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proszę przesunąć na dół



1-10 maja
Wystawa prac studentów Politechniki Łódzkiej
Wystawa towarzyszy obchodom 70-lecia Politechniki Łódzkiej i ma na celu 
zaprezentowanie oferty edukacyjnej i efektów kształcenia w zakresie 
wzornictwa. Wystawa skierowana przede wszystkim do młodych 
mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, potencjalnych 
studentów Politechniki Łódzkiej oraz do wszystkich osób zainteresowanych 
współczesnym designem. Na wystawie pokazane są prace z zakresu 
produktu, ubioru, tkaniny i komunikacji wizualnej. 
Wystawa potrwa do 10 maja.
Wstęp: wolny
Zwiedzanie: pn.- pt. godz. 10:00-18:00, sb.-nd. 14:00-18:00
Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.”, Galeria „Antresola”, ul. Łęgska 28 
(wejście od ul. Bechiego 4)
1-17 maja
Wystawa prac fotograficznych „Mobilny Tydzień”
Na wystawie zaprezentowane są zdjęcia wykonane wyłącznie przy pomocy 
smartfonów. Pierwsza część wystawy związana jest z przeglądem „Mobilny 
Tydzień”, który prowadzony jest przez Grupę Mobilni od maja 2013 roku. Na 
drugiej części przedstawiona jest twórczość wszystkich trzynastu członków 
Grupy Mobilni. Wystawa potrwa do 17 maja.
Wstęp: wolny
Zwiedzanie: pn.- pt. godz. 10:00-18:00, sb.-nd. godz. 14:00-18:00
Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.”, Galeria „Migawka”, ul. Łęgska 28 
(wejście od ul. Bechiego 4)
1-25 maja
II Ogólnopolski Plener Malarski AGRO-ART. GOŁASZEWO 2015
Wystawa poplenerowa
W dniach od 17 do 24 kwietnia na terenie Agro-farmy w Gołaszewie trwał
II Ogólnopolski Plener Malarski „Agro-art Gołaszewo 2015”. W plenerze wzięło 
udział 12 profesjonalnych artystów plastyków reprezentujących 
woj. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, mazowieckie, podkarpackie, 
śląskie i wielkopolskie. Kuratorem pleneru jest włocławski artysta plastyk 
Andrzej Fronczak.
Wstęp: wolny
Zwiedzanie: pn.- pt. godz. 10:00-18:00, sb.-nd. godz. 14:00-18:00
 Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.”, Galeria „Suszarnia”,  ul. Łęgska 28
 (wejście od ul. Bechiego 4)

1-31 maja
Wystawa „Zofia Stryjeńska (1891-1976). Sztuka z polską duszą”
Wystawa jest pierwszą prezentacją twórczości tej niezwykłej artystki we Włocławku. 
Niezwykłe, barwne prace inspirowane mitologią Słowian, zwyczajami
i obrzędowością ludową oraz polską tradycją chrześcijańską odzwierciedlają fascynacje 
folklorem i kulturą narodową łączone z aktualnymi w okresie międzywojennym 
trendami sztuki współczesnej. Na ekspozycji prowadzone są zajęcia edukacyjne. 
Wstęp: bilet normalny – 7 zł, bilet ulgowy – 5 zł, zorganizowane grupy szkolne – 3 zł/os.
Miejsce: Zbiory Sztuki, ul. Zamcza 10/12
1-31 maja
Wystawa „Nieceramiczne zabytki archeologiczne w zbiorach 
muzeum we Włocławku” 
Spośród wszystkich prezentowanych zabytków na szczególną uwagę ze względu 
na ich unikatowość zasługują dwa brązowe elementy rękojeści scytyjskiego 
sztyletu typu akinakes z VI- V w. p.n.e.; doskonale zachowany celtycki miecz z 
pocz. II w. p.n.e.i jedyne w zbiorach brązowe zabytki zoomorficzne w postaci 
zapinki kultury wielbarskiej z II w. n.e. 
i  wczesnośredniowiecznej zwierzęcej figurki z  miejscowości Zgłowiączka. 
Godziny zwiedzania: www.muzeum.wloclawek.pl 
Wstęp: bilet normalny – 7 zł, bilet ulgowy – 5 zł, zorganizowane grupy szkolne – 3 zł/os.
Miejsce: Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6
2 maja
„Włocławek. Tak 3Maj!”
Tego dnia ulica 3 Maja będzie mienić się kolorami i smakami. To będzie barwna 
uczta dla wszystkich: dorosłych i dzieci, a także dla tych, którzy chcą przypomnieć 
sobie najpiękniejsze chwile dzieciństwa. Będzie wata cukrowa i dużo innych 
słodkości, zabawy dla najmłodszych, malowanie buziek, gry i konkursy 
z animatorami. Ku niebu wzleci moc baniek mydlanych! Na ulicy 3 Maja będą 
dostępne stoiska firm i instytucji, a właściciele sklepów zaoferują w tym dniu 
wyjątkowe promocje. Z okazji Święta Flagi Prezydent Włocławka Marek 
Wojtkowski będzie rozdawał mieszkańcom flagi narodowe.
Godz. 11.00, Miejsce: Ulica 3 Maja
3 maja
III Nadwiślańskie rozpoczęcie sezonu motocyklowego
ATH MotoClub przy wsparciu Centrum Kultury „Browar B.” organizuje imprezę 
nie tylko dla motocyklistów. W programie m.in. parada motocyklowa, koncerty 
zespołów Forteca i Wpół Do Bluesa, pokazy ratownictwa. 
Godz. 10.00-18.00, Miejsce: Parking przed Halą Mistrzów

4-6, 10 i 31 maja
„Pchła szachrajka”
Niesamowita opowieść o pewnej małej, krnąbrnej i butnej pchlej psotnicy, 
przygotowana przez Jana Polaka i aktorów Teatr Ludzi Upartych dla dzieci
z przedszkoli i klas 0-III szkół podstawowych. Adaptacja i reżyseria: 
Jan Polak, grają: Małgorzata Ilasz, Katarzyna Misiak, Adrian Domanowski, Piotr 
Gutowski. Informacje i zamówienia tel. 54 231 47 60, 54 231 47 61.
Bilety: 8 zł. Godz. 4-6 maja godz.9:00 i 10:30, 10-go i 31-go maja godz. 11:00 
Miejsce: Teatr Impresaryjny, Scena Kameralna, ul. Wojska Polskiego 13

1-31 maja
Polski plakat współczesny: Gombrowicz-Różewicz-Mrożek
Wystawa plakatów dwudziestu artystów -różnych pokoleń, posługujących 
się rozmaitymi środkami plastycznymi -do przedstawień sztuk Witolda 
Gombrowicza, Tadeusza Różewicza i Sławomira Mrożka, które komentują ich 
świat, klimaty i dylematy. Wystawa czynna do 31 maja 2015 r. 
Zwiedzanie: codziennie godz. 8:00-18:00, a w dni, w których odbywają się 
spektakle wieczorne do ich zakończenia
Miejsce: Teatr Impresaryjny, ul. Wojska Polskiego 13



6-30 maja 
Kwiaty w malarstwie Jadwigi Jaroszewskiej
Artystka od 2008 roku należy do Regionalnego Stowarzyszenia Artystów 
„Wło-Art”. Obecnie jest jego prezesem. Bierze udział we wszystkich plenerach
i wystawach zbiorowych stowarzyszenia, a także w kiermaszach świątecznych. 
Zajmuje się malarstwem olejnym, akwarelą oraz różnego rodzaju rękodziełem. 
Część swoich prac przeznacza na cele charytatywne. 
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Dziewińska 17

8 maja
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek – Uroczyste obchody 70-lecia 
istnienia MBP we Włocławku
Rozstrzygnięcie VII Ogólnopolskiego konkursu poetyckiego im. Zdzisława 
Arentowicza.
Godz. 13:00 
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna, Sala Kameralna, ul. Warszawska 11/13

8 maja
Recital Alicji Tanew „Krople z innego snu” z poezją w tle
Poetka, kompozytorka i wokalistka. Debiutowała w Studenckim Kabarecie 
Piosenki „Sowizdrzał” w Krakowie. Jej piosenki śpiewano w „Piwnicy pod 
Baranami”, a także w telewizyjnych „Spotkaniach z balladą”. Wydała cztery 
tomiki poezji: „Zamienię kurtkę na miłość”, „Zbieranie przecinków”, „Krople
z innego snu” i „Szkice na wietrze”. Alicja Tanew wydała także dwie płyty: „...i tak 
to było !” w 1999 r. i „Moment”  w 2011 r.
Godz. 19:00
Bilety: 10 zł do nabycia w kasie, ul. Bechiego 4 pn.-pt. 10:00-18:00, w Klubie 
„Stara Remiza” ul. Żabia 8 pn.-pt. 7:30-20:00
Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.”,  Sala Kameralna, 
ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego 4)

9 maja
Koncert Kapeli z Szaconkiem – „Folklor miejski 
–Włocławek-Warszawa-Wilno”
W programie piosenki przedwojennej stolicy, wileńskie, lwowskie, wojskowe
i patriotyczne, ballady więzienne oraz utwory znane z wykonań Grzesiuka, 
Wielanka, Kapeli Czerniakowskiej, Mieczysława Fogga i innych. 
Godz. 18:00
Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.”, Klub „Stara Remiza”, ul. Żabia 8

9 maja
XXXIV Plener malarski dla dzieci i młodzieży, pt. „Zielony Rynek”
Plener malarski z cyklu „Włocławek w malarstwie i rysunku” skierowany jest do 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. W tym roku, wcześniej 
zgłoszeni uczestnicy spotkają się na Zielonym Rynku, aby w wybranej przez siebie, 
dowolnej technice, namalować znajdujące się na nim kamienice i wychodzące
z niego uliczki. 
Godzina: 10.00 – 14.00 (W razie deszczowej pogody plener zostanie przesunięty
na 16 maja)
Miejsce: Zielony Rynek

9 maja 
Ogólnopolskie Konfrontacje Tańca Współczesnego „Coda”
W nowej imprezie tanecznej w naszym mieście wystąpią zespoły z Bydgoszczy, 
Malborka, Konina,  Świecia, Sompolna, Poznania i Włocławka.
Bilet: 10 zł w CK „Browar B.” ul. Bechiego 4.
Godz. 10.00
Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.” ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego 4)

12 maja 
„Ocalić pamięć przodków”
Spotkanie z cyklu „Kujawy kolebka ludności Polski”. 
Prowadzenie: Agnieszka Galczak-Froch.
Godz. 17:00 
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 1, ul. Grodzka 2F 

13 maja 
Smoldi w bibliotece, czyli spotkanie z włocławskim raperem.
Godz. 17:00 
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 11, 
ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego 4)

14 maja
Spotkanie Klubu Blogera
Klub Blogera to propozycja dla tych, którzy chcą założyć bloga lub dla 
blogerów, którzy chcą porozmawiać o swoich blogach, udoskonalić je, 
zaprezentować innym. Pomysłodawczynią jest Kinga Sroczyńska, redaktor 
naczelna serwisu Centrum Sceny Włocławek.
Godz. 16:30 
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 11, 
ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego 4)

14 maja
Spotkanie autorskie z Ewą Lenarczyk
Ewa Lenarczyk ur. w 1956 r.; mieszka i pracuje w Gdańsku. Jako pisarka 
zadebiutowała w styczniu 2010 roku powieścią „Zojda z Bieszczad”. Autorka 
m.in. „Kochaj mnie od morza do morza”, „Nasza klasa i co dalej”, 
„W poszukiwaniu szczęśliwego domu”.
Godz. 17:00 
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna, Sala Kameralna, ul. Warszawska 11/13

14 maja
„Pamiętajcie o ogrodach” – koncert poezji śpiewanej 
w wykonaniu Agaty Krygier
Godz. 17:00 
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 2, ul. Dziewińska 17

1-31 maja
Polski plakat współczesny: Gombrowicz-Różewicz-Mrożek
Wystawa plakatów dwudziestu artystów -różnych pokoleń, posługujących 
się rozmaitymi środkami plastycznymi -do przedstawień sztuk Witolda 
Gombrowicza, Tadeusza Różewicza i Sławomira Mrożka, które komentują ich 
świat, klimaty i dylematy. Wystawa czynna do 31 maja 2015 r. 
Zwiedzanie: codziennie godz. 8:00-18:00, a w dni, w których odbywają się 
spektakle wieczorne do ich zakończenia
Miejsce: Teatr Impresaryjny, ul. Wojska Polskiego 13



15 maja
Rozstrzygnięcie konkursu „Świat moim słowem malowany”
Organizator: Gimnazjum nr 2 im. ks. Jerzego Popiełuszki 
Godz. 12:30
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna, Sala Kameralna, ul. Warszawska 11/13

15 maja
Marian Stępak „Czas i pamięć” – fotografia, film, obiekt
Wystawa obejmować będzie trzy dyscypliny: obiekt, fotografię i film. Trzon 
wystawy stanowią obiekty –owinięte zużytymi ubraniami słupy ekspozy-
cyjne. Druga część wystawy to obiekty półprzestrzenne, zbudowane
z wielkoformatowych wydruków fotografii cmentarzy. Trzeci wątek to dwie 
etiudy filmowe. Wystawa czynna do 14 czerwca.
Wernisaż: godz. 18:00
Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej, Sala Główna, ul. Miedziana 2/4

15 maja
Przemysław Klimek. Suburbia. 
Autora prac interesuje zjawisko urbanizacji podmiejskiej. Suburbanizacja 
często niesie z sobą niszczenie konkretnych obiektów i degradację pejzażu. 
Nie zawsze nowe twory architektoniczne idą w parze z jakością wizualną. 
Suburbia to miejsce, gdzie zachodzą napięcia pomiędzy dobrym smakiem, 
a kiczem. Przemysław Klimek pracuje na stanowisku asystenta w pracowni 
prof. Andrzeja Rysińskiego. Uprawia malarstwo i rysunek. 
Wystawa czynna do 7 czerwca.
Wernisaż: godz. 18:00
Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej, Mały Salon, ul. Miedziana 2/4

16 maja
Rocznica otwarcia „Browaru B.”
Prezentacje zespołów i sekcji działających w Centrum Kultury „Browar B.”
i klubach: „Zazamcze”, „Stara Remiza”, „Łęg” od 16.00 na dziedzińcu!
Rodzinne warsztaty twórcze:
„Rodzinny carving” 10.00-12.00
Carving to sztuka rzeźbienia w warzywach i owocach, wywodząca się
z Tajlandii. Uczestnicy wykonają z warzyw wiele oryginalnych dekoracji. 
Chętnych do zabawy  prosimy o zabranie z sobą cebulę, rzodkiewkę, cukinię, 
marchew , ogórka , pora oraz nożyków do jarzyn i  deseczek kuchennych.
Prowadzący: Arkadiusz Rosiak, dwukrotny  wicemistrz juniorów Polski 
w carvingu.
„Rzeźba w glinie” 12.30-14.30
Uczestnicy zapoznają  się z regułami sztuki rzeźbiarskiej. Jest to doskonała 
okazja do rozwinięcia swojego artystycznego talentu. 
Warsztaty  poprowadzi Janusz Bisaga.
„Zielono mi !” Florystyka 15.00-17.00
Warsztaty pozwolą zdobyć umiejętności tworzenia kompozycji z kwiatów. 
Zapoznają uczestników z zasadami kompozycji, pozwolą poznać możliwości 
użycia materiału roślinnego, doboru kolorów, dodatków i innych elementów 
decydujących o efektownej dekoracji florystycznej. 
Warsztaty poprowadzi Joanna Sołtysiak.
Zapisy na  wybrane warsztaty do 14 maja pod nr tel. 54 427-02-47. 
Koszt: 5 zł/os. Liczba miejsc ograniczona.
Warsztaty taneczne:
10.00 - 10.45 taniec towarzyski 
11.00 – 11.45 break dance 
12.00 – 12.45 taniec nowoczesny 
13.00 – 13.45 taniec jazzowy 
14.00 – 14.45 break dance 
15.00 – 15.45 taniec ludowy 
16.00 – 16.45 taniec nowoczesny 
17.00 – 17.45 taniec orientalny
Warsztaty wokalne 16.00-17.00
Zapisy do 14 maja: tel. 54 4270240. Liczba miejsc ograniczona.
Miejsce: Centrum Kultury "Browar B." ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego 4)

16 maja
Wernisaż wystawy „Trash Art.” Grupa „Marazm” 
R. Czępiński
Marazm to grupa artystyczna powstała w 2013 roku. Jest koalicją dwojga 
lubelskich malarzy - absolwentów Wydziału Artystycznego UMCS. Artyści 
inspirują się głównie motywem pejzażu miejskiego, ukazanego w niesza-
blonowy i kontrastowy sposób. Poza malarstwem zajmują się także 
obiektem oraz site-specific. Poza obrazami będzie można zobaczyć również 
obiekty zawierające prawdziwe śmieci, przekornie złocone 24-karatowym 
złotem, lub umieszczone w bogatych ramach. 
Wystawa potrwa do 28 czerwca 2015 r.
Godz. 16:00
Wstęp: wolny
Zwiedzanie: pn.- pt. godz. 10:00-18:00, sb.-nd. godz. 14:00-18:00
Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.”, Galeria „Antresola”, 
ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego 4)

16 maja
Wystawa pokonkursowa –VII Konkurs Rzeźbiarski dla Dzieci
i Młodzieży im. Stanisława Zagajewskiego. 
I Edycja Ogólnopolska
Wystawa potrwa do 28 czerwca 2015 r.
Wstęp: wolny
Zwiedzanie: pn.- pt. godz. 10:00-18:00, sb.-nd. godz. 14:00-18:00
Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.”, Galeria „Beczkownia”,
ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego 4)
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16 maja
Noc muzeów 
Inauguracja odbędzie się na spotkaniu z cyklu „Muzyka w muzeum” pt. „Chopin
z Kujaw rodem. Kujawskie korzenie i inspiracje Chopina”. Następnie udostępnione 
zostaną zwiedzającym wystawy stałe i czasowe m.in. „Nieceramiczne zabytki 
archeologiczne w zbiorach muzeum we Włocławku” oraz „Zofia Stryjeńska 
(1891-1976). Sztuka z polską duszą”. Zwiedzaniu towarzyszyć będą dodatkowe 
atrakcje – pokazy, konkursy, degustacje, możliwość zakupu regionalnych potraw.
Wstęp: wolny
Miejsce: Gmach Główny: 17.:00 –spotkanie z cyklu „Muzyka w muzeum”
18:00-19:00 zwiedzanie ekspozycji „Fajans włocławski”
Muzeum Etnograficznym, ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6; 
Zbiory Sztuki, ul. Zamcza 10/12: godz. 19:00-23:00
Godziny: 17.00 - spotkanie z cyklu „Muzyka w muzeum”, 18.00-19.00 - 
zwiedzanie ekspozycji „Fajans włocławski”, Gmach Główny, ul. Słowackiego 1a 
19.00-23.00 - zwiedzanie połączone z atrakcjami Muzeum Etnograficznego, 
ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6 i Zbiorów Sztuki, ul. Zamcza 10/12 
17 maja
Ballet Magnificat - „Hidden Place”
Ballet Magnificat to założona w 1986r. amerykańska grupa baletowa z Jackson 
nad Missisipi. Wystawiają swoje spektakle na całym świecie. Łączą balet 
tradycyjny z tańcem nowoczesnym, tworząc widowiskowe spektakle teatralno-
muzyczne. W tej niezwykłej mieszance wielu odmian tańca: od klasycznego przez 
jive, aż po motywy celtyckie i żydowskie, połączonej z głębokim, poruszającym 
przesłaniem spektakli, leży siła Balletu Magnificat. Do tej pory artyści wystąpili dla 
około 12 milionów widzów na całym świecie. Ballet Magnificat wystawia ponad 
200 spektakli każdego roku w całych Stanach Zjednoczonych oraz za granicą 
(przede wszystkim w Azji i Europie). W Europie występowali m.in. w Mediolanie, 
Paryżu, Berlinie, Pradze, Zagrzebiu, Kijowie, St.Petersburgu, Moskwie). „Wysubli-
mowane piękno, najwyższy profesjonalizm" - napisał o nich amerykański Dallas 
Morning News. We Włocławku zobaczymy przedstawienie „Hidden Place” 
(Bezpieczna kryjówka) opowiadające historię rodziny holenderskiej ukrywającej 
Żydów podczas II wojny światowej.
Bilety 40 zł w CK „Browar B.” ul. Bechiego 4 pon.-pt. 10.00-18.00). Godz. 18.00
Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.” ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego 4)

18, 19, 20 maja
Scena dla malucha – XX Prezentacje Artystyczne 
Przedszkolaków
Koncerty przygotowywane są przez włocławskie przedszkola. Dzieci prezentują 
swoje umiejętności  z zakresu: śpiewu, tańca, recytacji  i inscenizacji bajek. 
Wszystkie Przedszkola biorące udział w Przeglądzie otrzymują nagrody!
Wstęp wolny. Godz. 16.00
Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.” ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego 4)
18 maja
„Ruby”
Historia autora bestsellerowej powieści, Calvina Weira, który, okazuje się, pozostał 
autorem „tylko jednej powieści”. Popadając w głęboki kryzys, poszukuje natchnie-
nia w swojej psycholożce. Pod jej wpływem rozpoczyna prace nad powieścią 
opisującą jego romans z wymarzoną dziewczyną... Widowiskowa komedia 
romantyczna przepełniona Allenowskim humorem o futurystycznej konwencji. 
Adaptacja i reżyseria: Adam Sajnuk. Grają: Mateusz Banasiuk, Sonia Bohosiewicz, 
Maja Bohosiewicz, Edyta Olszówka, Sławomira Łozińska.
Godz. 19:00
Bilety: parter, normalny 80 zł, ulgowy 70 zł, rząd XVIII 70 zł, balkon 50 zł
Miejsce: Teatr Impresaryjny, Duża Scena, ul. Wojska Polskiego 13

22 maja
„Talencik” – VI edycja 
Konkurs w dziecinie tańca, śpiewu i innych umiejętności przeznaczony dla uczniów 
Szkół Podstawowych z Włocławka i regionu. Regulamin: www.ckbrowarb.pl
Godz. 10:00. Wstęp: wolny. Miejsce: Klub „Łęg”, ul. Płocka 246
22 maja
Pojedynek na wiersze: 
Agnieszka Maciejewska – Mirosław Antoni Glazik
Agnieszka Maciejewska: dziennikarka, poetka, wokalistka. Mirosław Antoni 
Glazik: nauczyciel dyplomowany, ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu,
pisze poezję, prozę, zajmuje się także krytyką literacką i filmową. 
Godz. 17:00 . Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna, Filia nr 11, 
ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego 4)

22 maja
„Mały Książę”
Premiera Teatru „Skene” opowiadająca o przygodach mieszkańca jednej 
z planet-gwiazdy tytułowego Księcia i jego wyjątkowej przyjaciółki, jakim jest 
kapryśny i dumny kwiat -róża. Książę w końcu nie znosi dąsów kwiatka i opuszcza 
planetę-gwiazdę. W ciągu swej podróży spotyka ludzi, którzy przedstawiają 
negatywne cechy człowieka. Adaptacja i reżyseria: Mieczysław Synakiewicz. 
Scenografia i kostiumy: Dorota Główczyńska, Dariusz Piotrowski. 
Światło: Włodzimierz Stawisiński. Dźwięk: Paweł Linowiecki.
Godz. 18:00. Miejsce: Teatr Impresaryjny, Duża Scena, ul. Wojska Polskiego 13
24 maja „Mały Książę” w ramach cyklu „Niedzielnych Spektakli Familijnych”, duża 
scena, godz. 11:00, bilety: parter normalny 15 zł, ulgowy 10 zł, rząd XVIII 10 zł, balkon 10 zł.
25-29 maja „Mały Książę” dla uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych, duża scena, 
godz. 9:00 i 11:00, bilety szkolne 8 zł, informacje i rezerwacje: tel. 54 231 47 60, 54 231 47 61
22 maja
 „Galeria pod Wieżą”-wystawa fotografii amatorskiej
pt. „Do serca przytul psa, weź na kolana kota…”
Z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Zwierząt, spotkanie z aktywistami 
włocławskich stowarzyszeń działających na rzecz zwierząt oraz miłośnikami
i hodowcami zwierząt.
Godz. 17:30. Miejsce: Klub „Stara Remiza”, ul. Żabia 8
23 maja
Dzień sąsiada na „Zazamczu”
Wydarzenie skierowane do mieszkańców osiedla „Zazamcze”, mające na celu 
integrację sąsiedzką, miłe spędzenie czasu, a przy okazji promocję osiedla. Dzień 
Sąsiada to jedno z najsympatyczniejszych świąt, organizowane jest na podwórkach, 
ogródkach, przed blokami. W programie m.in.: przedstawienie teatrzyku dziecięcego, 
pokazy, występy, warsztaty artystyczne, rodzinne czytanie, porady kosmetyczne, gry 
i zabawy podwórkowe, konkursy, degustacje, wymiana książek i wiele innych 
atrakcji. Wstęp na wszystkie atrakcje bezpłatny.
Organizatorzy: Filia nr 3 MBP, Zespół ds. Organizacji Społeczności Lokalnej - MOPR, 
Klub „Zazamcze”. 
Godz.  11:00-16:00. Miejsce: Klub „Zazamcze” ul. Toruńska 87 i Filia nr 3 MBP
23 i 24 maja
30 lat Zespołu Pieśni i Tańca „Kujawy”
Koncerty jubileuszowe, które będą podsumowaniem dotychczasowej pracy 
Zespołu. Zaprezentują się wszystkie grupy: „Skrzaty”, „Stokrotki”, „Malwy”, 
„Grupa Reprezentacyjna” oraz grupa tzw. „Oldboyów”. Na scenie będzie można 
zobaczyć tańce z różnych regionów Polski m.in. z Krakowa, Spisza, Rzeszowa, 
Warmii oraz naszych rodzimych Kujaw przy akompaniamencie kapeli ludowej. 
Obchodom Jubileuszu towarzyszyć będzie wystawa archiwalnych zdjęć, która 
przybliży historię powstawania Zespołu.Patronat Honorowy nad Jubileuszem 
objęli Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz 
Prezydent Miasta Włocławek Marek Wojtkowski.
Godz. 16.00
Miejsce: Centrum Kultury "Browar B." ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego 4)

19 maja
Alfabet sztuki współczesnej – „D - jak dripping”
W ramach cyklu wykładów / prezentacji dotyczących podstawowych pojęć 
związanych ze sztuką współczesną, omówione zostaną zagadnienia takie, jak: 
design, deformacja, diorama, dripping. Dla zainteresowanych - warsztaty z drippingu.
Wykład: godz. 17:00. Wstęp: wolny
Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej, Mały Salon, ul. Miedziana 2/4
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Masz pytania, sugestie?
Napisz: imprezy@ckbb.pl

Centrum Kultury „Browar B.”, ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego 4)
Sekretariat – tel. 54 4270230, informacja i kasa – tel. 54 4270255
www.ckbrowarb.pl 

Galeria Sztuki Współczesnej, ul Miedziana 2/4
tel. 54 4112120
www.galeriasztuki.wloclawek.pl

Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego, ul. Wojska Polskiego 13
tel. 54 2314760, 54 2314761
www.teatrwloclawek.pl

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, ul. Słowackiego 1a
tel. 54 2323625 
www.muzeum.wloclawek.pl

Miejska Bilblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza, ul. Warszawska 11/13
tel. 54 2315550 
www.biblioteka.wloclawek.pl

Włocławski Informator Kulturalny
jest współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Włocławek

24 maja
Warsztaty rodzinne – ażurowe firanki z papieru
Uczestnicy zajęć z cyklu „Tradycja w muzeum” spotkają się z artystką ludową, która 
opowie o zwyczaju tworzenia na polskiej wsi papierowych firanek, ich roli
w zdobieniu chałup, zaprezentuje firanki wycięte w oparciu o dawne wzory, wyjaśni 
techniki ich wykonania. Po wprowadzeniu odbędą się zajęcia warsztatowe, podczas 
których każdy z uczestników spotkania zaprojektuje i wytnie swoją firankę.
Godzina: 11:00. Koszt zajęć: 5 zł/os.
Miejsce: Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6
28 maja
„Instalacje” – piąta edycja konkursu na formę przestrzenną
Ekologiczny konkurs adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych. Zadanie uczestników będzie polegać na skonstruowaniu z surowców 
wtórnych i materiałów, ulegających biodegradacji, formy przestrzennej (instalacji), 
pt. „Ziemia”. Konkurs ma charakter plenerowy. W konkursie może uczestniczyć 
maksymalnie 10. trzyosobowych reprezentacji szkolnych. Nagrody indywidualne 
dla uczestników konkursu będą dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Czas konkursu: godz. 10:00-ok. 13:30
Miejsce: skwer im. Marii i Lecha Kaczyńskich (w bezpośrednim sąsiedztwie 
fontanny), Galeria Sztuki Współczesnej, ul. Miedziana 2/4
28 maja
„Znane, legendarne. Najważniejsze dzieła sztuki polskiej po 1945 r.” 
Wykład o dziejach powojennej sztuki polskiej. Podczas wykładu poznamy ich dzieła, 
ważne i znaczące w procesie kształtowania obrazu współczesnej sztuki polskiej, bez 
względu na obowiązujące rygory polityczne, światopoglądowe, mody. Wykład Jerzego 
Brukwickiego -krytyka sztuki, dziennikarza, wieloletniego szefa warszawskiej Galerii 
Krytyków POKAZ  w Warszawie.
Wykład: godz. 17:00. Wstęp: wolny
Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej, Mały Salon, ul. Miedziana 2/4
29 maja
„Koncert dla mamy”
Prezentacje młodych artystów uczęszczających na zajęcia do Klubu Łęg. W programie 
przygotowanym z okazji „Dnia Matki” wystąpią zespół taneczny „Mega MIX”, teatrzyk 
„Muchomorek” dziecięcy zespół wokalny.
Godz. 17:00. Wstęp: wolny. Miejsce: Klub „Łęg”, ul. Płocka 246
29 maja
„To był maj...” – X Konkurs Piosenek z Repertuaru Maryli Rodowicz
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: dla uczniów szkół gimnazjal-
nych i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
Gwiazda Maryli Rodowicz od czterech dekad świeci pełnym blaskiem na muzycznej 
scenie. Artystka od lat tworzy przeboje, dzięki którym ma rzesze wiernych fanów. 
Wokalistka ukończyła I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej. W młodości 
czynnie uprawiała lekkoatletykę m.in. w Kujawiaku Włocławek.
Wstęp wolny. Godz. 18.00
Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.” ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego 4)

30 maja
„Młodzi włocławscy pianiści grają romantyków” 
Centrum Kultury „Browar B.” i Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne Vladislavia 
zapraszają na wyjątkowy koncert fortepianowy. Wystąpią Rafał Błaszczyk i Jacek 
Szczepański oraz orkiestra symfoniczna Pro Arte pod dyrekcją Aleksandera Grefa. 
W programie muzyka F.Chopina i E.Griega.
Godz. 17.00
Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.” ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego 4)

30 maja
„Musicalowa gala teatru Brodway”
Taniec, śpiew, porywająca muzyka, 30 artystów, 200 barwnych kostiumów, pióra, 
fraki, suknie... To wszystko, co w musicalu najlepsze zobaczyć będzie można
w barwnym widowisku o charakterze musicalowo-rewiowym w wykonaniu 
artystów Teatru „Broadway” ze Szczecina. 
Godz. 19:00. Miejsce: Teatr Impresaryjny, Duża Scena, ul. Wojska Polskiego 13

30 maja
Otwarcie wystawy poplenerowej XXXIV pleneru malarskiego dla 
dzieci i młodzieży, pt. „Zielony Rynek”
Uroczyste otwarcie wystawy i wręczenie nagród laureatom XXXIV pleneru malarskiego 
dla dzieci i młodzieży. Tematem przewodnim tegorocznej edycji będzie Zielony Rynek, 
znajdujące się na nim kamienice oraz wychodzące z niego uliczki. Na wystawie 
pokazane zostaną prace nagrodzone i wytypowane do prezentacji. 
Wstęp: wolny. Godzina: 11:00
Miejsce: Gmach Główny Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we 
Włocławku, ul. Słowackiego 1a

31 maja
Festyn z okazji „Dnia Dziecka”
Zabawy z klaunami, pokazy tańca, zawody sportowe, zabawy  z muzyką i tańcem, 
konkursy, pokazy sportowe.
Godz. 16:00. Wstęp: wolny
Miejsce: Klub „Łęg”, ul. Płocka 246

31 maja
Wernisaż wystawy prac fotoOBIEKTYWnych
Wystawa prac fotograficznych grupy członków fotoOBIEKTYWnych 
działających w Centrum Kultury „Browar B.”- włocławskich 
pasjonatów fotografii. Wystawa potrwa do 25 czerwca 2015.r.
Godz. 16:00. Wstęp: wolny
Zwiedzanie: pn.- pt. godz. 10:00-18:00, sb.-nd. godz. 14:00-18:00
Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.”, Galeria „Migawka”, 
ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego 4)


