
 

 

Dwór Dostępny: 
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Warsztaty w Dworze Artusa 
Zapraszamy cię na warsztaty w Dworze Artusa.  

To zajęcia w grupie, na których nauczysz się nowych rzeczy  

i poznasz ciekawych ludzi.  

Warsztaty odbywają się w Dworze Artusa, czyli w budynku 

na Rynku Starego Miasta w Toruniu. 

W Dworze Artusa działa centrum kultury.  

Odbywają się tu różne wydarzenia kulturalne na przykład: koncerty, wystawy, pokazy 

filmowe i warsztaty. 

Wprowadzamy do naszych wydarzeń 3 rodzaje nowych warsztatów,  

które są częścią projektu „Dwór Dostępny”. 



 

 

1. Warsztaty ceramiczne w ciemności 

Pierwszy rodzaj warsztatów to 

warsztaty ceramiczne. 

Nauczysz się na nich lepić z gliny. 

W Dworze Artusa od kilku lat prowadzimy 

warsztaty ceramiczne, ale te warsztaty 

będą inne niż wszystkie wcześniejsze. 

Będziemy na nich lepić w ciemności. 

Podczas warsztatów nie zobaczysz, co lepisz, ale 

wyczujesz kształt gliny rękami. 

 

 

 



 

 

Będzie 5 warsztatów, każdy na inny temat. 

1. Podczas pierwszych warsztatów 

ulepisz mandalę. 

Mandala to koło z kwadratem w środku. 

Taki kształt pochodzi z buddyzmu 

i oznacza harmonię. 

2. Na drugich warsztatach ulepisz miseczkę. 

3. Na trzecich warsztatach nauczysz się 

wykańczać powierzchnię gliny. 

Glina może być gładka lub szorstka w dotyku. 

Możesz odcisnąć w niej ciekawe wzory. 

4. Podczas czwartych warsztatów 

ulepisz figurkę. 

5. Na ostatnich warsztatach pomalujesz 

przedmioty z gliny szkliwem, 

czyli specjalną farbą. 

Pomalowaną glinę wypala się w piecu. 

Staje się mocniejsza i dekoracyjna. 

 

 



 

 

Warsztaty ceramiczne poprowadzą:   

Gabrysia Kutyba i Andrzej Antczak. 

Gabrysia Kutyba często 

prowadziła warsztaty ceramiczne 

w Dworze Artusa i innych miejscach. 

Andrzej Antczak na co dzień nie pracuje w Dworze Artusa. 

Po utracie wzroku zatrudnił się jako przewodnik w Niewidzialnym Domu w Toruniu. 

Niewidzialny Dom to miejsce, które zwiedza się, żeby poczuć, jak odbierają świat 

osoby niewidome. 

 

Ważne informacje 

Terminy 

Terminy warsztatów sprawdzaj 

na stronie internetowej: 

artus.torun.pl/wydarzenia.  

https://artus.torun.pl/wydarzenia/


 

 

Przy dacie wydarzenia będzie podana 

godzina rozpoczęcia warsztatów. 

Prosimy o punktualność. 

Osoby spóźnione nie mogą wejść 

na warsztaty, bo na sali jest ciemno 

i mogą zrobić sobie krzywdę. 

Cena i bilety 

 

Warsztaty są bezpłatne, ale potrzebujesz odebrać na nie wejściówkę. 

Znajdź termin warsztatów w internecie, a potem pojedź do Dworu Artusa na Rynek 

Staromiejski 6. 

Na parterze jest portiernia. 

Podejdź do niej i zapytaj, 

czy są miejsca na warsztaty. 

Jeśli są jeszcze miejsca, 

pracownik Dworu da ci wejściówkę. 

Wejściówki możesz odebrać: 

● od poniedziałku do piątku w godzinach 8-22 

● w soboty w godzinach 11-22 

● w niedziele w godzinach 11-21  



 

 

Grupy wiekowe 

Warsztaty prowadzimy dla 

dwóch grup wiekowych. 

Pierwsza grupa jest dla dzieci 

w wieku od 5 do 7 lat. 

Druga grupa jest dla młodzieży i dorosłych. 

Zapraszamy do niej osoby, 

które mają 13 lat lub więcej. 

Czas trwania warsztatów 

Warsztaty trwają około 2 godzin.  

Sala 

Warsztaty odbywają się w Sali Malinowej 

na drugim piętrze. 

Szatnia 

Szatnia znajduje się na pierwszym piętrze. 

Możesz w niej zostawić kurtkę, 

ale nie jest to obowiązkowe. 

 

 

 

 



 

 

Informacje dla osób wrażliwych na dotyk 

Na warsztatach lepimy z mokrej gliny. 

Glinę dotykamy rękami. 

Informacje dla osób wrażliwych na dźwięki 

Na warsztatach możesz wypożyczyć 

słuchawki wyciszające. 

Informacje dla osób słabosłyszących 

Na warsztatach możesz też wypożyczyć 

osobisty wzmacniacz FM. 

W słuchawkach słyszysz głos prowadzących. 

Wzmacniacz pomaga dobrze słyszeć osobom, które mają słaby słuch. 

Pokój wyciszenia 

Na pierwszym piętrze jest pokój wyciszenia. 

To ciche pomieszczenie, w którym możesz odpocząć.  

Poproś prowadzącego zajęcia, żeby cię tam zaprowadził.  

 

 



 

 

Informacje dla osób poruszających się na wózku 

Do budynku wchodzi się po schodach. 

Jeśli poruszasz się na wózku, wezwij pomoc przez domofon 

umieszczony obok schodów.  

Z Dworu wyjdzie do ciebie pracowników, który rozłoży rampę i 

pomoże ci wjechać do środka. 

 

W środku w budynku jest winda. 

Informacje o dostępności 

Jeśli masz pytanie lub jest coś, 

czego potrzebujesz podczas warsztatów, 

skontaktuj się z Patrycją Gancarczyk. 

Adres e-mail: patrycja.gancarczyk@artus.torun.pl 

Numer telefonu: 691 061 875. 

Dzwonić i wysyłać SMS-y możesz 

od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16.  

mailto:paulina.gancarczyk@artus.torun.pl


 

 

2. Warsztaty improwizowanego dźwięku 

Drugi rodzaj nowych warsztatów 

to warsztaty muzyczne. 

Stworzymy orkiestrę i wspólnie zagramy  

na instrumentach. 

W warsztatach mogą brać udział osoby, 

które umieją już grać na instrumentach 

i osoby początkujące. 

Jeśli nie znasz się na muzyce, 

wypożyczymy ci instrument i pokażemy, 

jak wydobywać z niego dźwięki. 

Jeśli umiesz grać na instrumencie, 

możesz go ze sobą przynieść. 

Możesz też dać nam znać przed warsztatami. 

Spróbujemy przygotować instrument dla ciebie. 

Napisz na adres: patrycja.gancarczyk@artus.torun.pl.  

mailto:paulina.gancarczyk@artus.torun.pl


 

 

Na warsztatach nauczysz się też dyrygować. 

Dyrygent to osoba, która kieruje orkiestrą. 

Pokazuje muzykom, kiedy i w jakim tempie grać. 

Dyrygować nauczy nas Maciej Karmiński. 

Na co dzień pracuje on w Toruńskiej Orkiestrze 

Improwizowanej. 

Improwizowanie oznacza, że muzycy nie mają 

przygotowanego wcześniej utworu muzycznego. 

Tworzą melodię na miejscu podczas grania. 

Dyrygent pokazuje im, kiedy mają grać. 



 

 

Ważne informacje 

Terminy 

Terminy warsztatów sprawdzaj 

na stronie internetowej: artus.torun.pl/wydarzenia. 

Cena i bilety 

Warsztaty są bezpłatne, ale potrzebujesz odebrać na nie wejściówkę. 

Znajdź termin warsztatów w internecie, a potem pojedź do Dworu Artusa na Rynek 

Staromiejski 6. 

Na parterze jest portiernia. 

Podejdź do niej i zapytaj, 

czy są miejsca na warsztaty. 

Jeśli są jeszcze miejsca, 

pracownik Dworu da ci wejściówkę. 

Wejściówki możesz odebrać: 

● od poniedziałku do piątku w godzinach 8-22 

● w soboty w godzinach 11-22 

● w niedziele w godzinach 11-21 

https://artus.torun.pl/wydarzenia/


 

 

Grupy wiekowe 

Warsztaty prowadzimy dla 

dwóch grup wiekowych. 

Pierwsza grupa jest dla dzieci 

w wieku od 5 do 7 lat. 

Druga grupa jest dla młodzieży i dorosłych. 

Zapraszamy do niej osoby, 

które mają 13 lat lub więcej. 

Czas trwania warsztatów 

Warsztaty trwają około 2 godzin. 

Sala 

Warsztaty odbywają się w Sali Małej, 

na drugim piętrze.  



 

 

Szatnia 

Szatnia znajduje się na pierwszym piętrze. 

Możesz w niej zostawić kurtkę, 

ale nie jest to obowiązkowe. 

Informacje dla osób wrażliwych na dźwięki 

Na warsztatach będzie dużo dźwięków. 

Możemy wypożyczyć ci słuchawki wyciszające. 

Informacje dla osób słabosłyszących 

Na warsztatach możesz też wypożyczyć 

osobisty wzmacniacz FM. 

To małe urządzenie ze słuchawkami, 

W słuchawkach słyszysz głos prowadzących. 

Wzmacniacz pomaga dobrze  

słyszeć osobom, które mają słaby słuch. 

Pokój wyciszenia 

Na pierwszym piętrze jest pokój wyciszenia. 

To ciche pomieszczenie, w którym możesz odpocząć. 

Poproś prowadzącego na sali, żeby cię tam zaprowadził.  

 

 



 

 

Informacje dla osób poruszających się na wózku 

Do budynku wchodzi się po schodach. 

Jeśli poruszasz się na wózku, wezwij pomoc przez domofon 

umieszczony obok schodów.  

Z Dworu wyjdzie do ciebie pracowników, który rozłoży rampę i 

pomoże ci wjechać do środka. 

W środku w budynku jest winda. 

Informacje o dostępności 

Jeśli masz pytanie lub jest coś, 

czego potrzebujesz podczas warsztatów, 

skontaktuj się z Patrycją Gancarczyk. 

Adres e-mail: patrycja.gancarczyk@artus.torun.pl 

Numer telefonu: 691 061 875. 

Dzwonić i wysyłać SMS-y możesz 

od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16.  

mailto:paulina.gancarczyk@artus.torun.pl


 

 

3. Lasoterapia. Warsztaty w ciemności 
Trzecie warsztaty nazwaliśmy „lasoterapia”. 

Połączyliśmy słowa las i terapia. 

Terapia oznacza leczenie, 

czyli na warsztatach leczymy się lasem. 

Nie leczymy przeziębienia ani grypy. 

Leczymy się ze zmęczenia miastem. 

Miasto męczy, bo jest w nim głośno, 

śmierdzi spalinami i jest dużo ludzi. 

W lesie jest przyjemniej i można odpocząć. 

Śpiewają ptaki, słychać owady i szum drzew. 

Powietrze jest świeże i pachnie grzybami. 

W Dworze Artusa oczywiście nie ma lasu. 

Ale możemy go sobie wyobrazić. 

Na warsztatach gasimy światło i słuchamy dźwięków lasu. 

Dotykamy i wąchamy przedmioty, 

które kojarzą się z lasem. 

Na warsztatach nauczysz się, jak wyobrazić sobie wycieczkę 

do lasu, kiedy nie możesz do niego pojechać w rzeczywistości. 



 

 

Ważne informacje 

Terminy 

Terminy warsztatów sprawdzaj 

na stronie internetowej: artus.torun.pl/wydarzenia. 

Przy dacie wydarzenia będzie podana 

godzina rozpoczęcia warsztatów.  

Prosimy o punktualność. 

Osoby spóźnione nie mogą wejść 

na warsztaty, bo na sali jest ciemno 

i mogą zrobić sobie krzywdę. 

Cena i bilety 

Warsztaty są bezpłatne, ale potrzebujesz odebrać na nie wejściówkę. 

Znajdź termin warsztatów w internecie, a potem pojedź do Dworu Artusa na Rynek 

Staromiejski 6. 

 

 

https://artus.torun.pl/wydarzenia/


 

 

 

Na parterze jest portiernia. 

Podejdź do niej i zapytaj, 

czy są miejsca na warsztaty. 

Jeśli są jeszcze miejsca, 

pracownik Dworu da ci wejściówkę. 

Wejściówki możesz odebrać: 

● od poniedziałku do piątku w godzinach 8-22 

● w soboty w godzinach 11-22 

● w niedziele w godzinach 11-21 

Grupy wiekowe 

Warsztaty prowadzimy dla 

dwóch grup wiekowych. 

Pierwsza grupa jest dla dzieci 

w wieku od 5 do 7 lat. 

Druga grupa jest dla młodzieży i dorosłych. 

Zapraszamy do niej osoby, 

które skończyły 13 lat. 

 

 



 

 

Czas trwania warsztatów 

Warsztaty trwają około 2 godzin.  

 

 

Sala 

Warsztaty odbywają się w Sali Malinowej 

na drugim piętrze. 

Szatnia 

Szatnia znajduje się na pierwszym piętrze. 

Możesz w niej zostawić kurtkę, 

ale nie jest to obowiązkowe. 

Informacje dla osób wrażliwych na dotyk, 

zapachy lub dźwięki 

Na warsztatach dotykamy 

różnych rzeczy rękami i stopami. 

Jest też dużo zapachów. 

Czasem przytykamy przedmioty do twarzy, 

wąchamy je i pocieramy o policzek. 

Na warsztatach słuchamy również dźwięków lasu. 

Możemy wypożyczyć ci słuchawki wyciszające. 



 

 

Informacje dla osób słabosłyszących 

Na warsztatach możesz też wypożyczyć 

osobisty wzmacniacz FM. 

To małe urządzenie ze słuchawkami. 

W słuchawkach słyszysz głos prowadzących. 

Wzmacniacz pomaga dobrze słyszeć osobom, które mają słaby 

słuch. 

 

Pokój wyciszenia 

Na pierwszym piętrze jest pokój wyciszenia. 

To ciche pomieszczenie, w którym możesz odpocząć. 

Poproś prowadzącego zajęcia, żeby cię tam zaprowadził.  

 

 

Informacje dla osób poruszających się na wózku 

Do budynku wchodzi się po schodach. 

Jeśli poruszasz się na wózku, wezwij pomoc przez domofon 

umieszczony obok schodów.  

Z Dworu wyjdzie do ciebie pracowników, który rozłoży rampę i 

pomoże ci wjechać do środka. 

W środku w budynku jest winda. 



 

 

Informacje o dostępności 

Jeśli masz pytanie lub jest coś, 

czego potrzebujesz podczas warsztatów, 

skontaktuj się z Patrycją Gancarczyk. 

Adres e-mail: patrycja.gancarczyk@artus.torun.pl 

Numer telefonu: 691 061 875. 

Dzwonić i wysyłać SMS-y możesz 

od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16.

mailto:paulina.gancarczyk@artus.torun.pl


 

 

Ważne informacje 

Adres 

Rynek Staromiejski 6, Toruń 

Dojazd 

Najbliższe przystanki: Plac Rapackiego i Aleja Solidarności 

Miejsca parkingowe: ulica Piekary i ulica Świętego Jana 

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością: 

ulica Świętego Ducha 23 

Strona internetowa 

artus.torun.pl 

Bilety 

Bezpłatne, do odbioru w Dworze Artusa 

Informacje o dostępności 

Patrycja Gancarczyk, patrycja.gancarczyk@artus.torun.pl 

Kontakt przez telefon lub SMS jest możliwy od poniedziałku do piątku 

w godzinach 8-16, numer: 691 061 875 
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