
OŚRODKI KULTURY W NASZYM REGIONIE 

 

Kultura według wielu ma być ogólnodostępna tak, by można było 

przyjść z rodziną i przyjaciółmi, musi być różnorodna i podana w ciekawy, 

kreatywny sposób. 

O tym, co dzieje się w mieście młodzi ludzie najczęściej dowiadują 

się z Internetu, ale co ciekawe nie z oficjalnych stron organizatorów, 

a z mediów społecznościowych, na których wymieniają się informacjami. 

Zaraz za nimi stoją uliczne billboardy, a z mediów tradycyjnych... radio. 

 Wśród instytucji kultury w naszym regionie można wymienić 

między innymi: 

 Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu, 

 Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy, 

 Galerię Sztuki „Wozownia” w Toruniu, 

 Muzeum Etnograficzne w Toruniu, 

 Operę Nova w Bydgoszczy, 

 Ośrodek Chopinowski w Szafarni, 

 „Pałac Lubostroń” w Lubostroniu. 

 

Dziś słów kilka o wybranych instytucjach. 

 Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu, ul. Teatralna 1, tel.: 

564623476, http://teatr.grudziadz.pl/ 

Centrum Kultury Teatr to instytucja mieszcząca się w dwóch 

budynkach: w dawnym Teatrze Ziemi Pomorskiej przy ul. Teatralnej 1 oraz 

Klubie Akcent przy ul. Wybickiego 38. W budynku przy ulicy Teatralnej 

mieszczą się: duża sala teatralna z 476 miejscami na widowni oraz sceną 

wyposażoną w profesjonalne oświetlenie i nagłośnienie, mała sala teatralna 

z 50 miejscami i koncertowa sala kameralna z 140 miejscami. 

Najbliższy repertuar: 

- Studio Piosenki Zbigniewa Poliszczuka - koncert świąteczny, 11.12.2020, 

godz. 0.00 ?? 

- Andrzej Piaseczny - Akustycznie, 29.01.2021r. godz. 20.00 

http://teatr.grudziadz.pl/


 Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy, ul. Szwalbego 6, 

http://www.filharmonia.bydgoszcz.pl/ 

Filharmonia Pomorska jest instytucją kultury Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego, współprowadzoną przez Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego. Zaliczana jest do czołowych instytucji 

muzycznych kraju. 

Niezwykle ważną rolę w działalności artystycznej Filharmonii 

Pomorskiej zajmują festiwale: organizowany od 1963 roku Bydgoski 

Festiwal Muzyczny oraz w latach 1966 - 2014 triennale - Międzynarodowy 

Festiwal „Musica Antiqua Europae Orientalis”. 

Bydgoskie Festiwale Muzyczne od 2016 przebiegają pod hasłem 

„Kontrasty”. 

Festiwale MAEO połączone były z kongresami muzykologicznymi i 

slawistycznymi. 

Celem zarówno Kongresu, jak i Festiwalu MAEO było odnajdywanie 

wspólnych korzeni kulturowych Starego Kontynentu. Impreza odgrywała 

ogromną rolę kulturoznawczą i była niezwykle cenną płaszczyzną wymiany 

myśli między naukowcami i artystami Wschodu oraz Zachodu. Owocem 

zaprezentowanych referatów były publikacje naukowe Acta Musicologica 

i Acta Slavica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Filharmonia Pomorska/ 

http://www.filharmonia.bydgoszcz.pl/


 Galeria Sztuki „Wozownia” w Toruniu, ul. Rabiańska 20, 

www.wozownia.pl 

Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu to najstarsza i największa 

galeria sztuki w Toruniu, powstała w 1950 roku. 

Najbliższy repertuar: 

- „Ziemianie projektują” – wykład on-line dra hab. Macieja Konopki 

17.12.2020 (czwartek), godz. 18.30 

facebookowy fanpage i kanał YouTube Galerii Sztuki Wozownia 

„Ziemianie projektują” - raport, którego inicjatorem i współtwórcą 

jest dr hab. Maciej Konopka - powstał jako odpowiedź na pytanie, w jaki 

sposób projektanci mogą mieć wpływ na ochronę środowiska. Raport 

ukazuje zestaw rozwiązań projektowych i strategii już istniejących lub 

będących w fazie wdrożenia w dziedzinie walki z plastikiem i redukcji śladu 

węglowego. 

 

 Ośrodek Chopinowski w Szafarni, Szafarnia 1, 87-404 Radomin, 

www.szafarnia.art.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /Ośrodek Chopinowski w Szafarni/ 

 

Najbliższy repertuar: 

- KONCERT NOWOROCZNY, Kwartet Solistów ARTE CON BRIO 

Katarzyna Jaracz - sopran, Marcin Naruszewicz – tenor, 02 stycznia 2021 

(sobota) - 17:00, bilety w cenie 50,00zł 

http://www.wozownia.pl/
http://www.szafarnia.art.pl/


W programie m.in.: 

- Astor Piazzola Libertango 

- Franz Lehar „Kiedy skrzypki grają” z operetki Cygańska miłość 

- Luigi Denza „Funiculì funiculà”-  pieśń neapolitańska 

- Johann Strauss „Pizzicato polka” Walc „Wiedeńska krew” 

- Carlos Gardel Tango „Por una cabeza” 

 

 Ośrodek Chopinowski w Szafarni jest czynny: 

- wtorek – piątek: 8.00 – 16.00* 

- sobota – niedziela: 12.00 – 16.00 

- poniedziałek: nieczynne dla zwiedzających 

* w okresie zimowym (listopad – luty) 8.00 – 15.00 

 

Pozdrawiam 

Mateusz Czepek 

 

 


