
Instytucja Oferta na 7 czerwca 2022 r.

Muzeum Etnograficzne im. Marii 

Znamierowskiej-Prüfferowej w 

Toruniu

- Oprowadzanie z przewodnikiem po wystawie stałej „Tajemnice codzienności. Kultura ludowa i jej 

pogranicza od Kujaw do Bałtyku (1850-1950)” o godz. 11:00 (max 25 osób) i  13:00 (max 25 osób)

- Oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej „Tatuaż, Symbol, Piętno, Piękno” o godz. 12:00 (max 

30 osób) i 15:00 (max 30 osób)

- Oprowadzanie po niedostępnych na co dzień zakamarkach muzeum „Muzeum jakiego nie znamy. 

Bastion św. Wawrzyńca Twierdzy Toruń” o godz. 10:00 (max 15 osób) i 13:00 (max 15 osób)

- Zwiedzanie wystawy stałej i czasowej w godzinach od 9:00 do 17:00 (ostatnie wejście o 16:00) - za 

symboliczne 1 zł.

Muzeum Ziemi  Kujawskiej                                 

i Dobrzyńskiej we Włocławku 

Wstęp na wszystkie ekspozycje stałe i czasowe w oddziałach muzeum we Włocławku i Nieszawie za 

symboliczne 1 zł. (w godz. 10.00–18.00)

- W Muzeum Historii Włocławka ciągła prezentacja multimedialna pt. "Widoki dawnego Włocławka". (w 

godz. 10.00–18.00)

- W Muzeum Etnograficznym we Włocławku o godz. 12.00, 14.00 i 16.00 oprowadzenie po wystawie 

stałej i wystawie czasowej pt. "Świat duchowej wyobraźni..." oraz projekcja filmu pt. „Haft kujawski. 

Ratujmy!”

- W gmachu Zbiorów Sztuki we Włocławku co pół godziny projekcje filmu o Stanisławie Zagajewskim 

„Pasja" z 1985 r. O każdej pełnej godzinie zwiedzanie z przewodnikiem wystaw „Rzeźba secesyjna 

Wacława Bębnowskiego" oraz „Jan Sowiński (1911-1990). Mistrz włocławskiego designu"

- W gmachu głównym o godz. 11.00 i 13.00 oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Włocławski fajans 

1873-1990”.

Muzeum Archeologiczne

w Biskupinie 

- Nieodpłatne zwiedzanie zaplecza Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - Pracowni Konserwacji 

Drewna oraz Pracowni Konserwacji Ceramiki

- Bezpłatne rejsy statkiem "Diabeł Wenecki" zaczynające się o pełnych godzinach.

Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna - Książnica 

Kopernikańska w Toruniu

- Zwiedzanie magazynów z oprowadzaniem o godzinie 13.00 i 16.00 (2 wejścia)

- Świat i Polska na zabytkowych mapach ze zbiorów specjalnych Książnicy Kopernikańskiej

w Toruniu – Prezentacja najstarszych i najcenniejszych map i atlasów ze zbiorów Książnicy 

Kopernikańskiej (XVIII-wieczny atlas świata Johanna Baptisty Homanna, jeden z najstarszych planów 

Torunia autorstwa Matthaeusa Meriana z około 1655 roku, słynny atlas Eugeniusza Romera z 1916 roku, 

na podstawie którego ustalano granice II Rzeczpospolitej Polskiej); godzina 11.00 i 14.00 (2 wejścia)

- Zajęcia integracyjne dla polskich i ukraińskich dzieci - Klub gier planszowych. Przeciwnicy - w grze, 

przyjaciele - w życiu!, w godz. 16.00-18.00

- Wernisaż wystawy planszowej „Pola Negri (1897-1987) - Była Polką, zawsze Polką i wszędzie Polką”.

Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Urząd Marszałkowski

Oferta marszałkowskich instytucji kultury na Święto Województwa 



Wojewódzka i Miejska Biblioteka 

Publiczna

im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy

- Wystawa pt. „To jest mój rok! 180. urodziny Marii Konopnickiej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Bydgoszczy”. Prezentacja rękopisów autorki, wierszy oraz korespondencji, w godz. od 8:00 

do 19:00 (Stary Rynek 22)

- Wystawa pt. „Bydgoszcz na starej fotografii” prezentowana w zabytkowej klatce schodowej budynku 

przy ulicy Długiej 39 w godzinach 8:00-15:00

- Wystawa pt. "Młoda Polska Ilustracja" - prace dyplomowe uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. 

Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, (Stary Rynek 22, I piętro)

- Wydarzenia w ramach XVI Bydgoskiego Trójkąta Literackiego: 

• godz. 17:00 [Izba Pamięci Adama Grzymały-Siedleckiego. Pracownia Teatrologiczna, ul. Libelta 5] 

Warsztaty twórczego pisania dla młodzieży, prowadzenie – Alina Rzepecka

• godz. 17:00 [Biblioteka Główna, Stary Rynek 24] Spotkanie autorskie ze Zdzisławem Prussem

• godz. 17:00 [Biblioteka na Okolu, ul. Grunwaldzka 33] Spotkanie autorskie z Markiem Siwcem.

Wojewódzki Ośrodek Animacji 

Kultury w Toruniu

- godz. 11:00-12:00 otwarte warsztaty dla młodzieży i dorosłych "Jak mnie słychać?" przygotowujące 

uczestników do publicznych wystąpień, prezentacji, rozmów; kształtowanie umiejętności mówienia w 

sposób naturalny i poprawny; prowadzenie - Erwin Regosz;

- godz. 12:00-13:00 prezentacja filmów nagrodzonych w Konfrontacjach Amatorskiej Twórczości 

Artystycznej Regionu w roku 2021;

- godz. 13:00-14:00 prezentacja w wersji elektronicznej zdjęć nadesłanych na konkurs fotograficzny 

Konfrontacji Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu Fotogeniczność; prezentacja połączona z 

rozmową z Kamilem Hoffmannem i Ireneuszem Maciejewskim na temat fotogeniczności; 

- godz. 14:30-16:00 otwarte spotkanie Zespołu Rękodzieła Artystycznego Klub Supełek; prezentacja prac, 

zapoznanie z tajnikami frywolitki i innych koronek oraz haftu;

- godz. 17:00-18:30 spotkanie – wykład Stanisława Jasińskiego połączony z prezentacją multimedialną – 

"Fotografia postindustrialna".

Galeria Sztuki WOZOWNIA 

w Toruniu

Wstęp wolny na aktualne wystawy: 

- Katarzyna Tretyn „Somnium”

- /Nie/oczywistości – wystawa zbiorowa, artyści i artystki: Tomasz Barczyk, Sławomir Brzoska, Jakub 

Cikała, Darek Gajewski, Filip Gajewski, Tomasz Tomaszewski, Katarzyna Tretyn, Andrzej Wochnik.

Galeria i Ośrodek Plastycznej 

Twórczości Dziecka w Toruniu

Wstęp wolny na wystawy w godz. 8.00 - 18.00:

- siedziba przy Rynku Nowomiejskim: prace dzieci i młodzieży ze Śląska oraz wystawa „Smacznego!” 

obejmująca prace tematycznie związane z jedzeniem, żywnością i biesiadowaniem

- filia Galerii przy ul. Kościuszki 41/47: wystawa prac uczniów Scoala de Arte Plastice w Cahul

w Mołdawii. 

Zarówno grupy zorganizowane, jak i osoby indywidualne mogą liczyć na merytoryczną opiekę

i oprowadzanie po wystawach (do godz. 15.30).

Centrum Sztuki Współczesnej 

"Znaki Czasu" w Toruniu

- Oprowadzanie po wystawie z przewodnikiem:

16:30 - oprowadzanie po wystawie Seana Scully,

18:00 - oprowadzanie po wystawie Wojciecha Fangora,

Na oprowadzania obowiązują zapisy: eduakcje@csw.torun.pl, tel. 56 610-97-16. Liczba miejsc 

ograniczona! Bilety: 1 zł. CSW otwarte do godz. 19.00.

- Spacer tematyczny "Po Dachach" - Co znajduje się na dachach toruńskich budynków, co z nich można 

zobaczyć o tym przekonamy się już podczas najbliższego spaceru. Prowadzenie: Marcin Orłowski. Bilety: 

1 zł. Liczba miejsc ograniczona!

Filharmonia Pomorska

im. I. J. Paderewskiego 

w Bydgoszczy

- Warsztaty skrzypcowe z młodymi muzykami prowadzone przez Mariusza Patyrę, godz. 11.30 – 14.00

- Koncert "Pory Roku Vivaldiego z Mistrzem" - Orkiestra Kameralna Capella Bydgostiensis, znakomity 

skrzypek Mariusz Patyra oraz młodzi soliści wykonają "Cztery pory roku" Antonio Vivaldiego, 8 czerwca 

2022 r., Dwór Artusa w Toruniu g. 18.00.

Teatr im. Wilama Horzycy

w Toruniu

Wystawa plenerowa "Krystyna Meissner w Toruniu" poświęcona ponad trzynastoletniemu kierowaniu 

przez Krystynę Meissner toruńską sceną, w tym Międzynarodowemu Festiwalowi Teatralnemu Kontakt, 

Plac Teatralny.

Ośrodek Chopinowski 

w Szafarni

- Nieodpłatne zwiedzanie Ośrodka w godzinach otwarcia instytucji

- Półgodzinne recitale fortepianowe o godzinie 12:00 oraz 13:00.



Kujawsko-Pomorski Teatr 

Muzyczny w Toruniu

 – co dwie godziny  (9,11, 13, 15) – oprowadzanie po teatrze: sala teatralna, w tym pokazy możliwości 

technicznych na scenie, garderoby, kulisy, scenografia, rekwizyty, piwnica. Oprowadzał będzie Radosław 

Smużny jako „dobry duch teatru”. W galerii  Proscenium odbędą się pokazy starych technik wykonywania 

luster, co związane jest z bieżącą wystawą w galerii. 

Godz. 18 – pokaz pierwszego filmu Piotra Szalszy. Pokazy filmów Piotra Szalszy będą się odbywały 

codziennie o godz. 18 w dniach 7,8,9 czerwca. Jest to jednocześnie część programu związanego

z pożegnaniem pierwszej produkcji Teatru „Siostry Parry” w jego reżyserii. Pożegnalne spektakle odbędą 

się 10 i 11 czerwca o godz. 19.

Opracował: Departament Promocji Urzędu Marszałkowskiego

Czerwiec 2022 r.


