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proszę przesunąć na dół



1 grudnia – 19 kwietnia
Wystawa „Inspirowani naturą. Rękodzieło Indian Amazonii. 
W hołdzie Borysowi Malkinowi”
Ekspozycja upamiętnia obchodzoną dwa lata temu setną rocznicę urodzin 
Borysa Malkina (1917–2009), podróżnika, kolekcjonera, etnologa, wybitnego 
badacza kultur Ameryki Łacińskiej. Wystawa została wypożyczona z Muzeum 
Narodowego w Szczecinie. Na ekspozycji zobaczyć można wyroby rękodzielnicze 
wykonane przez Indian należących do 20 grup zamieszkujących Amazonię na 
obszarze Brazylii, Ekwadoru, Peru, Wenezueli i Kolumbii. Są to między innymi 
naczynia ceramiczne, plecione kosze, biżuteria, broń, tkaniny. Wszystkie 
przedmioty zostały wykonane z materiałów dostępnych w lokalnym środowisku: 
piór, kości, gliny, drewna, liści palmowych, żywicy. Uzupełnieniem wystawy jest 
rekonstrukcja indiańskiej chaty oraz fotografie. 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 grudnia – 5 kwietnia
Wystawa czasowa „Włocławski alfabet sztuki. Plastyka 
włocławska II poł. XX w. ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej 
i Dobrzyńskiej we Włocławku”
Wystawa poświęcona plastyce włocławskiej II poł. XX w. Lata 1945 – 2000 to 
okres największego rozwoju i rozkwitu sztuk plastycznych we Włocławku. 
Wpływ na to miały działania takich instytucji jak Muzeum Kujawskie, 
Włocławski Oddział Związku Polskich Artystów Plastyków, Biuro Wystaw 
Artystycznych, Dobrzyńsko - Kujawskie Towarzystwo Kulturalne czy też 
niezwykle aktywna Grupa Kujawska. 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 grudnia
Kalendarz adwentowy – świąteczne warsztaty rodzinne
Podczas zajęć uczestnicy wysłuchają opowieści m.in. o tym, czym jest adwent, 
kiedy w Polsce pojawił się zwyczaj strojenia choinki, obdarowywania się 
prezentami, jakie zwyczaje panowały na Kujawach w wieczór wigilijny oraz 
w pierwszy i drugi dzień świąt. Dzień warsztatów, to również pierwszy dzień 
adwentu, dlatego aby umilić dzieciom i rodzicom odliczanie dni do świąt 
Bożego Narodzenia na zajęciach wykonamy kalendarze adwentowe 
z kolorowych papierów, rolek, bibuły itp. Zapisy i informacje: 542323001. 
Wstęp: 10 zł od każdego uczestnika. Godzina 11.00
Miejsce: Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

2 – 31 grudnia    
Włocławska Kolekcja Wag i Miar
W kolekcji znajduje się ok. 10 000 eksponatów 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. 544270250, kolekcjamiariwag@ckbb.pl. Godziny zwiedzania: wt. i pt. 11.00 
– 18.00, śr.i czw. 8.30 – 14.30, sob. 14.00 – 18.00 (ostatnie wejście godz. 17.30) 
Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.”, ul. Łęgska 28

2 – 31 grudnia                                                                                                                                                          
Wystawa fotograficzna Wiesława Turno „Gumografia"
Autor wystawy jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Artysta 
fotografuje architekturę, martwą naturę, sceny rodzajowe. Od 1990 roku tworzy 
w technice gumy. Swoje prace pokazywał na blisko czterdziestu wystawach 
indywidualnych i ponad dwustu zbiorowych. Jego zdjęcia wykonane w tej technice 
znajdują się w zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych zarówno w Polsce, jak 
i za granicą. W Galerii „Migawka”  można podziwiać wyjątkowe prace wykonane 
właśnie w technice gumy. 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)

2 grudnia – 3 stycznia
Wystawa fotografii Andrzeja Reschke „Emocje"
Andrzej Reschke fotografią zajmuje się od kilkunastu lat, głównie tematyką 
przyrodniczą oraz portretami. Pochodzi spod Lęborka na Kaszubach, lecz osiadł 
we Włocławku. Od 2013 r. jest członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrody 
Okręgu Toruńskiego. Artysta otrzymał m. in. wyróżnienia w Konkursie Wojewody 
Kujawsko-Pomorskiego oraz w konkursie fotograficznym organizowanym przez 
Stowarzyszenie "Tilia". W projektach portretowych ważny jest dla niego szeroki 
zakres ludzkich emocji wraz ze wszystkimi jej odcieniami. W swoim ostatnim cyklu 
ukazuje je w nieco inny sposób, niż zwykliśmy je postrzegać. 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." Galerie 
Sztuki „Beczkownia" i „Fermentownia", ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego)

2 grudnia – 11 stycznia                                                                                                                        
Wystawa Jacka Świgulskiego „Wszystko dookoła”
Absolwent Wydziału Edukacji Wizualnej Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W 2006 
roku obronił z wyróżnieniem dyplom z malarstwa i rysunku. W trakcie studiów 
stypendysta rządu duńskiego. Dwukrotnie wymieniony w Kompasie Młodej Sztuki – 
rankingu artystów, opublikowanym na łamach Rzeczypospolitej. Jego malarstwo 
cechuje ekspresja wyrazu i można je przyporządkować do nurtu młodego figuraty-
wizmu. W dorobku ma ponad dwadzieścia wystaw indywidualnych, a w 2014 roku 
prezentował swoją sztukę na wystawie zbiorowej w Amsterdamie. Jego prace 
znajdują się w prywatnych kolekcjach w Polsce, Anglii i Szwajcarii. 
Z powodzeniem od lat zajmuje się również edukacją plastyczną, prowadząc autorską 
pracownię plastyczną dla młodzieży i dorosłych oraz współpracuje z lokalnymi 
instytucjami oświatowo-kulturalnymi. Zwiedzanie: bilety 2 zł, kasa CK „Browar B.”. 
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 „Suszarnia”, ul. Łęgska 28 
(wejście od ul. Bechiego)



2 grudnia – 15 stycznia 
Droga Życia Prymasa Wyszyńskiego
Wystawa opracowana przez Instytut Prymasa Wyszyńskiego, organizowana we 
współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana”. Stefan Kardynał 
Wyszyński związany był z Włocławkiem blisko 30 lat. Po ukończeniu liceum we 
Włocławku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, 
a 3 sierpnia 1924 r. otrzymał święcenia kapłańskie we włocławskiej bazylice 
katedralnej z rąk biskupa Wojciecha Owczarka. Prymas Tysiąclecia zostanie 
beatyfikowany 7 czerwca 2020 r. w Warszawie. Wstęp wolny
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza, Filia nr 11 ul. Łęgska 28

3 grudnia
Piotr Czajkowski „Dziadek do orzechów”
Dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma rzekami... Tak zaczyna się 
niejedna bajka i legenda o zaklętych osobach w zwierzęta. Temat baletu inspirowany 
jest różnymi legendami o dziewczynie zaklętej w ptaka, występujących w mitologii 
greckiej i folklorze baśniowym wielu krajów Europy i Wschodu. Widowisko 
baletowe z udziałem artystów Ukrainian Classical Ballet. Wydarzenie organizuje 
Agencja Brussa. Bilety po 100 zł w Browarze B. i na kupbilecik.pl. Godzina 19:00
Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.”, ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego)

4 grudnia
Spotkanie z Szymonem Hołownią w ramach cyklu 
„Czytelnicze oblicze”
Szymon Hołownia – pisarz, dziennikarz i publicysta. Założył i prowadzi Fundacje: 
Kasisi oraz  Dobra Fabryka. Dwukrotny laureat nagrody Grand Press, 
w kategoriach: Wywiad oraz Dziennikarstwo specjalistyczne. Pracował m.in. 
w „Gazecie Wyborczej”, „Newsweeku”, kanale Religia.tv. Od 2008 r. 
współprowadzi wraz z Marcinem Prokopem program „Mam talent!”. Wydał 
kilkanaście książek o tematyce społecznej i religijnej m.in. „Święci pierwszego 
kontaktu”, „Boskie zwierzęta'', „Maryja. Matka rodziny wielodzietnej”. Wstęp 
wolny. Godzina 17.00 Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza,  
Sala Kameralna ul. Warszawska 11/13

5 grudnia
Otwarcie poplenerowej wystawy Regionalnego Stowarzyszenia 
Artystów „Wło-Art”
Na wystawie zaprezentowane zostaną prace malarskie oraz rzeźbiarskie, które 
powstały podczas tegorocznego pleneru w Gołaszewie. Członków stowarzysze-
nia łączy wspólna pasja tworzenia. Stowarzyszenie zorganizowało ponad sto 
wystaw indywidualnych i zbiorowych we Włocławku oraz w innych miastach. 
Wstęp wolny. Godzina 17.00
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza,  Filia nr 6 ul. Żytnia 66/68

6 grudnia
„Włocławek jak z bajki”
W centrum miasta rozbłyśnie świąteczna iluminacja. Będzie też spotkanie ze 
świętym Mikołajem i postaciami z bajek. W klimat Bożego Narodzenia 
wprowadzi koncert Tadeusza Seiberta znanego z 10. edycji „The Voice of Poland”. 
Tadeusz jest aktorem Teatru Variete w Krakowie, gdzie pracuje przy musicalu 
„Legalna Blondynka“ (reż. Janusz Józefowicz). Współpracuje z Filharmonią Pomorską 
w Bydgoszczy. Laureat wielu festiwali piosenki ogólnopolskich oraz 
międzynarodowych, m.in. Złota Nagroda na Festiwalu Pamięci Andrzeja Zauchy 
„Serca Bicie” w Bydgoszczy, Grand Prix Festiwalu Dobrej Piosenki im. Kaliny Jędrusik 
w Częstochowie. Przez kilka lat był wokalistą i frontmanem łódzkiej formacji 
Trabanda. W Browarze B. brał udział w koncertach m.in. Wehikuł Czasu 4 i „Miłość Ci 
wszystko wybaczy”. Po wielu latach poszukiwań i doświadczeń zdecydował się 
własną ścieżkę muzyczną, a w konsekwencji nagraniu solowej płyty. Materiał 
zawiera jego autorskie teksty oraz muzykę, którą zaaranżował i wyprodukował 
wspólnie z pianistą Adamem Lemańczykiem, a prywatnie jego kuzynem oraz 
Przemkiem Pukiem. Godzina 16:00  Miejsce: Plac Wolności
6 grudnia
„Klimakterium … i już”
Spektakl łączy elementy kabaretu, musicalu i farsy, w którym cztery przyjaciółki 
świetnie się bawią. W sposób niezwykle dowcipny rozprawiają na tematy powszech-
nie uważane za wstydliwe, trudnie i prawie tabu. Udowadniają, że najlepszym 
lekarstwem jest po prostu poczucie humoru. Ich perypetie wzruszają publiczność do 
łez, a jednoczenie bawią, bo są przesycone dowcipem w najlepszym wydaniu. 
Niewątpliwą siłą spektaklu są znane osobowości aktorskie oraz przeboje takie jak: 
„Kuba, wyspa jak wulkan gorąca”, „Kolorowe jarmarki”, „Być kobietą”. Wydarzenie 
organizuje Opus Art. Bilety po 90 zł w „Browarze B.” i na kupbilecik.pl. Godzina 19.00
Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.”, ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego)
6 grudnia
Mikołaj rozdaje pierniki
Już tradycyjnie „łęgowski” święty Mikołaj ruszy w swoją podróż. Zawita do 
włocławskich instytucji kultury, ratusza, mediów i niektórych firm. Na ulicach 
naszego miasta będzie można go spotkać o godzinie 12.00. 
Miejsce: Plac Wolności

6 grudnia 
Zabawa  z Mikołajem i śnieżynkami, ubieranie choinki.
Godzina 16.00. Wstęp wolny.
Miejsce: Klub „Łęg" CK „Browar B.”, ul. Płocka 246

6 grudnia   
Wernisaż wystawy twórczości artystów-instruktorów CK „Browar B." 
pt. „Twarze rzeczywistości II”
Wystawa, na którą zapraszamy, jest kolejną (po 5 latach) prezentacją tego, co nasi 
instruktorzy tworzą jako artyści. Na co dzień nie tylko uczą kolejne pokolenia adeptów 
sztuki, ale również pracują nad własnym rozwojem i kreują swoje światy, które są 
wypadkową ich fascynacji, umiejętności, wieloletnich doświadczeń i przemyśleń. 
Zapraszamy do wejścia do ich osobistego świata barw i form. Zaprezentowane 
zostaną prace: Wiesławy Floryńskej (szydełkowanie), Sary Kandelszajn 
(dźwiękoplastyka), Barbary Pakulskiej (tkactwo), Lilianny Skrzyńskiej (artdekoracje), 
Janiny Twardy (rysunek, grafika), Janusza Bisagi (ceramika), Jarosława Czerwińskiego 
(fotografia), Mariusza Konczalskiego (malarstwo, rysunek) i Bogusława Stroszejna 
(architektura). Wernisaż godz.18.00. Wstęp wolny. Wystawa do 31 stycznia 2020 r. 
Zwiedzanie: bilety 2 zł, kasa CK „Browar B.” 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)



7 grudnia
„Pastorałka”
Punktem wyjścia do opowieści o narodzeniu Bożego Syna staje się gorzka definicja 
współczesnego człowieka i świata, w którym żyjemy. Ludzie zebrani wokół 
przydrożnej kapliczki dokonują rachunku sumienia. Wypada on na tyle źle, że 
zaczynają gorączkowo szukać pomocy. Czy wystarczy im wsłuchanie się w słowa 
Matki Teresy z Kalkuty: „Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swego brata  
i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie… Liczy się tylko miłość.  Zawsze, 
kiedy jest miłość rodzi się Bóg”, czy też towarzyszący im nieustannie grzech może 
odkupić tylko ponowne przyjście na świat Jezusa? Próba odpowiedzi na to pytanie 
spina poważną i filozoficzną klamrą „Pastorałkę”, ale nie brakuje w niej i tych 
znacznie weselszych i prostszych tematów. Są Górale pasący owce i zwiastujący 
im narodziny Jezuska Anioł, są Trzej Królowie i historia o Herodzie odegrana przez 
pełnych zapału komediantów. Jest Święta Rodzina i piękne polskie kolędy. 
Opracowanie muzyczne i nagrania: Piotr Matuszkiewicz, scenografia i kostiumy: 
Dorota Główczyńska, Dariusz Piotrowski. Występują: Urszula Zbonikowska, 
Wiktoria Borkowska, Marek Michalski, Zuzanna Wojciechowska, Michał Murawski, 
Adrian Świątkowski, Piotr Łabęcki, Zuzanna Malinowska, Zuzanna Stasiak, Henryk 
Michalak, Wanesa Olczak, Paweł Rodecki, Katarzyna Misiak, Patryk Nowakowski, 
Adrian Domanowski, Artur Kujawa, Piotr Gutowski. W nagraniach wziął udział 
Chór „Canto” pod dyrekcją Mariana Szczepańskiego. Bilety: parter – normalny 20 zł, 
ulgowy 15 zł, rząd XVIII  i balkon – 15 zł. Godzina 18.00
Miejsce: Teatr Impresaryjny im. W. Gniazdowskiego, ul. Wojska Polskiego 13

7 grudnia
Świąteczne warsztaty rodzinne – „Każdy skrzat to chwat!”
Chwilę przed świętami Bożego Narodzenia zapraszamy na warsztaty. Co 
będziemy robić? Skrzaty i inne świąteczne chochliki. Koniecznie zabierzcie ze 
sobą parę skarpet (małych lub dużych, gładkich, paskowanych, w kropki, białych 
albo kolorowych – obojętne!). Jeśli macie pomysł na wykorzystanie własnych 
akcesoriów dekoracyjnych (różnych rozmiarów guzików, pomponików, wstążek, 
tasiemek itp.), zachęcamy do zabrania ich ze sobą. Prowadzący warsztaty: 
Wioleta Łuczak. Godz. 11.00-12.30. Bilety po 10 zł. 
Zapisy i informacje tel. 544270247. Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.", 
Pracownia Edukacji Plastycznej, ul. Łęgska 28  (wejście od ul. Bechiego)

7 – 20 grudnia
Wystawa czasowa „Cenne dzieło Feliksa Pęczarskiego 
po konserwacji” 
Prezentacja odnowionego płótna „Amatorowie herbaty i Kuriera” z 1826 r., 
jednego z czterech obrazów obecnie konserwowanych w ramach dotacji 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Wspieranie 
działań muzealnych” oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. Zobaczymy także zdjęcia oraz film pt. „Spojrzenie z obrazu 
i w obraz”, ukazujące najciekawsze momenty z przebiegu prac konserwator-
skich, wykonywanych przez Edytę Hankowską-Czerwińską. Ekspozycji 
towarzyszyć będzie tablica informacyjna prezentująca sylwetkę F. Pęczarskiego 
i jego związki z Włocławkiem.
Feliks Pęczarski (1804–1862) to jeden z najwybitniejszych polskich malarzy 
realistów. Głuchoniemy artysta ostanie lata życia spędził we Włocławku, 
malował portrety, sceny rodzajowe, tematy religijne. 
Miejsce: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, ul. Słowackiego 1 a – sala 
„Galeria portretu polskiego”

8 grudnia
„Zamiana”
Spokojne małżeństwo Briana i Susan Flowers postanawia spędzić wymarzone 
wakacje w hiszpańskiej Marbelli. Przepiękna willa. Słońce. Morze. Spokój. 
Przynajmniej taki był plan, dopóki Susan nie otworzyła szafy… A potem wszystko 
toczy się według znanej i sprawdzonej zasady: coraz szybciej, coraz śmielej i w coraz 
bardziej zwariowany sposób. Bo kim jest człowiek z torbą na głowie? Czy zagadka 
wielkiego młota jest do rozwiązania? Czy mafia z Torremolinos to najstraszniejsi 
ludzie na świecie? I kim jest zagadkowy właściciel domu, Pan Dobson? Odpowiedzi na 
te wszystkie pytania znajdziecie Państwo oglądając naszą przezabawną i szaloną 
historię kryminalną. A pomogą Wam w tym przepiękna Connie – dziewczyna 
gangstera i niesforny Jeremi – brat ułożonej Pani Flowers. Przyjdź i zamień się 
z nami – na wakacje! Obsada: Zuzanna Grabowska / Adrianna Borek, Joanna 
Opozda / Agnieszka Mrozińska, Paweł Koślik / Wojciech Błach, Patryk Pniewski / 
Marcel Sabat, Tomasz Oświeciński / Tomasz Dedek, Robert Jarociński / Jakub 
Wieczorek, Bartosz Obuchowicz. Organizatorem wydarzenia jest Agencja Copa La 
Musica. Bilety w cenie 100 zł i 90 zł w kasie i na kupbilecik.pl. Godzina 19.00
Miejsce: Teatr Impresaryjny im. W. Gniazdowskiego, ul. Wojska Polskiego 13

8 grudnia
Magiczne gwiazdy – rodzinne warsztaty twórcze
Podczas warsztatów porozmawiamy o dekoracjach na Boże Narodzenie. Obejrzymy 
ilustracje ozdób świątecznych. W części warsztatowej uczestnicy 
z tektury, kolorowego papieru, wstążek i innych materiałów wykonają dekoracyjne 
gwiazdy. Na warsztaty  zapraszamy dzieci, rodziców, dziadków. Wstęp - 10 zł / 
rodzina. Wpisanie na listę po wcześniejszym zakupie biletu. Informacje: tel. 
544112120. Godzina 11.00 Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej, ul. Miedziana 2/4

8 grudnia
Warsztaty rodzinne „Mikołaju, Mikołaju…”
Uczestnicy będą wykonywać ozdoby świąteczne z prostych materiałów, 
które zapewnia organizator. Godzina 10.00. Koszt 6 zł/osoba
Miejsce: Klub „Stara Remiza” CK „Browar B.”, ul. Żabia 8
8 grudnia
XVI Kiermasz Bożonarodzeniowy 
W programie: stoiska m.in. z ozdobami choinkowymi i do dekoracji wnętrz, kartkami 
świątecznymi, biżuterią, ceramiką, rzeźbami, serwetami, świecznikami, zabawkami 
i żywnością, warsztaty plastyczne dla dzieci, wystawa okolicznościowa „Wigilia na 
Kujawach” oraz czasowa „Inspirowani naturą. Rękodzieło Indian Amazonii. 
W hołdzie Borysowi Malkinowi”. Wstęp: 3 zł/os. Godzina 10.00–15.00
Miejsce: Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6
8 grudnia
Niedziela z kustoszem na wystawie „Cenne dzieło Feliksa 
Pęczarskiego po konserwacji”
W trakcie spotkania zostanie omówiona sylwetka i dorobek artystyczny Feliksa 
Pęczarskiego, jego związki z Włocławkiem (Krystyna Kotula). Przedstawiony 
zostanie przebieg prac konserwatorskich obrazu „Amatorowie herbaty i Kuriera” 
z 1826 r. (Barbara Adamczyk). Pokazany zostanie też film edukacyjny pt. „Spojrzenie 
z obrazu i w obraz” (Wioleta Osińska) i fotografie obrazu przed i w trakcie konserwacji 
(Jarosław Czerwiński). Na konserwację 4 obrazów Feliksa Pęczarskiego Muzeum 
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku otrzymało dotację z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wspieranie działań 
muzealnych. Zadanie objęte dotacją nosi tytuł „Dzieła godne wystawienia. 
Konserwacja obrazów Feliksa Pęczarskiego (1804–1862) prekursora realizmu w 
malarstwie polskim”. Wstęp: wolny. Godzina 12.00 Miejsce: Gmach główny MZKiD, 
ul. Słowackiego 1 a – sala „Galeria portretu polskiego”



13 grudnia
Gwiazdoteka „Kleopatra piosenki” – Dalida
Gwiazda światowej estrady urzekała urodą, zachwycała talentem i stylem. 
Śpiewała charakterystycznie, niskim głosem, który wyróżniał ją wśród innych 
artystek. Była piękna, sławna i nowatorska, jak na swoje czasy. Fotografowano ją 
częściej niż Elvisa Presleya i Brigitte Bardot. Dalida była pierwszą piosenkarką, 
której zdjęcie znalazło się na okładce własnej płyty (do połowy lat 50. gwiazdy 
były znane odbiorcom wyłącznie z głosu). Największą sławę przyniósł jej hit 
„Paroles, paroles...” wykonany w duecie z Alainem Delonem. Pod koniec 
swojego życia Dalida sprzedawała miliony płyt, była rozpoznawana na całym 
świecie. Nagrywała nie tylko po francusku, tworzyła też w innych językach, bo 
chciała stać się artystką międzynarodową. Była ikoną muzyki i stylu oraz 
pierwszą w historii Europy piosenkarką, która dorobiła się swojego fanclubu. 
Utwory Dalidy zaprezentuje Yaga Kowalik - absolwentka Akademii Muzycznej 
w Krakowie oraz Conserwatoire Mobel, laureatka licznych festiwali piosenki. 
Bilet 15 zł. Godzina 18.00
Miejsce: Klub „Stara Remiza” CK „Browar B.”, ul. Żabia 8

14 grudnia
Farben Lehre i Gutek
Dwa koncerty w jeden wieczór. Farben Lehre powstało we wrześniu 1986 
roku. Od tamtego czasu ukazało się 13 płyt studyjnych  Żywiołowe koncerty 
zawsze grane “na maksa” to bez wątpienia znak rozpoznawczy kapeli 
z Płocka. Zespół gra blisko 100 koncertów rocznie i wciąż aktywnie udziela się 
na wielu scenach naszego kraju oraz za jego granicami. Aktualnie muzycy 
promują najnowszą płytę studyjną „Stacja Wolność”, która ukazała się na 
początku września 2018 roku. Gutek to projekt Piotra „Gutka” Gutkowskiego – 
charyzmatycznego wokalisty znanego z Indios Bravos oraz wielu muzycznych 
projektów. Bilety po 40 zł w przedsprzedaży i 45 zł w dniu koncertu. 
Godzina 19.00
Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.”, ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego)

15 grudnia
Mikołaj potrzebny od zaraz
Spektakl dla dzieci, w formie interakcyjnej zabawy. Widownia czeka na 
przyjazd świętego Mikołaja, który jak co roku ma przybyć do przedszkola. 
Oczekujący dowiadują się przypadkowo, że Mikołaj utknął swymi saniami 
gdzieś bardzo daleko i by mógł dokończyć swe zadanie ktoś musi go zastąpić. 
Nie jest to jednak takie łatwe. Ochotnicy gotowi zastąpić świętego muszą 
dowieść, że naprawdę nadają się do tego zadania. Nad prawidłowym 
przebiegiem poszukiwań czuwa Szef Ochrony Mikołajowej – elf Arni. Podczas 
przedstawienia dzieci tworzą fabułę wraz z aktorami, poznając wiele 
dziwnych stworzeń ze świata wyobraźni i zimowych baśni, przedstawionych 
za pomocą różnych form teatru lalek. Nie traćmy jednak nadziei, prawdziwy 
święty zrobi wszystko by zdążyć na czas. Scenariusz i reżyseria: Łukasz 
Jarzyński. Występują: Łukasz Jarzyński i Przemysław Jarzyński
Bilety: parter – normalny 15 zł, ulgowy 10 zł, rząd XVIII i balkon – 10 zł. 
Godzina 11.00
Miejsce: Teatr Impresaryjny im. W. Gniazdowskiego, ul. Wojska Polskiego 13

15 grudnia
Akademia Wiolimisia „Bajka o Kowalu, Krawcowej 
i Świątecznej Choince”
Kolejny koncert z cyklu przygód małych melomanów w pięknej krainie Pani 
Muzyki. Wystąpią: Dorota Borowicz przygotowanie i prowadzenie, Adela Konop 
– śpiew, Dominika Pradella – skrzypce, Daniel Pradella – fortepian, Patryk 
Dolepski – perkusja. Koncert realizowany przez Filharmonię Pomorską 
przeznaczony jest dla rodzin z dziećmi w wieku od 3 do 6 roku życia. Bilety: 15 
zł dorosły, 10 zł dziecko w CK „Browar B.” i na biletyna.pl. Godzina 12.00
Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.”, ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego)

13 grudnia – 6 stycznia
Beata Cedrzyńska – Ciało i sacrum. Fragmentaryzacja
Artystka jest związana z Gdańskiem, gdzie pracuje i tworzy, zajmuje się 
malarstwem. Artystka opierając się na własnej wizji i misji sztuki dąży do 
przekazania widzowi obrazu nowej, równoległej rzeczywistości, w której 
realizuje się koncepcja uchwycenia tego, co umyka nam w widzialnej, dotykalnej 
rzeczywistości. W pracach Beaty Cedrzyńskiej nie odnajdziemy lustrzanych 
odbić, precyzyjnych obrazów świata. Nie to jest bowiem jej celem. Artystka daje 
widzowi zadanie. Mamy wpatrywać się, aby zobaczyć to, czego nie uchwyci 
migawka aparatu, czego powierzchniowy ogląd nie jest w stanie odnaleźć. 
Patrząc okiem mamy dojrzeć duszą, pojąć umysłem, wniknąć w głąb, dotrzeć do 
sedna. Artystka koncentruje się na człowieku, jego kondycji w świecie, 
problemach i relacjach ze światem. Wernisaż 13 grudnia o godzinie 18:00                                                                                      
Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej, ul. Miedziana 2/4 – Sala Główna

13 – 15 grudnia
Włocławski Jarmark Bożonarodzeniowy
Na centralnym placu miasta pojawi się 60 stoisk i kramów z rzemiosłem 
i elementami świątecznymi.Najmłodsi będą mogli wykazać sięzdolnościami 
plastycznymi: zapraszamy na wspólne malowanie bombek i klejenie łańcucha. 
Wykonane własnoręcznie przez dzieci elementy ozdobią trzymetrową choinkę 
w centrum miasta. Będzie okazja do zrobienia zdjęć ze św. Mikołajem, przejażdżki 
jego kolejką a także napisania listu do świętego z brodą – taki list doręczy do 
adresata Poczta Polska.Z jarmarkowej sceny popłynie dużo świątecznej muzyki, 
nie zabraknie wspólnego kolędowania. A w sobotę zapraszamy na koncert 
„Pamiętamy o Tobie, Św. Mikołaj i ja”. Pojawi się równieżStrefa Smaków Food 
Trucków. W świątecznie udekorowanych domkach będzie można kupić wszystko, 
co kojarzy się ze świętami Bożego Narodzenia, m.in.: ozdoby świąteczne, 
rękodzieło artystyczne, wiktuały świątecznej kuchni itp. Podczas Jarmarku 
znajdą się również stoiska oferujące biżuterię, ceramikę, wyroby z drewna. 
W piątek i sobotę od 11.00 do 19.00 w niedzielę od 10.00 do 17.00.
Miejsce: Plac Wolności

10 grudnia
Spotkanie z Maciejem Jastrzębskim i jego najnowszą książką 
„Przekleństwa cara Mikołaja".
Historie starych miast pełne są tajemnic i duchów. A Moskwa jest bardzo stara 
i na każdej z ulic mieszka tam jakieś licho. Wsłuchując się w szmer wody 
i zawodzenie wiatru, można usłyszeć opowieści o minionych czasach. 
Tropem jednej z takich historii podążają Julia, młoda doktorantka wydziału 
historii literatury rosyjskiej i Aleksander, dziennikarz telewizyjny. Ich przygody 
opowiada nam Maciej Jastrzębski, włocławianin, który całe swoje zawodowe 
życie związał z Polskim Radiem.                                                                                                                                                                                                    
Wstęp wolny  Godzina: 18.00
Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.” ul. Łęgska 28, sala kameralna

10 grudnia
Drugie spotkanie z cyklu Pora na Seniora 
pt. „Święta pachnące świerkiem”
O tradycjach Świąt Bożego Narodzenia w Polsce i na świecie opowie bibliotekarz 
- Aleksandra Załustowska. Aniela Staszak nauczyciel CKZiU zaprezentuje jak 
wykonać wieńce świąteczne. Podczas spotkania możliwe będzie wykonanie 
własnej kompozycji. Godzina 16.00  Miejsce: Filia nr 6 Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Zdzisława Arentowicza,  ul. Żytnia 66/68

12 grudnia 
Święto Piernika
Wspólne pieczenie świątecznych  pierników. Godzina 16.00. Wstęp wolny.
Miejsce: Klub „Łęg" CK „Browar B.”,  ul. Płocka 246
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15 grudnia
Choinka – rodzinne warsztaty twórcze
Podczas warsztatów porozmawiamy o tradycji zdobienia choinki, obejrzymy 
ilustracje  ozdób świątecznych. W części warsztatowej uczestnicy 
z kolorowego papieru, wstążek, koralików i innych materiałów wykonają 
dekoracyjną choinkę. Wstęp - 10 zł / rodzina. Informacje i zapisy tel. 54 
4112120. Godzina 11.00
Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej, ul. Miedziana 2/4

15 grudnia
Koncert Świąteczno-noworoczny „Kolędowy czas”
Zespół Pieśni i Tańca „Kujawy” zaprasza swoje rodziny, przyjaciół i sympa-
tyków, by razem rozpocząć obchody Świąt Bożego Narodzenia. Na scenie 
wystąpią wszystkie grupy zespołu, prezentując repertuar ludowy połączony 
z tradycyjnymi polskimi kolędami, a to wszystko przy akompaniamencie 
kapeli ludowej zespołu. Bilet 10 zł. Godzina 17.00
Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.”, ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego)

17 grudnia
„Gra warta piernika, czyli Maurycy i kolędnicy” 
Familijna opowieść Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu. 
Pogodna, bożonarodzeniowa historia właściciela sklepu z tradycyjnymi 
piernikami, który kiepsko odnajduje się w świecie, gdzie miarą szczęścia stał się 
zysk. Ciepła, pełna przekornego humoru muzyczna opowieść o sile dobrych 
uczynków i wiary w wigilijny cud. Do tej współczesnej wersji „opowieści 
wigilijnej” (o cudzie świąt Bożego Narodzenia) Tomasz Lewandowski 
przygotował nowe aranżacje popularnych pastorałek Wandy Chotomskiej, 
z muzyką Teresy Niewiarowskiej. Dziesięć utworów muzycznych przeplatanych 
jest pełną ciepła historią staroświeckiego sklepu z piernikami. 
Bezpłatne wejściówki w „Browarze B.” Godzina 17.00
Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.”, ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego)

18 grudnia - 6 stycznia
VII Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową
Boże Narodzenie jest jednym z najważniejszych i najpiękniejszych świąt 
chrześcijańskich, to wyjątkowy czas dla rodziny, w którym ożywają polskie 
obrzędy, zwyczaje i tradycje. Jedną z nich jest budowa szopek. Klub 
„Zazamcze” zaprasza reprezentacje szkół oraz rodziny do udziału 
w konkursie. Zadaniem uczestników będzie wykonanie z przyjaciółmi z klasy 
lub wspólnie z rodziną przestrzennej pracy plastycznej – szopki 
bożonarodzeniowej. Termin dostarczenia szopki - 16 grudnia, ogłoszenie 
wyników konkursu i wręczenie nagród 18 grudnia o godz.17.00. Pokonkursowa 
wystawa szopek w Centrum Handlowym Wzorcownia od 19 grudnia 
do 6 stycznia. Regulamin oraz karta zgłoszenia na www.ckbrowarb.pl lub 
w Klubie „Zazamcze” ul. Toruńska 87. 
Informacje: Klub „Zazamcze” tel. 54 232 25 66, 799 111 051.
Miejsce: Klub „Zazamcze” CK „Browar B.”, ul. Toruńska 87 
oraz Centrum Handlowe Wzorcownia

18 grudnia
Oto las – otwarcie wystawy pokonkursowej
Podsumowanie ekologicznego konkursu malarskiego dla dzieci i młodzieży. 
Wręczenie nagród i wyróżnień
Godzina 12.00
Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej, ul. Miedziana 2/4

20 grudnia
Wieczór z kolędą
Koncert sekcji i zespołów działających w Starej Remizie połączony z klubową 
wigilią. Na scenie zaprezentują się sekcje: „Next Dance”, „Street Dance”, sekcja 
wokalna oraz kluby seniora: „Senior Kujawy”, „Wrzos” i „Stokrotka”. Koncertowi 
towarzyszyć będzie wystawa modeli przygotowanych przez sekcję modelarską 
oraz fotografii Atelier „Stara Remiza”. Wstęp wolny. Godzina 18.00
Miejsce: Klub „Stara Remiza” CK „Browar B.”, ul. Żabia 8

31 grudnia
Sylwester w teatrze
To jedyny dzień w roku, gdy w przestrzeni teatralnej przestają obowiązywać 
wszelkie normy oraz zasady i możemy pozwolić sobie wszyscy na szampańską 
zabawę. Czeka nas wieczór pełen dobrego humoru, wspaniałej muzyki 
rozrywkowej, kolorów i świateł. Salwy śmiechu i doskonałą zabawę zapewnią 
aktorzy Teatru Ludzi Upartych oraz ich sceniczni goście i przyjaciele. Przeboje 
muzyki rozrywkowej zaśpiewają: Katarzyna Anzorge, artystka znana ze 
spektaklu „Szesnaście róż”, Żaneta Chełminiak, występująca w programach 
muzycznych i rozrywkowych włocławskiego teatru, studentka Studium 
wokalnego w Rzeszowie, Hanna Chojnacka – Gościniak, aktorka teatralna 
i filmowa, związana kiedyś z warszawskim teatrem muzycznym Rampa, znana 
z kultowego „Dziennika Telewizyjnego” Jacka Federowicza, Michał Malicki, 
włocławianin, absolwent katowickiej Akademii Muzycznej, finalista „The Voice of 
Poland”. Wystąpią także: Katarzyna Michalska, Katarzyna Salamończyk, Adrian 
Domanowski, Piotr Gutowski, Patryk Nowakowski, Adam Lewandowski; 
scenariusz i reżyseria: Patryk Nowakowski, opieka artystyczna: Jan Polak, 
scenografia: Dorota Główczyńska, Dariusz Piotrowski, aranżacja utworów: Piotr 
Matuszkiewicz. Bilety: 90 zł, rząd XVIII i balkon 80 zł. Godzina 20.30
Miejsce: Teatr Impresaryjny im. W. Gniazdowskiego, ul. Wojska Polskiego 13

31 grudnia
Sylwester miejski
Najwięcej życzeń w jednym miejscu i najlepszy fireshow, czyli pokaz tancerzy 
z ogniem, w stylu lat dwudziestych z muzyką inspirowaną filmem „Wielki 
Gatsby". W czasie pokazu m.in. czary z zielonym ogniem, połykanie ognia, stroje 
z epoki, klimatyczne układy, pirotechnika sceniczna. Życzenia noworoczne dla 
mieszkańców złoży Prezydent Marek Wojtkowski. O północy największy pokaz 
laserowy przygotowany przez firmę znaną z Sunrise Festival oraz Bella Skyway.
Godzina 23.30
Miejsce: Zielony Rynek


