Pietruski, Mariusz Wójtowicz 
 
 Losy teatralnych lalek nie należą do najprostszych. Miesiące bądź nawet lata przeleżane w ciasnych 
skrzyniach, walizkach, magazynach… Do tego niepewność, kiedy ponownie stanie się w blaskach 
reflektorów i czy w ogóle to nastąpi. 
Lalki zamieszkujące zakamarki naszego Teatru postanowiły upomnieć się o należną im atencję. 
Zmotywowały Aktorów do napisania scenariusza i wyreżyserowania w ramach Sceny Inicjatyw 
Aktorskich dynamicznego spektaklu, przepełnionego muzyką, niebanalnym humorem, wartką akcją, 
w którym obok siebie staną lalki pochodzące z najrozmaitszych, niekiedy już dość zamierzchłych, 
przedstawień. 
Wszystkiemu, o czym mowa powyżej, towarzyszyć będzie drobny konflikt… Jego rozstrzygnięcie 
przypadnie w udziale Wam, drodzy Widzowie! 
 

WARSZTATY  

01.08 (niedziela) 
Artus Festival | Przygody niesamowitych skarpetek | Warsztaty 
Piwnice Kultury, godz. 12:00, wstęp wolny  
 
Niesamowite skarpetki to prawdziwi przyjaciele przyrody i natury – chcą pomagać wszystkim nawet 
tym najmniejszym! W ramach spotkania z autorką bestsellerowej serii książek dla dzieci Niesamowite 
przygody dziesięciu skarpetek – Justyną Bednarek – przygotowaliśmy dla najmłodszych czytelników, 
towarzyszące wydarzeniu tematyczne warsztaty plastyczne! 



 

 

Wspólnie wysłuchamy historii szarej skarpetki i będziemy, jak mama małej Be. Ze skarpetki 
stworzymy piękną pacynkę, a w drugiej części zajęć wykonamy piękne skarpetkowe origami, a także 
własnoręczną zakładkę do książek dla małego czytelnika oraz myszkę. 
Na warsztatach pobudzimy dziecięcą kreatywność, wyobraźnie i twórcze myślenie. 
Zajęcia poprowadzi dla Was Monika Ratajczyk – plastyk i historyk sztuki. 
 

06.07-29.08 
LETNI KĄCIK EDUKACYJNY 
CSW, W godzinach otwarcia CSW: 
/ poniedziałek: nieczynne 
/ wtorek – czwartek: 12.00–19.00 
/ piątek: 12.00–20.00 
/ sobota – niedziela: 10.00–19.00, 
 Bilety:5zł   
 
Dla dzieci wraz z jednym opiekunem. 
 
Letni kącik edukacyjny to propozycja dla mieszkańców Torunia i turystów, którzy zwiedzając Toruń, 
mogą w kreatywny sposób odpocząć przy „orzeźwiających” zadaniach inspirowanych aktualnymi 
wystawami. W kąciku edukacyjnym, oprócz zadań, znajdziecie Państwo przybory rysunkowe i inne 
narzędzia plastyczne, które pozwolą na miejscu, komfortowo zrealizować wybrane zadania. 
 

01.08-31.08 
Warsztaty w CENTRUM NOWOCZESNOŚCI MŁYN WIEDZY i CENTRUM 
INNOWACYJNEJ EDUKACJI 
CENTRUM NOWOCZESNOŚCI MŁYN WIEDZY i CENTRUM INNOWACYJNEJ EDUKACJI, godz. od 
wtorku do piątku o godz. 10:00, 12:00 i 14:00, w sobotę i niedzielę 11:00, 13:00 oraz 15:00, bilety 
od 17 zł  
 
 
CENTRUM NOWOCZESNOŚCI MŁYN WIEDZY 
Warsztaty przyrodnicze dla małych i dużych odkrywców. Razem wybierzemy się na spacer do lasu 
oraz odbędziemy międzygwiezdną podróż. 
 
WTOREK | Fantastyczne globy | wiek: 6+ 
Zapraszamy do zabawy, w czasie której poczujecie się jak międzygwiezdni podróżnicy. Tylko od Was 
zależy jakie ciało niebieskie odkryjecie, a widok jego powierzchni z okien Waszego lądującego statku 
uwiecznicie niezwykłym obrazem. 
 
Inspiracją będą zdjęcia planet i księżyców naszego Układu Słonecznego, a techniki plastyczne jakich 
użyjecie nawiązywać będą do tego jak powstają i jak się zmieniają ciała niebieskie – będziemy 
korzystać z grawitacji, a pewną rolę odegra przypadek! 
 



 

 

Dajcie się zaskoczyć urodzie globów, jakich widoki powstawać będą na naszych oczach i przekonajcie 
się, że odległe światy stają się bliskie dzięki nauce, a czasem również dzięki fantazji! To gdzie lecicie? 
Na przytulną planetę z ciekłą wodą, na księżyc z morzami metanu, czy na planetę pustynną? A może 
macie jeszcze ciekawsze plany na kosmiczną podróż? 
 
 
CZWARTEK | Leśne zoo | wiek: 6+ 
Las jest naturalnym domem zwierząt. Możemy w nim spotkać setki gatunków. Niektóre z nich coraz 
rzadziej, gdyż są one zagrożone wyginięciem. 
 
W trakcie warsztatu uczestnicy dowiedzą się, które ssaki podlegają ochronie, gdzie występują w 
Polsce oraz jak należy zachowywać się podczas spotkania z dziką fauną. Stworzą także oryginalną 
ozdobę z przyrodniczym akcentem – papierowego ptaka i gniazdo. 
 
SOBOTA | Rośliny i owady nie od parady | wiek: 6+ 
 
Na warsztacie zapoznacie się z różnymi gatunkami owadów – ich wyglądem, cechami 
charakterystycznymi i rolą, którą odgrywają w ekosystemie. Niektóre z nich przylatują do nas z uwagi 
na rośliny, które uprawiamy w naszych ogródkach lub na naszych balkonach. Szczególnie istotne są 
dla nich kwiaty, które zapylają. Niezwykle ważna, w naszym życiu na Ziemi, jest również rola drzew i 
krzewów, które dostarczają nam wielu korzyści, o czym również będziemy opowiadać. 
 
Każdy uczestnik warsztatów będzie mógł wykonać swojego tańczącego, papierowego owada, a także 
rozpocząć uprawę roślin we własnoręcznie przyozdobionej doniczce. 
 
 
CENTRUM INNOWACYJNEJ EDUKACJI 
Warsztaty, które pozwolą stworzyć własny powietrzny pojazd, poznać sekrety produkcji jedwabiu 
oraz lokalny folklor i ludowe zwyczaje. 
 
ŚRODA | Podróże ku górze | wiek: 6+ 
Człowiek od zawsze marzył o lataniu. Fascynowały go podniebne przestworza – chciał poczuć się 
wolny. Musiało jednak nastąpić wiele prób i upadków, abyśmy dzisiaj mogli swobodnie poruszać się 
tysiące kilometrów nad ziemią. 
 
Pierwszą maszyną, która poleciała ku niebu był balon, obecnie wykorzystywany głównie w rekreacji i 
w sporcie. W tym roku Toruń będzie gospodarzem zawodów baloniarskich o prestiżowy puchar 
Gordona Bennetta. Z tej okazji zapraszamy na warsztat, w trakcie którego poznamy drogę ludzkości 
do latania oraz stworzymy swój własny powietrzny pojazd. 
 
PIĄTEK | Poznaj od środka Państwo Środka | wiek: 6+ 
 
Chiny to jedno z największych państw na świecie. Zamieszkiwane przez ponad 1,4 miliarda osób 
zaskakuje bogactwem i różnorodnością swojej kultury, historii i przyrody. 
 



 

 

Zapraszamy Was w podróż do Państwa Środka, w czasie której odkryjecie niektóre sekrety tego 
niezwykłego kraju. Podczas warsztatu przeprowadzicie obserwacje w dużym powiększeniu i poznacie 
starożytny sekret produkcji jedwabiu, wcielicie się w budowniczych Wielkiego Muru, a jeśli dopisze 
Wam szczęście staniecie oko w oko z mitycznym, chińskim smokiem. 
 
NIEDZIELA | Na ludowo-kolorowo | wiek: 6+ 
 
Podobno Polacy nie znają swojego folkloru tak dobrze jak inne narody. Oczywiście my uważamy, że 
jest zupełnie inaczej i polskie tradycje ludowe są bliskie sercu każdego z nas. Podczas wakacji 
będziemy mieli okazję zapoznać się jeszcze bardziej z naszą rodzimą kulturą. 
 
Aby ułatwić Wam zadanie zapraszamy na warsztat, podczas którego zgłębimy tajemnice lokalnego 
folkloru oraz przyjrzymy się ludowym zwyczajom, które czynią dany region wyjątkowymi wspólnie 
odkryjemy piękno różnorodności naszego kraju, a być może również dowiemy się czegoś o swoim 
pochodzeniu. Kiedy pochylimy się nad naszą kulturą okaże się, że niektórzy z nas są Kaszubami, inni 
Góralami, jeszcze inni Ślązakami, czy Mazurami. Mówimy różnymi gwarami, wchodzącymi w skład 
różnych dialektów. 
 
A jeżeli lubicie kolekcjonować pamiątki z wakacji, będziecie mogli stworzyć własne rękodzieło 
inspirowane sztuką przodków. 
 
Informacje praktyczne: 
Zajęcia trwają 60 minut. 
Ze względu na zasady reżimu sanitarnego w warsztacie może uczestniczyć od 6 do 14 osób. 
Cena biletu zaczyna się od 17 zł. 
Rodzice/opiekunowie dzieci do 13. roku muszą również zakupić bilet. 
W trakcie zajęć uczestnicy muszą mieć zakryte nos i usta przy pomocy maseczki. 
Młodsze dzieci podczas warsztatu powinny być wspomagane przez osoby dorosłe. 
 
 

02.08 (poniedziałek) - 06.08 (piątek) 
Skarpetkowe Półkolonie w Artusie | Turnus II 
Filia Dom Muz | Podgórz, godz. 10:00-15:00, bilety:290zł  
 
Czy zastanawiałeś się kiedyś, co się dzieje z zaginionymi skarpetkami? Czy ktoś je kradnie? Może 
same uciekają? A może po prostu Twoja i Twojego dziecka szafa jest pełna tzw. niedoparek? Jeśli 
pragniesz poznać odpowiedzi na te i wiele innych pytań zapraszamy do udziału w naszych 
skarpetkowych półkoloniach! 
 
Spójrz z nami na otaczający nas świat w zupełnie nowy sposób! Razem poszukamy ukrytych tropów i 
znaczeń, dzięki którym przeniesiemy się do niesamowitej krainy skarpetek i ich przygód. Podczas 
tygodniowych zajęć dzieci poprzez zabawę połączoną z nauką, aktywnie spędzą wolny czas i nawiążą 
znajomość z innymi miłośnikami skarpetkowych przyjaciół, a wszystko pod czujnym okiem 
wykwalifikowanej kadry Dworu Artusa. 
 



 

 

Tak jak Czarna Frotte i jej banda wyruszysz w nieznane, stoczysz walkę z białymi rękawiczkami, 
tworząc wspaniałe prace artystyczne. Razem odwiedzimy ogród różany i dwór Królowej Skarpetki. 
Nauczymy się szyć, tworzyć mapy, a nawet rzeźbić. Nie zabraknie porcji zdrowego ruchu na świeżym 
powietrzu i solidnej porcji poczucia humoru do czego zachęci nas biała skarpetka w kropki. Zabawimy 
się także w detektywa, dowiadując się jak dawniej bawiły się dzieci, a zielony Zbigniew zabierze nas 
do muzeum zabawek. Pamiętajcie, skarpetki mogą być wszędzie, a w ich świecie wszystko jest 
możliwe. 
 
Dzięki wiedzy zdobytej podczas wakacji poszerzymy zdolności manualne dzieci, pobudzimy ich 
kreatywność, twórcze i nieszablonowe myślenie, a przede wszystkim rozwiniemy w nich zachowania 
empatyczne i zachęcimy do czytania. 
 
Co czeka Twoje dziecko w czasie trwania turnusu? 
 
    Pozna przygody skarpetek i dowie się czego mogą go nauczyć 
    Zamieni się w odkrywcę, poszukiwacza, twórcę oraz bohatera 
    Rozwinie swoje umiejętności plastyczne, florystyczne oraz interpersonalne 
    Pobudzi swoją pomysłowość, kreatywność i wyobraźnię 
 
Ramowy dzień zajęć: 
 
    10:00 -11:00 Powitanie uczestników, I blok zajęć 
    11:00-11-15  Przerwa 
    11:15-12-00 II blok zajęć 
    12:00-12:40  Wyjście na obiad do restauracji 
    12:40-13:40 III blok zajęć 
    13:40-14:00 Przerwa 
    14:00-15:00 IV blok zajęć, pożegnanie uczestników 
 
Organizator zapewnia wszystkie niezbędne materiały z wyłączeniem telefonów z aplikacją Pokemon 
Go. 
 
Zajęcia poprowadzą edukatorzy z Działu Edukacji Dworu Artusa z doświadczeniem w pracy z dziećmi, 
w bezpiecznych warunkach zgodnych z aktualnymi przepisami i zaleceniami epidemiologicznymi. 
 
Zajęcia odbywają się w Filii Dom Muz | Podgórz przy ul. Poznańskiej 52 i obejmują wyżywienie, 
zajęcia edukacyjne, plastyczne i ruchowe oraz ubezpieczenie. 
 
Więcej informacji u Kierowniczki Działu Edukacji pod numerem tel. 792 006 098 lub mailem: 
monika@artus.torun.pl. 
 

 
 
 



 

 

07.08(sobota) 
Mapa Nie Nudy | Finał 
Filia Dom Muz | Rudak, godz. 16:00, wstęp wolny  
 
Kolejny raz rezygnujemy z grafików, planów i codziennych rutyn! Dostosowujemy się do trendów 
tworzenia działań kulturalnych wychodzących poza mury instytucji i specjalnie dla Was – i razem z 
Wami – wymyślamy, jak się nie nudzić! 
 
Wraz z Przedszkolem im. Marii Montessori w Toruniu stworzyliśmy niesamowitą Mapę Nie Nudy czyli 
zabawę w budowie, będącą odskocznią od tabletów i komputerów. Dzięki niej wspólnie będziemy 
eksperymentować, bawiąc się i odkrywając nowe miejsca, by na koniec nową mapą podążyć na teren 
zielony przy Fili Dom Muz | Rudak (ul. Okólna 169)  i wprowadzić stworzone przez nas nowe 
rozwiązania. Czeka nas wspólna przygoda! 
 
W ramach Finałowej części Mapy Nie Nudy zaprezentujemy: 
 
 -nowe rozwiązania na Placu Zabaw i publikację Mapy Nie Nudy 
- liczne animacje Placu Zabaw: ścieżka bosych stóp, ziemia to lawa, linarium, tipi, mega domino, 
przejście po linie, błotna kuchnia czy mapa skarbu do rozwiązania 
- warsztaty survivalowe, improwizacji muzycznej i edukacyjne. 
 
 Mapa Nie Nudy czyli zabawa w budowie to projekt, który jest pokłosiem realizowanego w 2020 roku 
projektu Plac Zabaw w Budowie i fokusów, jakie przeprowadziliśmy. 
 
Organizator: Centrum Kultury Dwór Artusa 
Partner: Przedszkole im. Montessori 
Koordynator zadania: Aleksandra Strzelec 
 

10-13.08 
Letnie półkolonie w Muzeum Okręgowym w Toruniu 
Muzeum Okręgowe w Toruniu, godz. 10:00-14:00, koszt:100zł(udział we wszystkich dniach) 
25zł(udział w jednym dniu) 
 
Program 10 – 13 sierpnia 2021 r., godz. 10.00 – 14.00 
 
10.08 – W pracowni artysty malarza, Muzealni Tropiciele 
11.08 – Życie codzienne w średniowiecznej kamienicy, Ale kosmos! Wielkie odkrycie Mikołaja 
Kopernika 
12.08 – Toruńskie pierniki, Ceremonia herbaciana 
13.08 – Mury obronne Torunia, Budowanie Torunia 
Obowiązkowe zgłoszenia na zajęcia przyjmuje Dział Edukacji Muzeum Okręgowego w Toruniu 
tel. 56 660 56 32, 56 660 56 31 lub 56 660 06 
 
 



 

 

03,10,17,24,31.08 (wtorki) 07,21.08 (soboty) 
Zajęcia edukacyjne dla osób indywidualnych i rodzin 
Muzeum Okręgowe w Toruniu, godz. 12.00, koszt: 11 zł od osoby 
 
Wtorki: 
03.08 – Mury obronne Torunia – Ratusz Staromiejskim spacer po Starym Mieście 
10.08 – Bal Królewski – Ratusz Staromiejski 
17.08 – W pracowni artysty – Ratusz Staromiejski 
24.08 – Legendy Torunia – Ratusz Staromiejskim spacer po Starym Mieście 
31.08 – Muzealni Tropiciele – Ratusz Staromiejski 
 
Soboty: 
07.08 – Ceremonia herbaciana – Kamienica pod Gwiazdą 
21.08 – Muzealni Tropiciele – Ratusz Staromiejski 
 
Obowiązkowe zgłoszenia na zajęcia przyjmuje Dział Edukacji Muzeum Okręgowego w Toruniu 
tel. 56 660 56 32, 56 660 56 31 lub 56 660 06 
 

 
20.08(piątek) 
Letnie spotkania z archeologią 
Dział Archeologii przy ul. Św. Jakuba 20a, godz. 11:00, bilety:9zł  
 
Jak niegdyś domy budowano 
prowadzenie: Leszek Kucharski 
 
Zajęcia prowadzone będą w siedzibie Działu Archeologii przy ul. Św. Jakuba 20a. W związku z 
procedurami związanymi z wciąż trwającą pandemią COVID-19 ilość miejsc na każde zajęcia jest 
ograniczona do 10 osób. Dlatego prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa w Dziale 
Archeologii Muzeum (od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-15:00), tel. 56  660 56 56 i 56 660 56 
59 lub internetowo na adres: da@muzeum.torun.pl. 
 
Opłata za udział w zajęciach – bilet edukacyjny  – 9 zł (bilet należy zakupić w kasie któregokolwiek z 
oddziałów muzeum: Ratusz, Dom Mikołaja Kopernika, Muzeum Historii Torunia w Domu Eskenów, 
Muzeum Twierdzy Toruń, Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika, Muzeum Toruńskiego Piernika, 
Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu w Kamienicy pod Gwiazdą). W budynku przy ul. Św. Jakuba 20A 
nie ma możliwości nabycia biletu. 
 
 
 
 
 
 



 

 

INNE 
 

07.08 (sobota) 
RelaksAkcja | Piknik na powitanie lata na Rudaku 
Filia Dom Muz | Rudak, godz. 16:00, wstęp wolny  
 
Wakacje to wspaniała okazja, by spędzić wspólny weekend z rodziną. Czas na RelaksAkcje! 
 
Po ciężkim tygodniu pracy dla każdego rodzica, dziecka i seniora nadeszła pora, by zafundować sobie 
odrobinę relaksu i odprężenia na świeżym powietrzu! Centrum Kultury Dwór Artusa ma dla Was 
pomysł, jak w miły i kreatywny sposób spędzić sobotnie popołudnie oraz wieczór w otoczeniu natury. 
Już 7 sierpnia od godziny 16:00 do 21:00 serdecznie zapraszamy Was na drugi w tym roku letni 
piknik. 
 
Razem z nami nie tylko stworzysz piękne ozdoby i rozwiniesz swojej zdolności manualne… to będzie 
również uczta dla zmysłów w otoczeniu muzyki i pięknych zapachów pysznego jedzenia, lodów oraz 
kawy. 
 
W programie pikniku wiele atrakcji między innymi warsztaty survivalowe, zajęcia artystyczne i 
kreatywne: kaligrafia, warsztaty roślinne, kociość – kreatywne kocie warsztaty plastyczne, warsztaty 
ceramiczne oraz warsztaty improwizacji muzycznej (Toruńska Orkiestra Improwizowana). Ponadto 
zapraszamy do udziału w kiermaszu książek organizowanym przez Bibliotekę Książnica Kopernikańska 
Filia nr 7 oraz na finałową część projektu Mapa Nie Nudy! 
 
W strefie relaksu natomiast czeka Was zabawa dużymi bańkami, malowanie buziek dziecięcych oraz 
strefa gastronomiczna (grill z kiełbaskami, a także orzeźwiające napoje dla najmłodszych i dorosłych) i 
otwarcie nowej części Placu Zabaw w Budowie. Od 19:30 zapraszamy na wyjątkowy koncert  na 
świeżym powietrzu Toruńskiej Orkiestry Improwizowanej. 
 
Nie zabraknie również kącika gier planszowych i gier elektronicznych  organizowanych przez 
Fantastyczny Dom Kultury! 
Wstęp na wszystkie warsztaty i do strefy relaksu – wolny. 
 

14.08 (sobota) 
Nocne wejście na wieżę Ratusza Staromiejskiego 
Muzeum Okręgowe w Toruniu, godz. 20:00-00:00, bilety: 18 złotych (normalny) oraz 13 złotych 
(ulgowy)  
 
17 lipca oraz 14 sierpnia, w godzinach 20:00-00:00 zapraszamy na nocne wejście na wieżę Ratusza 
Staromiejskiego. Będzie to okazja by wieczorową porą podziwiać toruńską starówkę wpisaną na Listę 
Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Ostatnie wejście na wieżę przewidziano na godzinę 23:30. 



 

 

Bilety w cenie 18 złotych (normalny) oraz 13 złotych (ulgowy) do zakupu w kasach muzeum lub online 
na https://bilety.muzeum.torun.pl. 

 
 


