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1 – 31 lipca i 20 – 31 sierpnia
Włocławska Kolekcja Wag i Miar
W kolekcji znajduje się ok. 10 000 eksponatów pochodzących z ponad 20 krajów, 
wśród nich wagi równoramienne, bezmiany, stołowe, sprężynowe, sklepowe. 
Dużą część zbiorów stanowią odważniki, nie tylko ze Starego Kontynentu, ale 
i z najdalszych zakątków świata. Podziwiać można także narzędzia pomiarowe 
różnego zastosowania. Kontakt w sprawie rezerwacji i warsztatów metrologicznych: 
tel. 54 427 02 50. Godziny zwiedzania: wtorek i piątek 11.00 – 18.00, środa i 
czwartek 8.30 – 14.30, sobota 14.00 – 18.00 (ostatnie wejście godz. 17.30)                                                                                                                                                
Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.”, ul. Łęgska 28

1 – 5 lipca
Zdrów jak ryba. Zdrów jak rydz - plastyczne warsztaty 
profilaktyczno– twórcze dla dzieci i młodzieży                                                                                                        
Galeria Sztuki Współczesnej we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej 
i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta organizuje wakacyjne warsztaty 
promujące zdrowy tryb życia. W zajęciach nawiążemy do powiedzeń o zdrowiu. 
Uczestnicy z różnych materiałów, różnymi technikami będą tworzyć ilustracje 
tytułowych przysłów. Warsztaty skierowane są do grup zorganizowanych. 
Ilość miejsc ograniczona. Wstęp bezpłatny. 
Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej, ul. Miedziana 2/4

1 lipca  – 15 września
Wystawa Czasowa „W Kuźni Andrzeja Schmidta”
Wystawa monograficzna, poświęcona twórczości jednego z najznamienitszych, 
czynnych zawodowo kujawskich kowali. Andrzej Schmidt kowalskiego rzemiosła 
uczył się u Zbigniewa Jędrzejewskiego w Osięcinach. Od 1997 r. jest członkiem 
oddziału włocławskiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych z siedzibą 
w Lublinie. Ekspozycja składa się z wyrobów użytkowych o wyraźnych cechach 
dekoracyjnych. Na wystawie zobaczyć można między innymi bogato zdobione 
świeczniki, zestawy kominkowe, a także okienne kraty, fragmenty ogrodzeń 
i balustrad, zawiasy, klamki, uchwyty, szyldy do zamków drzwiowych. 
Uzupełnieniem ekspozycji są sprzęty i narzędzia, stanowiące wyposażenie 
tradycyjnej kuźni. Wstęp: bilet normalny – 7 zł/os., bilet ulgowy – 5 zł/os., 
zorganizowane grupy szkolne – 3 zł/os.
Miejsce: Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary Marszałka J. Piłsudskiego 6

1 lipca – 8 września
Wystawa „Oblicza Młodej Sztuki”– VI Prezentacja Twórczości z 
Pracowni Edukacji Plastycznej CK „Browar B.” (2018- 2019) 
Ceramika /grafika / komiks / malarstwo i rysunek 15+/ rysunek architektonic-
zny / techniki eksperymentalne dla dzieci / tkactwo
W pracowniach powstają interesujące prace plastyczne młodych i starszych 
twórców. Zajęcia są prowadzone przez artystów z dużym doświadczeniem 
artystycznym oraz pedagogicznym i cieszą się sporym zainteresowaniem. W 
zakresie rysunku i malarstwa zajęcia prowadzą instruktorzy: Mariusz Konczalski, 
kładący nacisk na ćwiczenia z wyobraźni oraz Janina Twardy, która wprowadza 
uczestników zajęć w tajniki linorytu i uczy podstaw rysunku. Technik tkactwa uczy 
Barbara Pakulska, a instruktorem ceramiki jest Janusz Bisaga. Sekcję rysunku 
architektonicznego prowadzi architekt Bogusław Stroszejn, grupą miłośników 
rysunku komiksowego opiekuje się Katarzyna Kwiatkowska. Regularnie odbywają 
się też zajęcia dla najmłodszych artystów. Wcześniej Iwona Kruszczyńska, a 
obecnie Lilianna Skrzyńska, poprzez zabawę wprowadza dzieci w plastyczne 
techniki eksperymentalne oraz inne działania rozwijające wyobraźnię i 
umiejętności uczestników. Wystawa czynna do 8 września 2019 r. Wstęp wolny. 
Godziny zwiedzania: wtorek – piątek, godz. 11.00 – 18.00, sobota, godz. 14.00 – 
18.00 (ostatnie wejście godz. 17.30)
Miejsce: Centrum Kultury „Browar B." w Galeriach Sztuki „Beczkownia” 
i „Fermentownia", ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego)

1 lipca – 10 listopada 
Wystawa czasowa „Prowincja – Powrót po 30 Latach. 
Kolekcja Prac Pokonkursowych (1985–1989)”
Wystawa jest prezentacją najciekawszych obrazów, rysunków i grafik, które zostały 
nagrodzone w ogólnopolskich konkursach plastycznych i znalazły się w kolekcji sztuki 
współczesnej Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Trzy konkursy i wystawy pt. 
„Prowincja” były organizowane w latach 1985, 1987, 1989. Ich celem było zachęcenie 
twórców do podejmowania w swych pracach treści społecznych i kulturowych 
mieszczących się w temacie – haśle „Prowincja”. Uczestnicy „Prowincji” reprezentowali 
różne pokolenia, szkoły, tworzyli w odmiennych konwencjach stylistycznych. W kolekcji 
znajduje się 75 prac, dzieł artystów znanych, zapomnianych i tych, którzy odeszli, 
twórców z całej Polski, także reprezentantów środowiska plastyków z regionu Kujaw 
i Ziemi Dobrzyńskiej m.in. Grzegorza Bieniasa, Michała Candera, Józefa Panfila, Józefa 
Pawła Karczewskiego, Zdzisława Szmidta; rysunki, Wojciecha Akuszewskiego, Jędrzeja 
Gołasia, Tomasza Hoffmanna; grafiki Janusza Akermanna, Teresy Czajkowskiej, Andrzeja 
Kaliny czy Elżbiety Radzikowskiej. Wstęp: bilet normalny – 7 zł/os., bilet ulgowy – 5 zł/os., 
zorganizowane grupy szkolne – 3 zł/os. Miejsce: Zbiory Sztuki, ul. Zamcza 10/12

1 lipca – 31 sierpnia
„Afisze Upartych”
Tym razem w Galerii Plakatu Polskiego zwiedzający będą mieli okazję zobaczyć afisze – 
nie plakaty - które wykonano do przedstawień jednego z najstarszych teatrów 
amatorskich w Polsce - Teatru Ludzi Upartych. W Górnym Foyer Teatru prezentowane 
będą afisze do przedstawień: „Lokomotywa”, „Ptasie Radio”, „Oświadczyny”, „Mieszkaniec 
Szlachcicem”, „www_itkacy@pl”, „Antygona”, „Pokojówki”, „Serenada”, „Ania z Zielonego 
Wzgórza”, „Pastorałka”, „Moskwa-Pietuszki”. Autorem scenariuszy do spektakli jak 
i reżyserem przedstawień jest Jan Polak.  Autorami wystawianych prac są włocławianie, 
pracownicy Teatru Impresaryjnego - Dorota Główczyńska i Dariusz Piotrowski. 
Oddzielną częścią wystawy jest prezentacja zaprojektowanych przez Dorotę 
Główczyńską i Dariusza Piotrowskiego i wykonanych przez włocławskie drukarnie 
plakatów do przedstawień, które zrealizowano we włocławskim teatrze . Znajdują się 
na niej plakaty reklamujące przedstawienia Teatru Skene, Teatru Ludzi Upartych, Agencji 
Artystycznej  Nowakowski Impresariat. Wstęp wolny. Godzina 10.00 – 15.00 
w dni robocze oraz w godzinach odbywania się imprez.
Miejsce: Teatr Impresaryjny im. W. Gniazdowskiego, ul. Wojska Polskiego 13

1 lipca – 17 sierpnia
Wystawa fotograficzna Andrzeja Składanowskiego
„Natura w obiektywie”
Autor wystawy pasjonuje się fotografią od dziecka. Chociaż eksperymentuje i próbuje 
swoich sił w różnych typach fotografii, największą jego pasją stało się uwiecznianie 
przyrody. Jest członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrody, a także włocławskiej 
grupy FotoObiektywni. Swoje prace prezentował na kilku wystawach zbiorowych. Wstęp 
wolny. Godziny zwiedzania: wtorek – piątek, godz. 11.00 – 18.00, sobota, godz. 14.00 – 
18.00 (ostatnie wejście godz. 17.30)
Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.”, Galeria Fotografii „Migawka”, 
ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego)

5 lipca – 18 sierpnia
Krzysztof Sokolovski – „Sztuka neosakralna” – malarstwo
Tytuł wystawy jest jednocześnie określeniem jego programu artystycznego. Malarz 
nawiązuje do tradycji starej jak chrześcijaństwo, zaprzęgając jednak do działania 
zupełnie współczesne środki wyrazu. Słysząc o sztuce sakralnej, mamy tylko jedno 
skojarzenie – ilustrowanie scen biblijnych, figuratywne przedstawienia, powielane przez 
pokolenia artystów. Krzysztof Sokolovski porzuca postacie świętych, anioły i wizję nieba. 
W zamian za to pojawiają się w jego dziełach kształty geometryczne, silnie nacechowane 
symboliką. Są one próbą wypracowania wspólnego dla wszystkich chrześcijan 
uniwersalnego języka artystycznego wyrazu, pozwalającego uchwycić to, co niematerialne 
– ducha wiary. Wernisaż 5 lipca o godzinie 18:00. 
Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej - Sala Główna, ul. Miedziana 2/4



5 lipca – 18 sierpnia
Pracownia plastyczna Galerii Sztuki Współczesnej 
– rysunek i malarstwo – wystawa zbiorowa
Wystawa prac powstałych w pracowni GSW w sezonie 2018/2019. Spełniając 
niewypowiedziane marzenia oddajemy najwytrwalszym uczestnikom zajęć 
naszą przestrzeń wystawową, aby mogli poczuć dreszcz emocji i powiew sławy 
prezentując swoje najlepsze prace. Wernisaż 5 lipca o godzinie 17:30.
Miejsce:  Galeria Sztuki Współczesnej - Mały Salon, ul. Miedziana 2/4

5 lipca – 6 października
Wystawa Czasowa „Architektura Włocławka 
w Dwudziestoleciu Międzywojennym”
Przygotowana ekspozycja stanowi część II edycji projektu wystawienniczego 
„Miasto-Ludzie-Wolność”, którego pomysłodawcą jest Oddział Kujawsko-
Pomorski Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Przedsięwzięcie to realizowane 
jest wspólnie przez instytucje muzealne działające na terenie naszego wojew-
ództwa. Celem wystawy jest popularyzacja tematu architektury Włocławka z lat 
1918–1939 oraz upowszechnianie społecznej świadomości, co do wartości 
zabudowy tego okresu. To właśnie lata międzywojenne ostatecznie 
ukształtowały obraz centralnej części miasta, w tym okresie powstało sporo 
interesujących realizacji, które w prowincjonalnej mikroskali były odzwierciedle-
niem zjawisk w architekturze polskiej i europejskiej. Autorem wystawy jest dr hab. 
Michał Pszczółkowski, pracownik naukowy Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 
W trakcie wernisażu odbędzie się również promocja i sprzedaż książki autora 
wystawy pt. Architektura Włocławka w latach 1918–1939, wydanej przez 
Włocławskie Towarzystwo Naukowe.  Wernisaż: 5 lipca o 17:00. Wstęp: bilet normalny 
– 10 zł/os., bilet ulgowy – 6 zł/os., zorganizowane grupy szkolne – 5 zł/os.
Miejsce: Muzeum Historii Włocławka, ul. Szpichlerna 19

6 lipca
Święto Powiatu Włocławskiego
Podczas imprezy wystąpią m.in. Golec uOrkiestra, Akcent, Selfie i Contra. Będzie 
tez miasteczko zabaw dla dzieci, festiwal smaku i konkurs na najlepszy smalec 
kujawski oraz 30-metrowa karuzela Extreme Booster.
Godz. 14.30 Miejsce: Lotnisko Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie

8 – 12 lipca 
Letnie Warsztaty Teatralne
Teatr Impresaryjny ijest organizatorem warsztatów skierowanych do dzieci 
spędzających czas wakacji w klubach i świetlicach na terenie Włocławka. Celem 
zajęć jest kształtowanie wrażliwości, rozbudzanie wyobraźni, rozwijanie 
możliwości twórczych i umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej, a 
także dobra zabawa. Pierwsza część Letnich Warsztatów Teatralnych obejmie 
zakres zadań z cyklu pn. „Zabawa z wyobraźnią” i „Rytm-Ciało-Ruch”. 
Informacji udziela i zgłoszenia grup przyjmuje Dział Organizacji Imprez 
i Edukacji Teatralnej, tel. 54 231 47 60 lub 54 231 47 61 wew. 37. Godzina 9:30.
Miejsce: Scena Kameralna - Teatr Impresaryjny im. W. Gniazdowskiego, 
ul. Wojska Polskiego 13

11 lipca
Wakacyjne Warsztaty Rodzinne – Ubieranki
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zaprasza dzieci wraz z rodzicami 
i opiekunami na warsztaty rodzinne towarzyszące wystawie czasowej 
„Prowincja” – Powrót po 30 latach. Uczestnicy otrzymają  szablon do wycięcia 
lalki z papieru, dla której będą mogli samodzielnie zaprojektować ubranko bądź 
wyciąć je z przygotowanego wzoru, a przy pomocy kolorowych papierów, 
wycinanek i bibuły przyozdobić je według własnego uznania. Z okazji 30-lecia 
otwarcia Zbiorów Sztuki wykonamy również mały model muzeum. Koszt: bilet 
wstępu 9 zł od każdego uczestnika. Uwaga! Obowiązują wcześniejsze zapisy 
pod numerem tel. 54 232 30 01. Godzina: 11.00.
Miejsce: Zbiory Sztuki, ul. Zamcza 10/12

13 lipca
V Spotkanie z cyklu „Wieczór Pod Lipą”
W bieżącym roku mija 200. rocznica urodzin Marii Wodzińskiej – dawnej mieszkanki 
dworu i narzeczonej Fryderyka Chopina. Jednocześnie 2019 r. jest „Rokiem Moniusz-
kowskim” z racji 200. rocznicy urodzin „ojca opery narodowej”. W związku z tym, 
program „V Wieczoru pod lipą” będzie obejmował utwory kompozytorów polskich doby 
romantyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki Stanisława Moniuszki oraz 
Fryderyka Chopina. W ramach koncertu zorganizowanego na tarasie dworu w Kłóbce 
zostaną zaprezentowane utwory instrumentalne i arie operowe wykonywane przez 
kwartet muzyczny oraz solistów. Koszt: bilet normalny – 15 zł, bilet ulgowy – 9 zł. 
Godzina: 17.30. Miejsce: Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce

13 lipca 
Lato na Maxxxa
Podczas imprezy wystąpią m.in. Feel, Natalia Szroeder i DJ Sofi. 
Godz. 18.00  Miejsce: Amfiteatr na Słodowie

17 lipca – 31 sierpnia
Wystawa pokonkursowa prac uczestników XI Ogólnopolskiego 
Konkursu Rzeźbiarskiego dla Dzieci i Młodzieży im. Stanisława 
Zagajewskiego
1 marca 2019 r. w Centrum Kultury „Browar B.” odbyła się już XI edycja tego konkursu 
skierowanego do dzieci i młodzieży z całej Polski. Do rywalizacji przystąpiło, tworząc prace 
na miejscu, prawie sto osób reprezentujących szkoły, stowarzyszenia kulturalne, domy 
kultury, placówki opiekuńcze i oświatowe z Włocławka, Radziejowa, Torunia, Płocka, 
Bydgoszczy i Łodzi. Nadesłano też około 150 rzeźb z gliny z 38 miast Polski, co jest nowym 
rekordem w historii Konkursu. Na wystawie pokonkursowej w Zbiorach Sztuki na 
ul. Zamczej, prezentowanej wiosną znalazły się tylko prace nagrodzone, wyróżnione 
i zakwalifikowane przez jury do ekspozycji. W Antresoli zaprezentujemy cały zbiór figurek, 
zgromadzonej przez nas w ramach konkursu. Jest to dodatkowe wyróżnienie dla 
wszystkich uczestników i jeszcze jedna atrakcja dla zainteresowanych tym konkursem. 
Wstęp wolny. Godziny zwiedzania: wtorek – piątek, godz. 11.00 – 18.00, sobota, 
godz. 14.00 – 18.00 (ostatnie wejście godz. 17.30). 
Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.", Galeria Sztuki „Antresola”, ul. Łęgska 28 (wejście 
od ul. Bechiego)

19 lipca
„Ta jedna gwiazda”– promocja książki Agaty Brzezińskiej
Agata Brzezińska to uczennica liceum w Zespole Szkół Katolickich im. ks. J. Długosza. 
Swoją powieść młoda włocławianka wydała pod pseudonimem Tina Berk. Jej pisarski 
debiut adresowany jest do młodzieży. Godzina 17.00.
Miejsce: Filia 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza, 
ul. Łęgska 28

22 – 26 lipca
Letnie Warsztaty Teatralne
Teatr Impresaryjny jest organizatorem zajęć kierowanych do dzieci spędzających czas 
wakacji w klubach i świetlicach na terenie Włocławka. Celem zajęć jest kształtowanie 
wrażliwości, rozbudzanie wyobraźni, rozwijanie możliwości twórczych i umiejętności 
współdziałania w grupie rówieśniczej, a także dobra zabawa. Druga część Warsztatów 
obejmuje cykl pn. „Teatr przedmiotu”.Informacji udziela i zgłoszenia grup przyjmuje Dział 
Organizacji Imprez i Edukacji Teatralnej, tel. 54 231 47 60 lub 54 231 47 61 wew. 37. 
Godz.9.30. Miejsce: Scena Kameralna - Teatr Impresaryjny im. W. Gniazdowskiego, 
ul. Wojska Polskiego 13

23 i 30 lipca
„Kosmiczne opowieści” – warsztaty z okazji 50. rocznicy lądowania 
człowieka na Księżycu 
W programie: wykonanie ekologicznej rakiety, zabawy, konkurs plastyczny. Udział 
w zajęciach jest bezpłatny. Zgłoszenia: tel. 54 420 12 11 Warsztaty zrealizowane 
w ramach projektu „Czas na nasz wolny czas … z książką i biblioteką II” finansowanego 
przez Urząd Miasta Włocławek. Godzina 11.00.
Miejsce: Filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza, 
ul. Łęgska 28



1 sierpnia
Wakacyjne Warsztaty Rodzinne – „Latarenka”
Warsztaty odbędą się na wystawie pt. „W kuźni Andrzeja Schmidta”. Kowalstwo 
we współczesnym świecie jest ginącym zawodem. Pracy kowala nie da się 
nauczyć z książek, wymaga to praktyki pod okiem doświadczonego mistrza. 
Podczas warsztatów przybliżymy uczestnikom wzornictwo kowalstwa artystycz-
nego, zapoznamy się z kunsztem wyrobów rzemieślniczych, a także zaznajomimy 
z sylwetką Andrzeja Schmidta, kowala artystycznego. W części warsztatowej 
dzieci wykonają latarenkę tak aby miała charakter witrażu. Wykonają również 
zabawkę inspirowaną dawnym wzornictwem ludowym oraz jednym 
z najważniejszych rzemiosł – kowalstwem. Bilet wstępu 9 zł od każdego uczestnika. 
Uwaga! Obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem tel. 54 232 30 01. Godz.11.00 
Miejsce: Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

4 sierpnia
Festyn Folklorystyczny „W sierpniu każdy kwiat woła – zanieś 
mnie do kościoła”
Impreza z cyklu „Z życia dawnej wsi”. Zespół obrzędowy „Lubominianki” z gminy 
Boniewo wystąpi w premierowej inscenizacji pt. „Na Wniebowzięcie zakończone 
żęcie”. Opowie o bogatych zwyczajach ludowych związanych ze świętem Matki 
Boskiej Zielnej m.in. przygotowywaniu bukietów z ziół, ich właściwościach 
leczniczych i ochronnych. W programie festynu znajdą się występy Kapeli Ludowej 
„Echo Kujaw” z Wierzbinka oraz Zespołu Folklorystycznego „Kruszynioki” z 
Kruszyna. Towarzyszyć im będą: słuchowisko o ziołolecznictwie w mobilnym 
planetarium, pokazy dawnego rzemiosła, zajęć domowych i gospodarskich. 
Dodatkowo warsztaty dla dzieci oraz kiermasz twórczości ludowej i tradycyjnego 
jadła. Wstęp: Bilet normalny – 10 zł, ulgowy – 6 zł, rodzinny – 25 zł, dzieci do lat 7 – 
wstęp wolny. Godzina: 15.00–18.00.
Miejsce: Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce

10 sierpnia
Adam Palma Pod Lipą
Na tarasie ogrodowym zabytkowego dworu w Kłóbce odbędzie się koncert 
polskiego wirtuoza gitary Adama Palmy. Podczas VI spotkania z cyklu „Wieczór pod 
lipą” artysta zaprezentuje utwory z nadchodzącej płyty poświęconej muzyce 
Fryderyka Chopina. Album Adam Palma meets Chopin z gościnnym udziałem 
Leszka Możdżera, ukaże się jeszcze w tym roku. Będzie to pierwsza na świecie 
płyta z utworami Fryderyka Chopina na gitarę akustyczną! Adam Palma – doktor 
sztuk muzycznych, absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Katow-
icach, który koncertował z najwybitniejszymi gitarzystami akustycznymi na świecie, 
takimi jak: Al Di Meola i Tommy Emmanuel, a w Polsce współpracował właściwie ze 
wszystkimi najważniejszymi artystami naszej rodzimej sceny muzycznej, takimi 
jak: Ewa Bem, Edyta Górniak, Leszek Możdżer czy Krzesimir Dębski. Choć od wielu 
lat mieszka w Wielkiej Brytanii, gdzie jest wykładowcą w klasie gitary na Uniwersy-
tecie w Manchesterze, został uhonorowany tytułem „Najlepszego Polskiego 
Gitarzysty Akustycznego” podczas gali Guitar Awards w Warszawie w 2014 roku. 
Koszt: 20 zł/os. Godzina: 17.30
Miejsce: Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce

13, 20 i 23 sierpnia
„Od deski do deski” – cykl zajęć dla dzieci i młodzieży
Podczas zajęć uczestnicy stworzą wspólną książkę, która zostanie wydrukowana. Udział 
w zajęciach jest bezpłatny. Zgłoszenia: tel. 54 420 12 11. Zajęcia zrealizowane w 
ramach projektu „Czas na nasz wolny czas … z książką i biblioteką II” finansowanego 
przez Urząd Miasta Włocławek. Godzina 11.00.
Miejsce: Filia 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza, 
ul. Łęgska 28

18 sierpnia 
Biesiada Kasztelańska 
Podczas imprezy wystąpią m.in. Afromental, Łąki Łan, After Party, Basta oraz grupa 
Tajm grająca covery.
Miejsce:  Plac przy Hali Mistrzów, Al. Chopina 8

12 – 23 sierpnia
Klub „Zazamcze” w ramach „Letnich akcji na wakacje” organizuje zajęcia dla 
dzieci w wieku 7-12 lat; m.in: warsztaty artystyczne”, wycieczkę do ZOO w Płocku, 
wyjazdy do Zielonej Szkoły w Goreniu, gdzie dla dzieci organizowane będą zabawy 
rekreacyjne w plenerze oraz edukacyjne warsztaty tematyczne np. wikliniarskie, 
lepienia z gliny, pieczenia chleba, papieroplastyka itp. Pobyt dzieci zakończy piknik 
przy ognisku i pieczeniem kiełbasek. Bilety (10-30 zł) dostępne tylko w Klubie 
„Zazamcze”, ul. Toruńska 87 tel. 54 232 25 66. 

29 lipca – 9 sierpnia
Klub „Łęg” zaprasza na zajęcia dzieci w wieku 6-10 i 11-13 lat, w godz. 10.00-14.00. 
Podczas akcji „Moc atrakcji w czasie wakacji” odbędą się zajęcia profilaktyczne, sportowe, 
kreatywne, taneczne, wyjścia na basen i do placówek kulturalnych, zawody sportowe 
oraz wycieczki. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Informacje i zapisy: Klub „Łęg”, ul. 
Płocka 246, 54 233 97 05.

12 – 23 sierpnia
Klub „Stara Remiza” proponuje dzieciom w wieku 7-12 lat m.in. wycieczkę do 
ZOO w Płocku, warsztaty edukacyjne w Goreniu (m. in.) pieczenie chleba oraz 
różnorodne warsztaty: rękodzieła artystycznego, tworzenia biżuterii, przyborników, 
a na koniec piknik pożegnalny. Zapisy, informacje i sprzedaż biletów (10-30 zł) 
w sekretariacie Klubu „Stara Remiza” ul. Żabia 8, tel.  54 232 10 22. 

1 – 12 lipca
Centrum Kultury „Browaru B.” zaprasza dzieci na zajęcia 1-12 lipca. Wśród 
propozycji znajdują się: warsztaty plastyczne, ceramiczne, sportowe, malowania 
fajansu, muzyczno-ruchowe, hocki-klocki, planujemy także odwiedzić Klub Gier 
Planszowych „Taktyk”, bibliotekę oraz kręgielnię. Będziemy budować recyklingowe 
dinozaury, poznawać świat wikingów, tworzyć biżuterię, a na koniec dzieci wezmą 
udział w talent show i bajkowej imprezie pożegnalnej. Koszt zajęć to 10 zł / dzień. 
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci 6-12 lat i będą odbywać się w godz. 10.00-13.00. 
Istnieje możliwość przedłużenia zajęć: w pierwszym tygodniu, 1-5 lipca w godz. 
13.00-15.00 zapraszamy dzieci codziennie na dodatkowe planszówkogranie w 
„Taktyku” (dodatkowy bilet 6 zł) i w drugim tygodniu – 8-12 lipca, również w godz. 
13.00-15.00 na jeszcze więcej zabaw z klockami (dodatkowy bilet 6 zł). Bilety zarówno 
na warsztaty, jak i dodatkowe zajęcia, do kupienia w kasie Centrum Kultury 
„Browar B.”. Informacje: 54 4270247.

Letnie Akcje na Wakacje

11 sierpnia
Międzynarodowo na ludowo
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Kujawy” oraz Centrum Kultury 
„Browar B.” zapraszają na wspólny koncert młodych włocławian z Zespołu 
„Kujawy” oraz gości z Portugalii Grupo de Folclore da Casa do Povo de Valega 
z miasta Ovar. Bedzie to niepowtarzalna okazja, by na żywo zobaczyć regionalne 
stroje, obyczaje i tance portugalskie. Wydarzenie współfinansowane ze środków 
Gminy Miasta Włocławek oraz Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
W przypadku złej pogody koncert odbędzie się w „Browarze B.”.
Godzina 16.00  Miejsce: Plac Wolności



tej nietypowej rodziny obdarzeni są ludzkimi charakterami, rodzą się między nimi 
różne spory. Zawsze jednak udaje się je rozwiązać lub załagodzić, a sprzyja temu 
fakt, że rodzice i dzieci po prostu się kochają. W akcje wplecione są powiązane 
tematycznie konkursy, zabawy i korowody. Widzowie włączeni zostaną w 
sceniczne wydarzenia, będą ekipą, która pomaga wykluć się z jaja małemu 
pisklęciu. Ten spektakl plenerowy podkreśla rolę rodzinnej miłości, uczy tolerancji i 
wzajemnej uwagi. W sposób dowcipny i subtelny porusza problem narodzin, a 
więc pojawienia się nowej istoty, która potrzebuje akceptacji i troski. W imprezie 
wystąpią aktorzy Teatru „Vaśka” z Torunia oraz aktorzy włocławskiego Teatru 
Ludzi Upartych. W razie niepogody impreza przeniesiona do budynku Teatru 
Impresaryjnego.
 
4 sierpnia  
Przystanek Biblioteka
Zajęcia ruchowe i animacyjne dla dzieci, łamigłówki, bajkowy Street Art„ „Letnia 
czytelnia”, gdzie będzie można zrelaksować się na leżakach i zaczytać się.

11 sierpnia                                                                                                                                                              
Bill Bombadill Show
Czy jesteście gotowi na niezwykły spektakl cyrkowy i wejście do magicznego 
świata żonglerki, akrobatyki, pantomimy oraz oryginalnych gagów? Tylko 
ostrożnie, bo to jazda bez trzymanki. Bill Bombadill sprawi, że będziecie pękać ze 
śmiechu, a potem przecierać oczy ze zdumienia. Bill Bombadill to rodzinne, 
interaktywne, pełne humoru show z elementami kuglarstwa, pantomimy oraz 
akrobatyki. Bill nie pozwoli, byście stali bezczynnie – bez pardonu wciąga w dialog i 
wyciąga na scenę!  W programie: quiz z elementami pantomimy, żonglowanie 
nożami, latające diabolo, obrót głową o 360 stopni, balans rola bola i żonglowanie 
pochodniami! Wystąpi Teatr FRIKart z Wrocławia, a także aktorzy Teatru Ludzi 
Upartych. W razie niepogody impreza przeniesiona do budynku Teatru Impresaryjnego

18 sierpnia 
Organizatorem atrakcji dla dzieci jest Centrum Kultury „Browar B.”.

25 sierpnia
Nad Wisłą – instalacja z  rybami
Plenerowa zabawa plastyczna: wspólne komponowanie nadwiślańskiego  
pejzażu - tworzenie instalacji z rybami - oraz kolorowanki i krzyżówki.

Godzina 16.00 – 18.00
Miejsce: Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego

Po Włocławsku
7 lipca – Arsenał - grupa wykonująca muzykę czołowych zespołów lat 70-, 
80- i 90-, Budgie, Omega, Black Sabbath, Pink Floyd, Santana i Dżem
14 lipca – Pod Prąd – styl zespołu to mieszanka popu, lekkiego rocka, 
piosenki aktorskiej i poezji śpiewanej                
21 lipca – Heaven Rock – zespół coverowy, grający znane utwory rockowe
28 lipca - WWK Teraz My - w repertuarze zespołu znajdują się utwory 
polskich kapel oraz wykonawców z Włocławka              
4 sierpnia – Now We – grupa grająca bluesa i rocka, jak sami piszą 
„stawiamy na spontan i kreatywność”
10 sierpnia – Kapela z Szaconkiem powstała z fascynacji muzyków 
folkiem miejskim. Repertuar to znane głównie z dwudziestolecia 
międzywojennego i powojenne utwory w nowych aranżacjach oraz własne 
autorskie utwory
18 sierpnia – 42 Grupa Reaktywacja – zespół rockowo - bluesowy 
grający covery takich zespołów jak: Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, 
Free i Breakout
25 sierpnia – Kris Quartet – zespół grajacy muzykę jazzową

Wszystkie koncerty rozpoczną się o 18.00

Scena na Wiśle 

Letni Bulwar 
7 lipca
Nad Wisłą – instalacja z drzewami
Plenerowa zabawa plastyczna: wspólne komponowanie nadwiślańskiego 
pejzażu - tworzenie instalacji z drzewami  i ptakami - oraz kolorowanki i 
krzyżówki. 

14 lipca 
Fantazyjny Bulwar Sztuki
Akcja dla najmłodszych włocławian – warsztaty plastyczno-ruchowe z bajką 
jako motywem przewodnim.

21 lipca  
„Book Art” – rodzinna zabawa plastyczna
Uczestnicy warsztatów wykonają ilustracje do wspólnej, unikatowej książki w 
formie harmonijki. Będzie mnóstwo zabawy zarówno dla małych, jak i tych 
większych.
„Letnia Czytelnia”, gdzie będzie można zrelaksować się na leżakach i zaczytać się.

28 lipca
„Jak To W Rodzinie” w ramach Letniego Bulwaru Sztuki
Spektakl - zabawa opowiadający historię sympatycznej rodziny – Kury, Koguta, 
Kurczaka i Jajka – spędzającej wolny dzień na łonie natury. Jako, że członkowie 



tej nietypowej rodziny obdarzeni są ludzkimi charakterami, rodzą się między nimi 
różne spory. Zawsze jednak udaje się je rozwiązać lub załagodzić, a sprzyja temu 
fakt, że rodzice i dzieci po prostu się kochają. W akcje wplecione są powiązane 
tematycznie konkursy, zabawy i korowody. Widzowie włączeni zostaną w 
sceniczne wydarzenia, będą ekipą, która pomaga wykluć się z jaja małemu 
pisklęciu. Ten spektakl plenerowy podkreśla rolę rodzinnej miłości, uczy tolerancji i 
wzajemnej uwagi. W sposób dowcipny i subtelny porusza problem narodzin, a 
więc pojawienia się nowej istoty, która potrzebuje akceptacji i troski. W imprezie 
wystąpią aktorzy Teatru „Vaśka” z Torunia oraz aktorzy włocławskiego Teatru 
Ludzi Upartych. W razie niepogody impreza przeniesiona do budynku Teatru 
Impresaryjnego.
 
4 sierpnia  
Przystanek Biblioteka
Zajęcia ruchowe i animacyjne dla dzieci, łamigłówki, bajkowy Street Art„ „Letnia 
czytelnia”, gdzie będzie można zrelaksować się na leżakach i zaczytać się.

11 sierpnia                                                                                                                                                              
Bill Bombadill Show
Czy jesteście gotowi na niezwykły spektakl cyrkowy i wejście do magicznego 
świata żonglerki, akrobatyki, pantomimy oraz oryginalnych gagów? Tylko 
ostrożnie, bo to jazda bez trzymanki. Bill Bombadill sprawi, że będziecie pękać ze 
śmiechu, a potem przecierać oczy ze zdumienia. Bill Bombadill to rodzinne, 
interaktywne, pełne humoru show z elementami kuglarstwa, pantomimy oraz 
akrobatyki. Bill nie pozwoli, byście stali bezczynnie – bez pardonu wciąga w dialog i 
wyciąga na scenę!  W programie: quiz z elementami pantomimy, żonglowanie 
nożami, latające diabolo, obrót głową o 360 stopni, balans rola bola i żonglowanie 
pochodniami! Wystąpi Teatr FRIKart z Wrocławia, a także aktorzy Teatru Ludzi 
Upartych. W razie niepogody impreza przeniesiona do budynku Teatru Impresaryjnego

18 sierpnia 
Organizatorem atrakcji dla dzieci jest Centrum Kultury „Browar B.”.

25 sierpnia
Nad Wisłą – instalacja z  rybami
Plenerowa zabawa plastyczna: wspólne komponowanie nadwiślańskiego  
pejzażu - tworzenie instalacji z rybami - oraz kolorowanki i krzyżówki.

Godzina 16.00 – 18.00
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WIK jest wydawany 
przez Centrum Kultury „Browar B.”

Masz pytania, sugestie?
Napisz: imprezy@ckbb.plWIK
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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
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DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
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