
N
r 2

8(
39

)2
01

6  
BE

ZP
ŁA

TN
IE

, w
 k

aż
dy

 p
ią

te
k

Bella Skyway FeStiVal, S. 7-21
Specjalny dodatek festiwalowy: mapka atrakcji, 
opisy instalacji, porady fotograficzne.

edukacja, praca, kariera, S. 22-23 
Pierwsza praca: jak zdobyć? Co zrobić, 
gdy powinęła sie noga na maturze?

MiaSto, S. 26
W Toruniu coraz mniej mieszkańców. 
Czy to źle? 

wywiad, S. 27
Rozmawiamy z Sarą Pach, toruńską
„Nadzieją Roku”. Plany, płyta, koncerty.
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w BlaSku Bella Skyway FeStiVal
Mapka, opiSy, atrakcje, porady FotograFów
w BlaSku Bella Skyway FeStiVal
Mapka, opiSy, atrakcje, porady FotograFów

Fot. Mateusz Patalon



Niezła historia 
z „Historią Roja”
Kino jest mi bliskie od wielu lat. 
Szacowny tygodnik „Toronto”, 
dla którego piszę felietony, 
tydzień temu opisał pierw-
szy, toruński pełnometrażowy 
film fabularny „1409 – afera 
na zamku Bartenstein”, który 
miałem okazję współtworzyć.
Ale co to ma do tematu felie-
tonu? Chcę pokazać, że film 
znam nie tylko jako krytyk i 
organizator festiwali, ale także 
jako twórca. Tym bardziej je-
stem zaskoczony listem, który 

skierował do organizatorów 
festiwalu filmowego w Gdyni, 
minister kultury RP. Piotr Gliń-
ski wyraził w nim swoje obu-
rzenie niezakwalifikowaniem 
do konkursu głównego Gdyni 
filmu „Historia Roja”. Minister 
napisał wprost, że stało się tak 
z powodów politycznych.
Co ma do tego polityka? „Rój” 
to pierwszy w kraju pełny me-
traż fabularny o żołnierzach 
wyklętych. To temat promowa-
ny w ramach polityki rządu PiS. 
Nieprzyjęcie „Roja” do konkur-
su miałoby być złośliwością, 
tradycyjnie lewicowych i libe-
ralnych, środowisk filmowych. 
Pasowałoby, tyle że... „Historia 
Roja” to po prostu film nieuda-
ny w każdym calu. Nie opieram 
się na swoich osądach, ale 
licznych recenzjach. Podnoszą 
one chaotyczną realizację, sła-
by scenariusz, złe aktorstwo. 
To bardzo źle, że tak ważny 
temat został „uczczony” tak 
nieudaną produkcją. 

Znam też Michała Oleszczyka, 
szefa programowego Gdyni. Mi-
chał jest znakomitym fachow-
cem, krytykiem i teoretykiem 
kina. Od trzech lat decyduje o 
programie festiwalu i decyduje 
uczciwie, stawiając na kino do-
brej jakości. Jestem pewien, że 
nie wziął do konkursu „Roja” 
tylko z powodu poziomu filmu.
Wojna ministra z filmowcami 
polskimi jest niepotrzebna. Fil-
my o żołnierzach wyklętych 
powinny powstawać i powinni 
kręcić je nasi reżyserzy. Bo my 
najlepiej rozumiemy tragedię 
tamtych ludzi, walczących w 
beznadziejnej sprawie z bez-
przykładnym bohaterstwem. 
Może lepiej spotykać się i roz-
mawiać, niż pisać do siebie listy 
otwarte? Może dzięki rozmowie 
powstałby w Polsce nasz „Sze-
regowiec Ryan”. Byłoby fajnie.

Jarosław Jarry Jaworski 
specjalista public relations, 

freak

Ostatni weekend wakacji
W pięknych „okolicznościach 
przyrody”, czyli rozświetlo-
ne festiwalem Skyway, nasze 
dzieciaki i młodzież powoli 
muszą wracać do nauki. Już w 
przyszły czwartek trzeba bę-
dzie pójść do szkoły. Niektórzy 
pierwszy raz, inni po raz kolej-
ny, sporo do nowych szkół i 
według różnych systemów. Nie 
jestem nauczycielem czy pe-
dagogiem, a jedynie ojcem, ale 

nie ukrywam, że też trochę się 
tego roku szkolnego obawiam. 
Moi synowie to już kawalerka, 
i problem z sześciolatkami ich 
nie dotyczy, ale w szkołach 
będzie zapewne sporo zamie-
szania i chaosu. To ma być 
ostatni rok gimnazjów, co za-
pewne będzie kosztować pra-
cę wielu nauczycieli. Reforma 
ma ich ponoć zachować w in-
nych placówkach, ale jak to w 
przypadku zmian i zawirowań, 
wielu zapewne „przy okazji” 
pracę straci. W pokojach na-
uczycielskich zapewne będzie 
sporo obaw i lęku o przyszłość. 
Sama młodzież w tej reformie 
także będzie się musiała odna-
leźć, rodzice ustalić nowe trasy 
odwożenia pociech do różnych 
miejsc. Ot zmiany... Pytanie 
tylko, czy na długo i czy na 
dobre. Martwi mnie, że każda 
ekipa przejmująca władzę w 
Polsce majstruje przy edukacji. 
Daleki jestem od oceny, czy 
to dobra, czy zła zmiana, bo 

nie mam do tego kompeten-
cji. Jednak obawiam się, czy 
mieszanie w przedszkolach, 
wszystkich szkołach, maturach 
i programach nauczania jedno-
cześnie i w takim pośpiechu to 
najlepsze, co możemy zapew-
nić naszym dzieciom... No i te 
koszta dla samorządów i gmin, 
w tym dla Torunia. Budowali-
śmy i remontowaliśmy zespoły 
szkół, gimnazja i licea, teraz 
dzieci coraz mniej, a budynki 
stoją. Trzeba je ogrzać, trzeba, 
by żyły. Z drugiej strony przed-
szkola, które zawsze były 
przepełnione, muszą przyjąć 
kolejny rocznik sześciolatków... 
Znaleźć w nich miejsce dla ma-
lucha to już będzie chyba Ar-
magedon. Tak więc, na progu 
nowego roku szkolnego, życzę 
wszystkim nauczycielom, ro-
dzicom, dzieciom i młodzieży 
dużo cierpliwości... Przyda się 
na 100%.

Światła na Toruń!
Wielokrotnie nagradzany, przy-
ciągający tłumy mieszkańców i 
turystów festiwal nie nudzi się, 
nie wyczerpuje formuły, wciąż 
zaskakuje. W czym tkwi jego 
sukces? Według mnie w prosto-
cie założenia. Jeżeli mielibyśmy 
bawić się w skojarzenia, pewnie 
na hasło Toruń większość osób 
zobaczy widok Starówki nocą. 
Podświetlone budynki, wyjąt-
kowy klimat. Światło i archi-
tektura. Na tym samym opiera 
się Skyway. Dzięki iluminacjom 

nie tylko możemy jeszcze raz, 
z innej perspektywy spojrzeć 
na otaczają nas architekturę, 
nie tylko możemy odwiedzić 
dobrze znane nam miejsca. Mo-
żemy odkrywać Toruń na nowo. 
Znajdujemy argument, żeby 
wyjść z domu, by spędzić cieka-
wy wieczór, mimo że rano trze-
ba wstać do pracy. Spotykamy 
się, zachwycamy, zapraszamy 
gości. Chwalimy się naszym 
miastem. Miastem, które praw-
dopodobnie w tym tygodniu 
będzie miało najwięcej w całym 
roku odwiedzin na stronach 
internetowych, które będzie 
na tapecie serwisów społecz-
nościowych i mediów w całym 
kraju. Promocyjny sukces. Od 
samego początku, czyli od 2009 
roku, kiedy po raz pierwszy 
światła projektorów zostały 
skierowane na toruńskie zabyt-
ki. Festiwal ewoluuje, z roku na 
rok zmienia się, ale i zachowuje 
sztandarowe punkty programu. 
Miasto coraz lepiej przygoto-

wuje się logistycznie. Zapewnia 
parkingi już na obrzeżach mia-
sta, zabezpiecza odpowiednio 
teren. Takie przedsięwzięcie to 
ogromne wyzwania. To praw-
dziwa fala osób, która przewija 
się przez stosunkowo niewielki 
obszar Starego Miasta. Czy wyj-
dziemy z tego obronną ręką? 
Pierwsze dni festiwalu upłynęły 
spokojnie, ale prawdziwe tłumy 
dopiero przed nami. W week-
end dodatkowo widowiskowe 
pokazy lotnicze na Bulwarach. 
Będzie się działo! I niech się 
dzieje. Jako patron medialny te-
gorocznej edycji z podwójną ra-
dością zapraszamy na Starówkę 
oraz oddajemy w Państwa ręce 
wydanie poświęcone temu wy-
darzeniu. Podczas festiwalu 
również będzie można zdobyć 
„Toronto” zarówno dziś, jak i 
w sobotę. Kolportaż startuje o 
godz. 20.00.

LUDZIE TORONTO

Maciej Karczewski 
toruński przedsiębiorca

Dociera do wszystkich
„Javier Vargas jest jak tęcza, posiada 
wszystkie barwy, czuje taką samą 
pasję jak ja, jeśli chodzi o muzyczny 
świat... Nie tylko hiszpańską muzykę 
i bluesa. Ma pozytywną i świetlaną 
przyszłość przed sobą. Istnieje nie-
wielu muzyków, którzy potrafią tak 
jak on dotrzeć do wszystkich...” – to 
słowa, które Carlos Santana wypo-
wiedział o bohaterze tej opowieści 
i zarazem najlepsza rekomendacja, 
jakiej mógł mu udzielić. O ile uznamy, 
że potrzebuje on rekomendacji. To 
genialny hiszpański gitarzysta i kom-
pozytor o argentyńskich korzeniach, 
urodzony w 1958 r. w Madrycie. Dzie-

więć lat po jego narodzinach rodzice 
zdecydowali się na powrót do rodzin-
nego kraju, by następnie zamieszkać 
w Wenezueli. Jeszcze w Argentynie, 
gdzie w wieku 12 lat dostał od ojca 
pierwszą gitarę elektryczną, Javier 
Vargas rozpoczął do dziś trwającą 
przygodę z tym instrumentem. W 
latach 70. przeniósł się do USA, do 
Nashville w stanie Tennessee, a na-
stępnie na dłużej zakotwiczył w Ka-
lifornii. Studia nagraniowe i kluby Los 
Angeles stały się na jakiś czas jego 
domem. Nie było nocy, aby nie brał 
udziału w jam sessions. Jako 17-latek 
wyruszył w podróż, której celem były 
Wyspy Karaibskie (Aruba, Jamajka), 
gdzie zetknął się u źródeł z kulturą 
reggae. Jego powrót do Hiszpanii w 
końcówce lat 70. zbiegł się ze zmia-
nami w tym kraju, o czym zapewne 
przekonał się, współpracując jako 
gitarzysta i kompozytor z Miguelem 
Riosem, uważanym za jednego z 
ojców hiszpańskiego rock’n’rolla. 
Rock’n’roll to wolność i... czasami kło-
poty, o czym Miguel Rios przekonał 
się na własnej skórze. Każdy medal 

ma jednak dwie strony. Dwupłytowy, 
koncertowy album „Rock & Rios” za-
pewnił mu hiszpańską muzyczną nie-
śmiertelność, do której Javier Vargas 
przyczynił się swoimi dwoma kompo-
zycjami. I tu czas przejść do najważ-
niejszej daty w tej opowieści. W 1990 
r. artysta założył swój zespół Vargas 
Blues Band, z którym wydał 25 płyt. 
Najnowszą z nich „Hard Times Blues” 
będzie promował swoim występem 
w Hard Rock Pubie Pamela 29 sierp-
nia. Przypuszczam, że w koncertowej 
setliście tego wieczoru nie zabrak-
nie również „Blues Latino”, utworu 
znanego m.in. z wykonania Carlosa 
Santany, z którym Javier Vargas 
współpracuje od wielu lat zarówno 
jako kompozytor, jak i muzyk. Możli-
we, że pisząc o gitarzyście takim jak 
Javier Vargas, powinienem rozpocząć 
od wymienienia wybitnych artystów, 
z którymi współpracował. Obawiam 
się jednak, że na ich skróconą listę nie 
starczyłoby miejsca w tym felietonie.
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dla dzienników regional-
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przy wielu różnorodnych 
projektach.

Darek Kowalski
HRP Pamela

Żaneta Lipińska-Patalon
redaktor naczelna
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Mataszek, główny bohater 
książki dla dzieci „Mataszko-
wie i skarby Torunia”, wyda-
nej w sierpniu, chociaż jest 
jeszcze dzieckiem, to ma za 
sobą znacznie dłuższe ist-
nienie. Autor Tomasz Stoch-
mal zdradza, że w wieku 10 
lat wymyślił tego małego 
podróżnika. – Pierwsza część 
podróżniczych przygód Ma-
taszków dzieje się w Helu – 
napisałem ją pod wpływem 
zauroczenia tym nadmor-
skim miejscem. To był jeden 
z pierwszych ciekawszych 
wyjazdów wakacyjnych. 1991 
rok, podróż nad morzem po-
ciągiem – dla małego chłop-
ca ogromne przeżycie. Hel 
wyglądał wówczas inaczej 
– nie było tłumów, zafa-
scynowały mnie fortyfikacje  
z czasów wojny, które wte-
dy nie były jeszcze obiek-
tami muzealnymi, podobała 
mi się latarnia. Po powrocie 
do domu napisałem opowia-
danie. Przeredagowałem je  
w ubiegłym roku i postano-
wiłem wydać ze względu na 
syna, który jest zagorza-
łym czytelnikiem książek, 
ale również podróżnikiem  
– opowiada Tomasz Stoch-
mal. 9-letni syn Filip był 
pierwszym recenzentem ksią-
żek o Mataszkach.  

W każdej części pojawia się 
element tajemniczego skar-
bu czekającego na odkrycie. 
W Toruniu główny bohater 
wraz z przyjaciółmi i rodziną 
wyrusza szlakami Twierdzy 
Toruń, odwiedzając forty, 
dociera do domów zbudo-
wanych w technologii muru 

pruskiego na Bydgoskim 
Przedmieściu, wybiera się na 
Bielany z XIX-wieczną wieżą 
ciśnień i w inne miejsca, o 
których rzadko wspomina się 
w standardowych przewod-
nikach. Autorowi zależało, 
żeby w książkach zawrzeć 
informacje o historii, archi-
tekturze, a wszystko prze-
kazać oczywiście językiem 
zrozumiałym dla najmłod-
szych. Tomasz podkreśla, że 
historie Mataszków to prze-
kazanie idei podróżowania i 
forma zachęcania najmłod-
szych do poznawania świata. 
Podczas rodzinnego prze-
mierzania Polski torunianom 
zawsze towarzyszy figurka 
Mataszka, który jest foto-
grafowany na tle ciekawych 
miejsc i zabytków. Miejsca 
zostają opatrzone opisami 
i  zamieszczane są na Face-
booku. 

Czy ukażą się kolejne czę-
ści książki? Na pewno, choć 
Tomasz Stochmal nie wie 

jeszcze do końca, jaki re-
jon naszego kraju mógł-
by eksplorować Mataszek. 
Osobiście inspiruje go wiele 
ciekawych miejsc. Być może 
bohater zostanie przez au-
tora wysłany na wakacyjne 
poznawanie i poszukiwanie 

skarbu na Warmii i Mazurach. 
Czas pokaże.

Tomasz Stochmal podróżni-
cze zamiłowanie realizuje 
nie tylko w wydaniach dla 
dzieci. Jest autorem jednego 
z tomów serii przewodników 
„Zapomniane miejsca”. Opi-
sał w nim 124 opuszczone 
miejsca w województwie ku- 

jawsko-pomorskim. Odwie-
dził i sfotografował blisko 
100 procent z nich. Informacji 
o obiektach szuka w litera-
turze, na blogach specjalizu-
jących się w eksploracjach, 
w internecie. Informacji 
niesprawdzonych nie za-
mieszcza. – Zawsze staram 
się dotrzeć do źródeł – do 
pierwotnego przeznaczenia 
danego obiektu. Czasami 
przezornie fotografuję jakieś 
miejsce, a potem szukam o 
nim informacji. Często okazu-
je się, że to wartościowe, za-
bytkowe obiekty – opowiada 
członek Towarzystwa Opieki 
nad Zabytkami w Toruniu.  
Z miejsc, które szczegól-
nie go urzekły i zaskoczyły 

w naszym województwie, 
wymienia ładny architek-
toniczne dworzec kolejowy  
w Chełmońcu, a także wybu-
dowany z połączenia czer-
wonej, czarnej, żółtej cegły 
oraz z drewna dom śluzowe-
go w Bydgoszczy czy ukryte 
w lesie mauzoleum rodziny 
Wolffów w Gronowie. Tomasz 
ubolewa, że wiele z tych 
obiektów niestety niszczeje 
i nie widać dla nich ratun-
ku. Wspomina o pałacach, 
dworkach czy dworcach ko-
lejowych, które chylą się ku 
upadkowi, a te ostatnie to 
nieraz bardzo wartościowe 
architektonicznie obiekty. 
Informacjami o zabytkach 
napotkanych w różnych rejo- 

nach naszego kraju dzieli się 
na stronie www.stotom.pl.

Ostatnio przemierza nasze 
województwo śladami zapo-
mnianych linii kolejowych.  
W przyszłym roku planuje 
wydanie o nich książki. In-
teresuje go również temat 
kapliczek i krzyży przydroż-
nych. Pasjonują latarnie. 
Materiałów na następne 
ciekawe przewodniki nie za-
braknie…

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl        
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TORuń MNieJ zNaNy z DeDyKacJą 
DLa NaJMłODszycH
Mataszek odwiedził już Hel, a teraz wybrał się do Torunia. Prowadzi czytelnika niekoniecznie w miejsca najbardziej popularne. chce 
odsłaniać również tajemnice tych mniej znanych. Jego przygody po raz drugi opisał Tomasz stochmal – socjolog, pasjonat zabytków 
i miłośnik podróży po naszych rodzimych zakątkach.
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Tomasz Stochmal bohatera swojej książki dla dzieci wymyślił w wieku dziesięciu lat                                                      Fot. Jacek Koślicki

Tomasz podkreśla, że historie  
Mataszków to przekazanie idei  

podróżowania i forma zachęcania naj-
młodszych do poznawania świata. 



Jeszcze zanim sala powstała, 
projekt wzbudzał zaintereso-
wanie architektów. Już w 2010 
roku podczas Światowego Fe-
stiwalu Architektury w Barce-
lonie został wybrany „najlep-
szym projektem kulturalnym 
przyszłości”. W tym roku wśród 
architektonicznych realizacji 
ponownie pojawiła się toruńska 
sala koncertowa, tym razem 
wśród nominacji do nagród, 
które zostaną wręczone w listo-
padzie.
 
Jordanki docenione 
przez branżę 
Odważny projekt architekto-
niczny Fernando Menisa okazał 
się strzałem w dziesiątkę – Jor-
danki podobają się nie tylko 
publiczności, ale i zdobywają 
branżowe nagrody. Centrum 
otwarto w grudniu ubiegłego 
roku, całkowity koszt budowy 
wyniósł niespełna 225 milionów 
złotych. Podczas uroczystej gali 
otwarcia architekt Centrum nie 
krył radości z wykonanej pracy. 
- Bardzo cieszę się, że mogłem 
zaprojektować to miejsce; że 
pozwoliliście mi być architek-
tem i myślę, że tego wieczoru 
jesteście tak samo szczęśli-

wi, jak ja i mój zespół – mówił 
wtedy Fernando Menis. W maju 
tego roku nagrodę od Stowa-
rzyszenia Architektów Polskich 
odebrali twórca projektu i pre-
zydent Torunia Michał Zaleski. 
Jordanki otrzymały najlepsze-
go obiektu architektonicznego 
zrealizowanego na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej w 2015 
roku, w kategorii obiekt uży-
teczności publicznej – obiekt 
kultury. Jordanki zostały rów-
nież docenione w organizowa-
nym już po raz piąty plebiscy-
cie Nagrody Architektonicznej 
„Polityki”, a budynek został 
wyróżniony wśród pięciu naj-
lepszych projektów 2015 roku 
– finalistów plebiscytu. Kolejna 
nagroda pojawiła się w konkur-
sie „Bryła roku 2015”, organizo-
wanym przez branżowy serwis 
Bryla.pl. CKK Jordanki pokonało 
9 konkurencyjnych obiektów z 
całej Polski, zdobywając tytuł. 
- Obiekt zaprojektowany przez 
hiszpańskiego architekta, za-
sługuje nie tylko na uznanie ze 
względu na wielofunkcyjność, 
skalę i rozmach, ale także z po-
wodu niecodziennej i ciekawej 
architektury, która w subtelny 
i nieoczywisty sposób odwołuje  

się do ceglanej historii Torunia 
– tak jurorzy uzasadnili swój 
wybór.

Jordanki wśród 
7 cudów Polski?
Do 31 sierpnia głosować można 
na CKK Jordanki w plebiscy-
cie magazynu „National Geo-
graphic Traveler”.  - Jesteśmy 
przekonani, że Polska jest naj- 

fajniejsza. Dlatego przez cały 
rok szukamy miejsc niebanal-
nych, magicznych, nowo po-
wstałych albo takich, w które 
tchnięto drugie życie. I to wła-
śnie je nominujemy w szóstej 
edycji plebiscytu „Siedem no-
wych cudów Polski” – powie-
działa na początku tegorocznej 
edycji plebiscytu Martyna Woj-
ciechowska, redaktor naczelna  

„National Geographic Polska” i 
„National Geographic Traveler”. 
Głosować można raz dziennie 
na stronie www.7cudow.na-
tional-geographic.pl. O tytuł 
nowego cudu Polski rywalizują 
32 miejsca całego kraju. Wśród 
konkurentów jest jeszcze jedna 
instytucja z naszego regionu – 
Muzeum Piśmiennictwa i Dru-
karstwa w Grębocinie. 

Jeszcze przed opublikowaniem 
tekstu CKK Jordanki zajmują w 
plebiscycie 4. miejsce, przegrywa-
jąc m.in. z wrocławskim Hydropo-
lis. Warto jednak na kilka ostatnich 
dni głosowania zmobilizować siły i 
sprawić, że toruńska sala koncer-
towa znajdzie się w finale plebi-
scytu na jeszcze wyższej pozycji. 
Trzymamy kciuki!

Maria Marcinkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl
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centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki od momentu otwarcia przyciąga nie tylko publiczność, 
ale i nagrody. Do 31 sierpnia trwa głosowanie w kolejnym plebiscycie – na 7 nowych cudów Polski.

JORDaNKi NOwyM cuDeM POLsKi? MaMy szaNsę!

Na toruńskie Jordanki można głosować do końca sierpnia                                                                                                                          Fot. Mateusz Patalon

MIASTO
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Festiwal - stanowiący unikalne 
połączenie piękna architektu-
ry, sztuki światła i naukowych, 
głównie astronomicznych 
inspiracji - jest największym 
plenerowym wydarzeniem 
kulturalnym w województwie 
kujawsko-pomorskim i jednym 
z najwyżej ocenianych przez 
publiczność wydarzeń kultu-
ralnych w kraju. Odbywając się 
w sercu toruńskiej, wpisanej na 
Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO gotyckiej starówki,  
festiwal proponuje wszystko 
to, czego oczekuje dzisiejszy, 
niezwykle wymagający widz 
- produkcyjny rozmach, arty-
styczną zadumę, łatwy i szeroki 
dostęp do zaprezentowanej  

w przystępny sposób sztuki au-
diowizualnej i bezpośrednią in-
terakcję z publicznością. Tego-
roczna odsłona odbywa się pod 
hasłem „Kalejdoskop zmian”, 
dzięki czemu miejska sceneria 
stała się areną różnorodnych, 
artystycznych i eksperymen-
talnych przemian. 

Wśród tegorocznych atrakcji, w 
sąsiedztwie CKK Jordanki moż-
na zobaczyć wielkoformatową 
projekcję na ekranach wodnych, 
która jest pokazywana po raz 
pierwszy w Polsce i to właśnie 
w Toruniu. „Water Concept Ci-
nema” to multimedialny pokaz 
przenoszący widza w abstrak-
cyjną opowieść o cudach świata.  

Obracające się elementy wideo 
tworzą złudzenie ruchu oraz 
dają publiczności możliwość in-
terakcji z projekcją. Wszystko to 
połączone z wielokanałowym 
dźwiękiem oraz przestrzenny-
mi animacjami tworzonymi na 
powierzchni 700 m². Miliony 
kropel wody, na których two- 
rzone jest jedyne na świecie 
wodne kino 360º — połączenie 
wody i ognia magicznie wybu-
chającego na szczycie fontanny 
wodnej, wszystko to od wtorku 
dostarcza niezapomnianych 
wrażeń. Sprzedaż biletów na 
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BELLA SKYWAY FESTIVAL

Od 23 do 28 sierpnia trwa jeden z największych festiwali światła w europie. 20 imponujących świetlnych instalacji, a wśród nich 
mappingi 3D, projekcje na kurtynach wodnych, wieczorne pokazy lotnicze, pokazy laserowe czy multimedialny pokaz astrono-
miczny – wszystko to mogą oglądać mieszkańcy Torunia i turyści, a więc wszyscy, którzy zdecydowali się spędzić ostatnie dni 
wakacji w grodzie Kopernika. 

BeLLa sKyway FesTivaL PO Raz ósMy ROzŚwieTLa TORuń

Ciąg dalszy s. 8
>>>„Angels of Freedom” to dzieło izraelskiej OGE Creative Group                                               Fot. Mateusz Patalon



„Water Concept Cinema”, jedyną 
biletowaną instalację, przed poka-
zami w kasach.
Dodatkowo, przy instalacji „Water 
Concept Cinema”, Uniwersytet Mi-
kołaja Kopernika w Toruniu przygo-
tował dla festiwalowych gości moc 
świetlnych atrakcji. 

Z kolei dziś i jutro, 26 i 27 sierpnia, na 
Bulwarze Filadelfijskim, między go-
dziną 19.00 a 21.30, podczas wieczor-
nych pokazów lotniczych „Night 
Air Show” zobaczymy unikatowe 
pokazy samolotów, które w niesa-
mowity sposób poruszają się para-
mi na niebie. Są one przystosowa- 
ne do kręcenia dynamicznych i 
bardzo efektownych figur akroba-
cyjnych. Za sterami tych maszyn 
zasiądą doświadczeni piloci, którzy 
na co dzień prowadzą transatlan-
tyckie samoloty pasażerskie Bo-
eing 767 oraz Airbus A320. Niektórzy 
z pilotów podczas dynamicznych 
manewrów w powietrzu zbliżają 
się do siebie na odległość mniejszą 
niż 1,5 metra. Nie bez kozery na-
zywa się ich potocznie „Latający 
Cyrk Monty Pythona”, ponieważ 
pokaz w ich wykonaniu to niemal 
podniebny teatr. Podczas akro-
bacji na Bella Skyway Festival 
zaprezentują niesamowity pokaz 
w wykorzystaniem materiałów 
pirotechnicznych oraz oświetlenia 
LED. Z kolei trójka odważnych war-
szawiaków wyskoczy z lecącego 
na wysokości 2000 m samolotu,  
aby w powietrzu zaprezentować 
swoje umiejętności! Prędkość ponad 
300 km/h, zwinność, precyzja w la-
taniu w szyku, a przede wszystkim 
sporo ognia, iskier i fajerwerków -z 
całą pewnością będzie co oglądać. 
Dużą sympatią zwiedzających 
cieszy się barwne widowisko 
dopełnione melodyjnym śpiewem 
na fasadzie Collegium Maximum 
UMK. Proponowany mapping 
3D zatytułowany Anooki jest w 
sposób szczególny adresowany 
do rodzin z dziećmi, nawiązując  
do popularnych w internecie ani-
macji. Anooki są najmniejszymi 
Inuitami na świecie. Figlują, skaczą, 
nurkują, tańczą i przesuwają się po  

elewacji budynku, tworząc zabaw-
ne i poetyckie show. 
„Ocubo”, jeden z najpopularniej-
szych zespołów zajmujących się 
wideomappingiem, po raz kolejny 
odwiedził Toruń, tym razem z insta-
lacją „You Rock The World”,  dzięki 
której fasada Urzędu Marszałkow-
skiego została zmieniona w ogrom-
ne, kolorowe  radio. Artystyczne, 
wielobarwne wizualizacje świetlne 
są dopełnione różnorodnymi gatun-
kami muzyki, która w połączeniu ze 
światłem zabiera publiczność w ma- 
giczną podróż po audiowizualnym 
świecie oryginalnych brzmień. 
Teatrem instalacji, oprócz fasady 
Urzędu Marszałkowskiego, jest gi-
gantyczna, specjalnie na tę okazję 
przygotowana, ustawiona przed 
gmachem konstrukcja 3D.
„Angels of Freedom” to dzie-
ło izraelskiej OGE Creative  
Group, specjalizującej się 
w dziedzinie miejskiej architektury 
i brandingu. Przy Bramie Klasz-
tornej pięć gigantycznych kolo-
rowych  skrzydlatych aniołów z 
białą aureolą zaprasza ludzi, by 
zbliżyli się do świetlistej postaci 
dzięki kilku prostym krokom. Każ- 

dy z uczestników wybiera swoje 
ulubione skrzydła i kolory. Usta-
wia je w odpowiedniej pozycji i rob 
i sobie z nimi zdjęcie, a gotową 
fotografię udostępnia w mediach 
społecznościowych lub wysyła 
do osoby, którą darzy szcze-
gólnym uczuciem. Kreatywny i 
inspirujący charakter instalacji 
świetnie wpisuje się w panującą 
na całym świecie modę na social 
media.

Przypominamy, że instalacje 
można oglądać codziennie od 
godziny 20.30 do północy. 

Program do pobrania oraz wię-
cej informacji jest dostępnych 
w serwisie internetowym Bella 
Skyway Festival: www.bellasky-
way.pl.

Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl
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KONKuRs FOTOgRaFiczNy
Bella Skyway Festival to święto piękna. Z tej okazji sponsor tytularny festiwalu —  Toruńskie Zakłady 
Materiałów Opatrunkowych S A i marka Bella — przygotował  wyjątkowy konkurs fotograficzny. Zrób 
zdjęcie, które uchwyci piękno podczas wydarzenia. Może być to na przykład — jedna z festiwalowych 
instalacji lub projekcji, spacerująca po toruńskiej starówce zakochana para czy uśmiechnięte dziec-
ko. Odkryj piękno w sobie i otaczającej Cię rzeczywistości podczas 8. Bella Skyway Festival. Nagrodą  
w konkursie jest dwuosobowy wyjazd na jeden z europejskich festiwali światła. 
Jak wziąć udział w konkursie? Zrób fotografię, wrzuć ją na Instagram i oznacz ją  hashtagiem   
#bellaodkryjpiekno. Na zdjęcia organizatorzy czekają do 31 sierpnia 2016 roku, do godziny 12.00. 
Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny w serwisie internetowym www.tzmo-global.com

Ciąg dalszy ze s. 7
>>>

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe
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Gotowi na podniebne ewolucje? 
W tym roku podczas festiwalu nie 
zabraknie prawdziwej „wisienki na 
torcie”. Nad głowami publiczności 
zebranej na toruńskim bulwarze 
odbędzie się prawdziwe widowi-
sko. Powietrzne akrobacje, loty 
synchroniczne, podniebne sztuki, a 
to wszystko okraszone specjalnie 
przygotowanym pokazem świateł 
i fajerwerek. Zapraszamy na pół-
torej godziny zatykającego dech w 
piersiach pokazu, który odbędzie 
się w piątek i sobotę.

„Latający cyrk Monthy 
Pythona” 
„Night Air Show” to unikatowe po-
kazy samolotów, które w niesamo-
wity sposób poruszają się parami 
na niebie. Są one przystosowane 
do kręcenia dynamicznych i bardzo 
efektownych figur akrobacyjnych. 
Za sterami tych maszyn zasiadają 
doświadczeni piloci, którzy na co 
dzień prowadzą transatlantyckie 
samoloty pasażerskie Boeing 767 
oraz Airbus A320. Niektórzy z pi-
lotów podczas dynamicznych ma-
newrów w powietrzu zbliżają się 

do siebie na odległość mniejszą 
niż 1,5 metra. Nie bez kozery 
nazywa się ich potocznie „La-
tający Cyrk Monthy Pythona”, 
ponieważ pokaz w ich wykona-
niu to niemal podniebny teatr. 
Podczas podniebnych akroba-
cji na Bulwarze Filadelfijskim 
zaprezentują niesamowity po- 
kaz w wykorzystaniem mate-
riałów pirotechnicznych oraz 
oświetlenia LED. Z kolei trójka 
odważnych warszawiaków wy-
skoczy z lecącego na wysoko-
ści 2000 m samolotu, aby w po-
wietrzu zaprezentować swoje 
umiejętności! Prędkość ponad 
300 km/h, zwinność, precyzja 
w lataniu w szyku, a przede 
wszystkim sporo ognia, iskier  
i fajerwerków - z całą pewno-
ścią będzie co oglądać. 
Na cały festiwal, jak i pokazy 
na Bulwarze Filadelfijskim za-
prasza prezydent Torunia Mi-
chał Zaleski. 
- Przed nami wielkie wyda-
rzenie: od 23 sierpnia, sześć 
wieczorów z Festiwalem Bella 
Skayway. 20 aranżacji świetl- 

 

nych, przebogatych, cieka-
wych i interesujących. Do tego 
w dwa wieczory będziemy mo-
gli oglądać pokazy lotnicze, 
które zapewne wielu przypra-
wią o dreszczyk emocji. Zapra-
szamy do Torunia – mówi pre-
zydent Torunia Michał Zaleski. 

 
Most zamknięty dla pieszych
Pokazy będą odbywać się 
w dniach 26 i 27 sierpnia,  
w godzinach od 19.30 do 21.00.  
tym czasie trzeba liczyć 
się z utrudnieniami w ruchu. 
Jako, że pokazy będą odbywać 
się między dwoma toruńskimi 

mostami, ze względów bezpie-
czeństwa zamknięty zostanie 
most J. Piłsudzkiego, ale tylko 
dla pieszych i rowerzystów. 
Ci w godzinach 19.00-22.00 
będą mogli skorzystać z prze-
jazdów autobusowych, które 
zostaną zorganizowane na 

trasie Plac Rapackiego - Plac 
Armii Krajowej. Darmowe po-
jazdy będę kursowały co kwa- 
drans.

Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl

unikatowe widowisko w weekend rozświetli toruńskie niebo. Bella skyway Festival to nie tylko iluminacje czy mappingi. w tym roku nie zabraknie 
także atrakcji na niebie. „Night air show” to wielkie lotnicze widowisko.

Fot. Materiały prasowe

  Fot. Nadesłane



Większość dostępnych obec-
nie na rynku aparatów po-
siada wbudowany tryb foto-
grafii nocnej, który oferuje 
ustawienia dobrane przez 

automatykę. Zwykle są to 
ustawienia mocno uśrednio-
ne, a co za tym idzie dające 
też średnie, niekoniecznie 
satysfakcjonujące rezultaty. 
W takiej sytuacji warto samo- 

dzielnie dobrać parametry, 
aby osiągnąć pożądany efekt.
Aby prawidłowo wykonać 
zdjęcie nocne należy skupić 
się na czułości ISO i długości 

naświetlania. Każdy aparat 
ma dostępną określoną roz-
piętość światłoczułości, a im 
wyższa światłoczułość, tym 
większe możliwości na wy-
konanie zdjęcia w trudnych 

warunkach oświetleniowych 
bez użycia lampy lub staty-
wu. Trzeba jednak pamiętać, 
że wraz ze zwiększaniem czu-
łości ISO na zdjęciu zaczyna- 

ją być widoczne szumy oraz 
spada ogólna jego jakość. 
Z kolei wydłużając czas na-
świetlania, powodujemy, że 
matryca rejestruje obraz 
znacznie dłużej, absorbując 

przez to więcej światła.  
W związku z tym, że w tym 
czasie rejestrujemy wszystko 
co się dzieje w kadrze należy 
tego typu zdjęcia wykonywać 
ze statywu, a w razie jego 
braku - z innego przedmiotu 
pozwalającego zachować sta-
bilność sprzętu, np. ławki, mur-
ku, etc. Pamiętać trzeba o tym, 
że w kadrze zarejestrowany 
zostanie każdy ruch, także (a 
w zasadzie szczególnie) ruch 
świateł, czyli np. przejeżdża-
jący samochód pozostawi na 
zdjęciu wykonanym nocą tylko 
smugę świateł.
Wiedząc jak działają te dwa 
parametry możemy zacząć 

eksperymentowanie z do-
bieraniem poszczególnych 
ich wartości. Ja najczęściej 
spaceruję bez statywu, więc 
wykonując zdjęcie nocą usta-
wiam czas naświetlania naj-
dłuższy, na jaki mogę sobie 
pozwolić, aby nie wykonać 
zdjęcia poruszonego (przyj-
muje się, że dla obiektywu o 
ogniskowej 200 mm będzie to 
1/200 s, dla 50 mm będzie to 
1/50 s itd.), co pozwala mi na 
ustawienie niższego ISO a w 
konsekwencji na osiągnięcie 
mniejszych strat na jakości 
fotografii. 
Zdjęcie Wisły ilustrujące ten 
krótki poradnik zostało wy- 

 

konane za pomocą amator-
skiej lustrzanki Canon 450D 
z 2008 roku i dołączonego do 
niej standardowego obiekty-
wu, co pokazuje, że do zdjęć 
nocnych nie jest niezbędny 
sprzęt z najwyższej półki, 
choć przyznać trzeba, że 
przewagą droższych apara-
tów jest m.in. wyższy zakres 
czułości ISO a droższych 
obiektywów m.in. ilość prze-
puszczanego światła.
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Aparat nie jest tak doskonały 
jak ludzkie oko, jednak nocą 
może mieć nad nim przewagę.  
Dzięki kilku prostym zabie-
gom fotografia nocna otwiera 
przed nami inny świat. Moż-
liwość ustawienia długiego 
czasu naświetlania sprawia, 
że praktycznie każdym apa-
ratem da się wykonać zja-
wiskowe ujęcia. Idealnym 
środowiskiem do pierwszych 
kroków w fotografii nocnej 
jest miasto.  Kilka rad na po-
czątek: 

- Poznaj swój aparat i ustaw 
go w trybie manualnym, do-
piero wtedy będziesz miał 

pełną kontrolę nad tym co 
chcesz osiągnąć. 
- Spakuj statyw. To właśnie 
dzięki niemu mamy przewagę 
i możemy wykonywać długie 
naświetlenia bez poruszenia. 
Jeśli jesteś szczęśliwym po-
siadaczem dobrego body z 
użytecznym wysokim ISO i ja-
sną optyką w mieście zdjęcia 
możesz wykonać także z ręki. 
- Zaplanuj godzinę. Ciekawe 
rezultaty osiągniesz, gdy 
słońce jest jeszcze w fazie 
zmierzchu. Wtedy niebo jest 
ciemno-niebieskie i pięknie 
komponuje się z miejskimi la-
tarniami.  
- Gdy zobaczysz, że na ze- 

wnątrz jest mgła lub padał 
deszcz pakuj sprzęt i do dzie-
ła. Zdziwisz się, jak pięknie 
wtedy wygląda nocne miasto 
w obiektywie. 
- Dobre towarzystwo. W nocy 
każdy szmer może przypra-
wić o zawał serca, w towa-
rzystwie te wszystkie dźwięki 
nie są już takie straszne . 
- Przygotuj aparat: przed wyj-
ściem naładuj baterie, spakuj 
karty pamięci, sprawdź sta-
tyw. Niby banalne czynności 
a już niejednemu pokrzyżo-
wały nocne spacerki.  
- Nie bój się eksperymento-
wać. Wykorzystaj długi czas 
naświetlania do malowania 

światłem. Cała reszta to pró- 
by, błędy i pierwsze sukce-
sy. Na pewno warto oglądać 
zdjęcia innych, wracać w to 
samo miejsce po kilka razy. 
Analizować błędy i je po-
prawiać. Taki trening przyda 
nam się przed prawdziwą 
próbą czyli fotografią gwiazd.  

W tym celu należy udać się 
już poza miasto, które gene-
ruje za dużo światła. Dopiero 
na ciemnym polu docenimy 
wcześniej zdobyte umiejęt-
ności dobrze przygotowany 
sprzęt i kompana u boku. 
Fotografia gwiazd wymaga 
już lepszego przygotowania 

sprzętowego, analizy pogo-
dy, planowania miejsca, które 
nocą może wyglądać zupeł-
nie inaczej niż się spodziewa-
liśmy za dnia.  Wiele wypraw 
skończy się niepowodzeniem.  
Jednak kto raz tego spróbuje 
będzie chciał więcej. Tak było 
w moim przypadku.

FOTOgRaFia NOcNa - Nasz PORaDNiK

Na zdjęciu Sławomir Jędrzejewski   Fot. Marcin Mentel

f1.8 1/125 s 85 mm iSo 1600

f10 25 s 18 mm iSo 100 Fot. Sławomir Jędrzejewski

Fot. Marcin Mentel

Na zdjęciu Marcin Mentel      Fot. Sławomir Jędrzejewski
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Art4mediA znowu ożywiA toruńską stArówkę

Art4media jest z pewnością jedną z tych firm na mapie torunia, na które należy zwrócić uwagę. młody zespół, świetny sprzęt, duże doświ-
adczenie i jeszcze większa kreatywność - to zespół cech, które pozwalają im tworzyć eventy na najwyższym poziomie. Co ich odróżnia  
od innych firm  oferujących multimedia? Pomysł. dzięki niemu  Art4media od lat obsługuje najważniejsze wydarzenia w kraju.
Chcąc zaznaczyć miejsca na 
mapie Polski, w których firma 
realizowała eventy, z pewn-
ością prościej byłoby po prostu 
zamalować cały obszar kraju. 
Raz do roku pojawia się jed-
nak okazja, aby pokazać swoją 
twórczość  ludziom, którzy na co 
dzień inspirują twórców - toruni-
anom. Bella Skyway Festival jest 
do tego niepowtarzalną okazją. 
– Staramy się, aby każda nasza 
festiwalowa produkcja była 
niepowtarzalna i wyjątkowa, 
co nie jest łatwe, gdy bierze się  
udział w przedsięwzięciu już od 
kilku lat. W 2012 r. stworzyliśmy 
mapping na Teatrze im. Wilama 
Horzycy, dwa lata później moż-
na było zobaczyć efekty naszej 
pracy na konstrukcji „Nexus”, 
w zeszłym roku na Collegium 
Maximum, w tym zaś ożywiamy 
fasadę kościoła pw. Świętego 
Ducha. Co będzie odróżniało 
tę projekcję od innych? Z pewn-
ością temat - w tym roku twórcy 
składają hołd zmianom, które są 
nieuchronne. Stawiamy na bo-
gatą symbolikę i nietuzinkowy 
dobór środków artystycznych, 

mając tym samym nadzieję, że 
nasze widowisko na długo za-
padnie w pamięć odbiorców  
- mówią autorzy „locoMOTION”. 
Mappingi przygotowywane na 
potrzeby toruńskiego festiwa-
lu nie są jednak jedynymi, jakie  
tworzą ci uzdolnieni graficy. Ich 
projekcje można było zobaczyć 
między innymi podczas otwarcia 
Exea Smart Space, Light Move 
Festivalu w Łodzi czy w trakcie 
trwania „Wrót Czasu”- sieradz-
kiej imprezy, na potrzeby której 
Studio Animacji opowiedziało, 
za pomocą mappingu, historię  
tego miasta. Sztuka audiowizual-
na jest zatem nie tylko wspan-
iałym widowiskiem, ale także 
świetnym narzędziem promocji, 
coraz chętniej wykorzystywanym 
podczas różnego rodzaju wy-
darzeń. Art4media nie ogranicza 
się jednak do oprawy eventów 
tylko w tym zakresie. Ich usługi 
są znacznie szersze. Firma spec-
jalizuje się w tworzeniu wydarzeń 
od podstaw. - Najważniejszy jest 
pomysł, klient nie musi go mieć, 
od tego ma nas - mówi Michał 
Siemieniecki, który zawsze czu-

wa nad prawidłowym przebieg-
iem wydarzeń produkowanych 
przez firmę. 

Art4media za każdym razem 
stara się wychodzić naprzeciw 
potrzebom swoich klientów, 
spełniać ich oczekiwania i pro-
ponować rozwiązania, o jakich 
jeszcze nie słyszeli. Nieustanne 
podążanie za trendami sprawia, 
że firma wyznacza standardy 
i realizuje zlecenia dla nawet 
najbardziej wymagających 
klientów. 

Co sprawia, że pracownicy Art-
4media już od tylu lat obsługują 
różnego typu wydarzenia, a po-
mysły wciąż im się nie wyczerpu-
ją? Odpowiedź jest prosta - pra-
ca zespołowa. Nad stworzeniem 
każdej produkcji pracuje cały 
zespół. Spoty reklamowe, filmy 
promocyjne, intra, grafiki, aż 
wreszcie eventy - pomysł na nie, 
odpowiedni dobór ekranów, 
zaplanowanie logistyki, mon-
taże, realizacja wizji, aż w końcu 
demontaże, to nie tylko ciąg wy-
darzeń następujących po sobie 

w czasie trwania produkcji even-
tu, ale i zestaw czynności wyko-
nywanych przez kochających 
swoją pracę ludzi. 
Właśnie dzięki ich pracy Art-
4media ma przyjemność ob- 
sługiwać takie wydarzenia, jak:  
Wybory Miss Województwa Ku- 
jawsko-Pomorskiego, TEDx Toruń,  
Juwenalia (zarówno toruńskie, 
jak i olsztyńskie), Festiwal Ser-
ca Bicie, Gdańsk Dźwiga Muzę, 
IAAF World U20 Championships 
Bydgoszcz, Mistrzostwa Świa-
ta w Siatkówce Plażowej czy 
też najważniejsze konkursy kuli-
narne: L’art. de la cuisine Mar-
tell, Dorszowe Żniwa oraz Trendy 
Chef. 

Art4media można zatem 
porównać do sprawnie działa-
jącego organizmu, napędzane-
go przez wciąż pojawiające się 
wyzwania i satysfakcję  płynącą 
ze zrealizowanych przedsięwzi-
ęć. Wydarzenia, których oprawy 
się podejmują, świadczą o tym, 
że żaden event im nie straszny, 
więc może i Ty, Drogi Czytelniku, 
masz dla nich jakieś wyzwanie?

Art4media
michał siemieniecki

ul. włocławska 167 C
exea smart space

biuro@art4media.pl
tel. 514 662 867 www.art4media.pl
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skajłej na łaziennej po raz kolejny przyłącza się do toruńskiego festiwalu światła. Dzięki artystycznej wizji podłoga nabrała kosmicznego wyrazu!

Za dnia wydaje się, jakbyśmy 
chodzili po powierzchni ziemi, 
ale oświetlony z góry staje 
się mapą nieba. Obraz nama-
lowany na podłodze w 
klubokawiarni Skajłej, 
autorstwa toruńskiego 
artysty Tomasza Cebo, 
członka grupy Pak Off, 
powstał z okazji Sky-
waya, ale zostanie jako 
element wystroju na dłużej. 
– Zawsze uważałem, że jeśli 
w naszym mieście odbywają 
się jakieś ważne wydarzenia, 
to nie tylko organizatorzy, ale 
również pozostali mieszkańcy 
powinni się w nie zaangażo-
wać, wnieść jakiś swój wkład. 
Do końca festiwalu zaprasza-
my na prezentację obrazu. Bę-
dziemy rozdawać informacje o 
Toruniu, a dla najmłodszych 
przygotowaliśmy warsztaty  – 
mówi Tomasz Cebo. 
Obraz, wynik bezustannej 
dwudniowej pracy, powstał 
w technice kontrolowanego 
chlapu farbami akrylowymi, 
również fluorescencyjnymi. 
Pokryty jest lakierem żywicz-
nym. Odpowiednio oświetlony 
staje się niebem. Można odszu-
kać konstelacje, Drogę Mlecz-
ną, czerwonego olbrzyma, a 
także elementy niezwiązane 

z tradycyjnym wyobrażeniem 
kosmosu jak nuty, flamingi czy 
ludzką twarz. Każdy odbiorca 
może przemierzyć własną 

kosmiczną podróż, 
stworzyć jakąś 
historię, zinterpre-
tować. – Zjawiska 
we Wszechświecie 
też są nieprzewi-
dywalne, tak jak 

układ wielu ciał niebieskich 
na obrazie. To wynik pew-
nej ekspresji na wzór tego, 
co wydarza się nad naszymi 
głowami – opowiada artysta. 
Tej oryginalnej instalacji to-
warzyszy wystawa prac 
Tomka, m.in. autoportre-
tów, oraz prezentacja 
designerskich mebli – po-
wstałych z odpadów. Wystrój 
Skajłeja jest recyklingowy: 
papierowo-plastikowo-szkla-
no-metalowy. A także up-
cyclingowy – ponieważ tym 
odpadom nadany został nowy 
kontekst, nowa funkcjonal-
ność. Zobaczymy fotel zrobio-
ny z beczki, stoliki i siedziska 
ze sklejek i wiele innych cie-
kawych pomysłów, np. bar w 
kształcie znaku zapytania. 
Oprócz prętów, żaden element 
nie został kupiony. Taką ideę 
artyści z grupy Pak Off lanso-

wali już podczas ubiegłorocz-
nego festiwalu światła. Cały 
wystrój nawiązuje stylistyką 
do secesji – motywów roślin-
nych, płynnej, falistej linii.  
W tej wygodnej przestrzeni 
porozmawiamy o sztuce, a za-
interesowanym Tomasz Cebo 
zmiksuje ulubioną muzykę.  
Klubokawiarnia połączona z 
showroomem rusza na sta-
łe od 1 października. Każdy 
mebel będzie można zakupić. 
Na kolejnych piętrach kamie-
nicy zaplanowano pracow-
nię malarską oraz pracownię 
wirtualnej rzeczywistości. 

– Będzie można na przy-
kład zaprojektować swój 
dom. Przejść się po nim 
w specjalnych wirtual-

nych okularach i zobaczyć, 
jak nasz projekt wygląda i co 
w nim chcemy zmodyfikować. 
Dostępne będą także inne 
aplikacje – dodaje Tomasz. 
Już wkrótce Skajłej stanie się 
miejscem spotkań kreatyw-
nych ludzi z pasją, akademią 
eksperymentu artystycznego 
z warsztatami muzycznymi, 
malarskimi… – taki jest głów-
ny cel członków Pak Off.  

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl
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Tomasz cebo w ferworze pracy twórczej                                                Fot. Jacek Koślicki
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Magic garden,
ulica Podmurna 

Jesteś zmęczony miejskim ży-
ciem? Potrzebujesz miejsca, 
w którym możesz odpocząć? 
Pomoże Ci w tym interaktywna 
świetlna instalacja „Magic Gar-
den” - ogród pełen grzybów, 
które reagują na ruch ręką. 
Gdy publiczność przechodzi 
przez specjalnie zamontowa-
ne czujniki, grzyby zmieniają 
swój kolor. W ten sposób ma-
giczny ogród zostaje zaczaro-
wany na 30 sekund. Przyjdź i 
zobacz, jak Twoja wyobraźnia 
zainspiruje Cię do tworzenia 
własnego ogrodu, który spełni 
Twoje oczekiwania. Gra świateł 
i muzyki rozbłyśnie pięknem 
świata przyrody dzięki nowym 
technologiom.

Home, 
Park przy placu 
Rapackiego 

Instalacja „Home” grą świa-
tła tworzy iluzoryczny obraz 
typowego domu. Otoczenie 
zieleni, charakterystyczne 
dla budynków mieszkalnych 
znajdujących się na obszarach 
wiejskich, w tym wypadku ma 

nieco bardziej symboliczny 
wyraz - bo niemal jak na ja-
łowej pustyni zbłądzeni wę-
drowcy dostrzegają nierealny 
obraz oazy - swojej przystani. 
Tak i tu w ciemnym lesie poja-
wia się zarys domu - miejsca 
bezpiecznego, zapewniające-
go schronienie potrzebującym. 
Rozświetlające mrok gęstej 
zieleni światło jak morska la-
tarnia przyciąga zbłądzonych 
wędrowców.

aquapolis aquapolis 
Refunc, 
Plac Rapackiego 

Projekt „Aquapolis” jest prze-
dłużeniem cyklu życiowego 
plastikowych butelek zakro-
jonym na większą skalę. Prze-
twarzając je w architekturę, 
ukazuje on potencjał pojem-
ników na wodę jako prostego 
w użyciu i wszechstronnego 
materiału budowlanego, a 
przy tym ciekawej świetlnej 
konstrukcji, mieniącej się pale-
tą barw. Poszukiwania grupy 
Refunc dążą do uzupełnienia 
przerwanego obiegu, w któ-
rym tak wiele butelek gubi się 
na swojej drodze i ląduje w na-
szej biosferze, gdzie miną set- 

ki lat nim się rozłożą, powo-
dując długoterminowe szkody 
w ekosystemach. Traktowanie 
śmieci jako „zasobów, które 
zagubiły się na swojej drodze” 
to aktywne i twórcze podej-
ście do poszukiwania nowych 
ścieżek, nowych tożsamości 
- to z pewnością lepszy spo-
sób zarządzania wszystkimi 
materiałami dostępnymi na 
całej naszej planecie. Część 
instalacji powstała podczas 
tegorocznej edycji Festiwalu 
Wizje.

Trance Ball, 
Dolina Marzeń 

Audiowizualny projekt łączący 
w sobie motywy kuli disco, ko-
smosu oraz muzyki trance, za-
inspirowany pomnikiem Zegara 
Słonecznego. Powstała animacja 
jest połączeniem motywu disco 
oraz kosmosu. Disco - nawiązują-
ce do kształtu i faktury pomnika, 
zaś kosmos odnosi się do jego 
historycznego znaczenia. Mu-
zyka zastosowana w projekcie 
także nawiązuje do kosmosu. 

„Trance Ball” zaprasza nas na ko-
smiczne uniesienia, wpływając na 
nasze zmysły dźwiękiem i obra-
zem. Badając zjawisko synestezji, 
autorka w swoim projekcie odwo-
łuje się do różnych dziedzin sztuki 
- fotografii, malarstwa, animacji 
czy projektów performatywnych.

czyste powietrze
nad wisłą, 
Błonia Nadwiślańskie 

Interdyscyplinarna instalacja o 
tematyce ekologicznej zosta- 

nie zbudowana na kurtynie 
wodnej i dwóch ekranach 
wodnych nad Wisłą, o rozpię-
tości 30 metrów i wysokości 
12 metrów, które zostaną 
zamontowane na specjalnie 
zaprojektowanej konstrukcji 
wykorzystującej fontanny, 
dymnice oraz lasery. Wod-
na projekcja z dyszami dy-
namicznymi strzelającymi 
wodą na wysokość 8 metrów, 
w otoczeniu zmieniających 
barwy świateł, została przy-
gotowana w formie filmu 
animowanego, zbudowanego 
na zasadzie kontrastu dwóch 
postaw konsumenckich i ich 
konsekwencji dla środowiska 
naturalnego. Tematem prze-
wodnim jest problem wpływu 
każdego z nas na zachodzące 
zmiany klimatyczne. Bohater 
projekcji będzie mógł wybrać 
pomiędzy dwiema postawami 
konsumpcyjnymi. Przedsta-
wiona na wyświetlanej ani-
macji historia pokaże, jak co-
dzienne, proste wybory mogą 
podnieść jakość naszego ży-
cia i mieć pozytywny wpływ 
na środowisko naturalne. 

instalacje czynne do 28 sierpnia w godz. 20:30-24:00
Musisz TO zOBaczyć! 

Fot. Mateusz Patalon
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locoMOTiON 
Kościół Ducha Świętego 

W tym roku Art4media zacza-
ruje Kościół akademicki pod 
wezwaniem Świętego Ducha. 
Na jego fasadzie zobaczymy 
wyjątkową, metaforyczną po-
dróż pełną zawirowań i zwro-
tów akcji. Co niezwykłego 
jest w tej projekcji? Bogata 
symbolika, której zrozumienie 
wzniesie odbiorcę na wyższy 
poziom artyzmu i skłoni do 
licznych refleksji. Uwagę widza 
ma przykuć nietuzinkowy i nie-
przypadkowy dobór środków 
wyrażających zmianę. Jednak 
czy aby na pewno będzie cho-
dziło o zmianę środka trans-
portu? Czy jest to zwykła po-
dróż, czy też może chodzi o coś 
głębszego? W udzieleniu odpo-
wiedzi podpowie utwór „Dan-
se Macabre” skomponowany 
przez Camille Saint-Saëns, któ-
ry sprawi, że obejrzenie tego 
widowiska na długo pozostanie 
w pamięci odbiorców.

Large Pendulum wave 
Ruiny Podominikańskie 

Kinetyczny eksperyment sztu-
ki światła oparty na prawach 

fizyki i matematyki. Na stabil-
nej ramie zamontowanych jest 
15 wahadeł. Każde z nich ma 
różną długość i może się obra-
cać niezależnie od siebie. Czę-
stotliwości wahadeł zaprogra-
mowane są z matematyczną 
precyzją, dzięki czemu możemy 
podziwiać ich taneczny spek-
takl. Najdłuższe z wahadeł 
wychyla się dokładnie 51 razy 
na minutę, drugie dokładnie 
52 razy na minutę, trzecie 53 
razy… i tak dalej. Pamiętaj - to, 
co widzisz, to tylko grawitacja! 
Nie ma tu żadnych sztuczek! 
Poezja matematyki!
Piękno fizyki!

Razem i osobno 
Kolegium Jagiellońskie 

Instalacja wprawiająca widza 
w przyjemny stan spokoju i 
relaksu poprzez wywołanie 
wrażenia lekkości przedsta-
wienia, które się w niej toczy. 
Zmultiplikowana do sześciu 
obiektów, przezroczystych 
prostopadłościanów, we wnę-
trzu których wirują, „tańcząc” 
ze sobą, czarne i białe pióra. 
Monochromatyczna kolorysty-
ka, w zależności od kontekstu i 
percepcji obserwatora ukazuje 

wiele skojarzeń do indywidual-
nej interpretacji. Przeplatające 
się dwoistości, walka dobra 
ze złem, yin i yang, itp. Każde 
piórko jest jak atom, który do 

piero w obecności wielu podob-
nych sobie jednostek tworzy 
piękną całość, wprawioną w 
wir wzlotów i upadków, szczę-
ścia i niepowodzeń. Metafora, 
która się stwarza nawiązuje 

do świata ludzkiego, uosabia 
każdego z nas, w codziennym 
życiu w konfrontacji z innymi 
bytami. Źródłem pomysłu do 
stworzenia instalacji był pod- 

tytuł tegorocznego Bella Sky-
way Festival - „Kalejdoskop 
zmian” - próba uchwycenia 
nieładu, niespójności i braku 
jakiejkolwiek przewidywalności 
w toku życia.

The Tree of the sun 
Muzeum Toruńskiego 
Piernika
 
Drzewo słońca - „Złota ja-
błoń” - jest zarówno elek-
trownią słoneczną i kon-
strukcją światła. Obiekt 
łapie energię słoneczną 
w ciągu dnia z baterii sło-
necznych zbudowanych w 
swoich liściach i automa-
tycznie włącza świecące 
diody w nocy, oświetlając 
otaczającą przestrzeń pu-
bliczną. Celem istnienia 
jednostkowego obiektu 
jest stworzenie serii pro-
duktów z cienkich warstw 
- samowystarczalnych 
liści, które mogą jedno-
cześnie zbierać, a później 
wykorzystywać energię 
słoneczną. W przyszłości 
oczekuje się, że liście mo-
głyby być połączone do 
wspólnego zadania - łado-
wania rowerów elektrycz-
nych i przenośnych urzą-
dzeń elektronicznych lub 
przyczynią się do uspraw-
nienia wspólnej sieci elek-
trycznej.

wodospad 
ulica ciasna 

Podobno nie można wejść 
dwa razy do tej samej rze-
ki… Żyjący dwa i pół tysią-
ca lat temu Heraklit z Efezu 
nie mógł oczywiście wie-
dzieć, co w sierpniu roku 
2016 będzie dziać się na 
toruńskim Starym Mieście, 
ale jego słowa mogą dosko-
nale posłużyć do opisania 
świetlnego „Wodospadu” 
- instalacji autorstwa Ma-
tyldy Sałajewskiej. Gdyby 
tylko mógł przenieść się w 
czasie ze starożytnego Efe-
zu do współczesnego Toru-
nia, ujrzałby bijące z zaułka 
ulicy Ciasnej źródło eksplo-
dujące kaskadą barwnych 
sznurków poruszających 
się wraz z nurtem świetl-
nej rzeki. Pod lustrem wody 
magia świetlno-dźwięko-
wych doznań otacza widza 
ze wszystkich stron. Zanu-
rzając się w głąb świetl-
nego wodospadu wszystko 
płynie, odbija kolory, bli-
kuje. Dwa razy do tej samej 
rzeki wejść się nie da… ale 
czy na pewno? 

instalacje czynne do 28 sierpnia w godz. 20.30-24.00

Musisz TO zOBaczyć! 

TO TRzeBa zOBaczyć! 

Fot. Mateusz Patalon
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Błyśnij wiedzą
Głównym partnerem naukowym 
tegorocznej edycji Bella Skyway 
Festiwal jest Uniwersytet Miko-
łaja Kopernika, którego stoisko 
znaleźć można przy Centrum 
Kulturalno – Kongresowym Jor-
danki, w pobliżu instalacji Wa-
ter Concept Cinema. W punkcie 
UMK króluje Profesor Oświecona 
i jej świetlni pomocnicy. Uniwer-
syteckiego zaproszenia nie mu-
szą obawiać się najmłodsi, bo to 
właśnie oni mogą się na stoisku 
świetnie bawić. Tematem prze- 

wodnim zabawy jest światło. 
Będzie można dowiedzieć się, 
co wspólnego z wynalezieniem 
świetlówek mają błyskawice, 
jaki wpływ na rozwój nauki mia-
ło skonstruowanie lasera oraz 
do czego świetlikom służy zdol-
ność bioluminescencji. Znakiem 
rozpoznawczym UMK podczas 
festiwalu jest żarówka z ha-
słem „Oświeć się na UMK”. Na 
stoisku można również znaleźć 
limitowaną edycję papierowego 
modelu Koperniczka do samo-
dzielnego składania. Astronom 

i patron Uniwersytetu jest pier-
wowzorem rysunkowej postaci, 
którą każdy będzie mógł sa-
modzielnie skleić w domu. Sto-
isko UMK czeka na młodszych 
i starszych pasjonatów nauko-
wych ciekawostek do niedzieli, 
codziennie od 20.00 do północy.
Odkryj piękno
Konkursu fotograficznego pod-
czas festiwalu nie mogą prze-
gapić wielbiciele świetlnych 
instalacji, którzy chcieliby zo-
baczyć, jak wyglądają projek-
cje podczas innej europejskiej 

imprezy pod znakiem światła. 
Wyjazd na inny europejski fe-
stiwal jest bowiem nagrodą dla 
autora najpiękniejszego zdjęcia 
z festiwalu. – Konkurs polega 
na uchwyceniu piękna podczas 
festiwalu Bella Skyway. Nie 
ograniczamy uczestników – nie 
ma więc znaczenia, czy będzie 
to zdjęcie instalacji, czy na 
przykład dzieci bawiących się 
podczas festiwalu – wyjaśnia 
Anna Chudziak, przedstawi-
cielka TZMO SA, organizatora 
konkursu. – Na zwycięzcę czeka 
wyjątkowa nagroda – dwuoso-
bowy wyjazd na inny europejski 
festiwal światła. Życzymy więc 
wielu udanych zdjęć – dodaje. 
Fotografie wrzucać można na 
Instagram do 31 sierpnia, do 
godziny 12.00. Zdjęcie trzeba 
oznaczyć hashtagiem #bella
-odkryjpiekno. Szczegółowy re-
gulamin konkursu fotograficz-
nego dostępny jest na stronie 
www.tzmo-global.com.

Fotografuj 
na warsztatach
Oprócz konkursu fotograficz-
nego dla wszystkich, miłośnicy 
fotografii chętni podszkolić się 
pod okiem profesjonalistów, 

mogą wziąć udział w warszta-
tach, które codziennie prowadzą 
Daniel Pach i Stanisław Jasiński z 
Toruńskiej Szkoły Fotografii. Każ-
dy wieczór będzie trwał około 
120 minut – w tym uczestników 
czeka pół godziny zajęć teore-
tycznych i 90-minutowy spacer 
po festiwalu. Uczestnicy powin-
ni obowiązkowo zabrać ze sobą 
statywy, aparaty kompaktowe 
z manualnymi nastawami i „lu-
strzanki”. Zajęcia odbywają się 
w 15-osobowych grupach, a za-
pisy przesyłać można na adres:  
info@szkola-fotograficzna.pl

Oświetl swój rower
Od lat festiwalowi Bella Skyway 
towarzyszą również toruńscy 
rowerzyści, którzy przejeżdżają 
przez miasto podczas Świetlnej 
Masy Krytycznej. Jak sama na-
zwa wskazuje, rowerzyści mogą 
jak najbardziej rozświetlić swoje 
jednoślady, oczywiście pamię-
tając o obowiązkowym oświe-
tleniu z przodu i z tyłu roweru. 
Masa krytyczna odbędzie się 
w sobotę, 27 sierpnia i wystar-
tuje nieco później, niż zwykle, 
bo o 21.00, ale miejsce startu to 
tradycyjnie Rynek Nowomiej-
ski. Trasa wynosi niespełna 15 

kilometrów. Rowerzyści prze-
jadą m.in. obok Dworca PKP 
Toruń Miasto, ulicami Sobie-
skiego, Chrobrego, Batorego, 
Trasą Średnicową i ulicą Żwirki  
i Wigury, zatoczą pętlę wokół 
Legionów i Polnej i wrócą na Ry-
nek. Świetlna Rowerowa Masa 
Krytyczna ma przypomnieć 
mieszkańcom Torunia, że rower 
to szybki i wygodny środek 
transportu w mieście, przydat-
ny w dojazdach do pracy i szko-
ły przez cały rok.

Premiera w światłach
festiwalu
Natomiast  stacja Toyota Bed-
narscy w Toruniu zaprasza na 
pierwszy w Polsce przedpre-
mierowy pokaz nowego rewo-
lucyjnego modelu Toyota C-HR. 
Prezentacja samochodu odbę-
dzie się w piątek i sobotę 26 i 27 
sierpnia w godzinach 20.30-24.00 
w ramach festiwalu Bella Sky-
way na scenie przed teatrem im. 
Wilama Horzycy. Indywidualne 
prezentacje pojazdu w piątek i 
sobotę 26 i 27 sierpnia w godzi-
nach 11.00-19.00. 

Maria Marcinkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl
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Tegoroczna, 8. edycja festiwalu zorganizowana jest z dużym rozmachem. Oprócz 20 świetlnych instalacji można „oświecić się” na uMK 
i wziąć udział w konkursie fotograficznym.

BeLLa sKyway – więceJ NiŻ FesTiwaL ŚwiaTła. 
JaKie aTRaKcJe OPRócz iNsTaLacJi?
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Festiwal to co roku przyciąga 
rzesze turystów i oczywiście 
mieszkańców. Czy tegorocz-
na edycja pobije dotychcza-
sowy rekord frekwencji - 300 
tysięcy widzów – okaże się 
dopiero za kilka dni. Oprócz 
spektakularnych instalacji, 
Bella Skyway to również spo-
re wyzwanie logistyczne. – 
To rola miasta, aby festiwal 
był dobrze przygotowany 
pod względem komunikacji  
i dostępności do festiwalo-
wych wydarzeń – wyjaśnia 
prezydent Torunia, Michał 
Zaleski. – Praktycznie cały 
festiwalowy obszar będzie 
dostępny dla pieszych, na-
tomiast dojazd do zespołu 
staromiejskiego został zor-
ganizowany transportem 
publicznym, szczególnie z 
bardziej odległych miejsc 
parkingowych.

Parkingi buforowe, na któ- 
rych można zostawić sa-
mochód w festiwalowy 
wieczór, znajdziecie:

   przy ul. Grudziądzkiej/Celni-
czej – przy Centralnym Cmen-
tarzu Komunalnym. Do centrum 
dojechać można autobusami 
linii nr 14, a wrócić na parking 
autobusami linii nr 12 i 14, oraz 
autobusami specjalnymi, które 
odjeżdżają z Placu Rapackiego 
od 22.55 do 00:25 co pół godziny,
    przy ul. Szosa Okrężna – na 
terenie UMK. Do centrum doje-
chać można i wrócić na parking 
tramwajem linii nr 1, który za-
trzymuje się na przystanku Aleja 
Solidarności,
     przy ul. Pera Jonssona – przy 
Motoarenie. Z tego parkingu na 
festiwal dojechać można tram-
wajami linii nr 2 i 5,
  przy ul. Szosa Bydgoska  
– przy Centrum Targowym Park. 
Do centrum dojechać można i 
wrócić na parking tramwajami 
linii nr 3 i 5,
   przy ul. Przy Skarpie – na 
Placu Cyrkowym. Z tego parkin-
gu na festiwal dojechać można  
i wrócić  tramwajami linii nr 1  
i 5. Wszystkie autobusy i tram-
waje, którymi dotrzeć można 

na teren festiwalu, kursują co 
15 minut. 

Bilet parkingowy  
kosztuje 5 zł. Ra-
zem z paragonem  
upoważnia do bez- 
płatnego korzysta- 
nia z komunikacji 
miejskiej na liniach 
dojazdowych do par- 
kingów, od godzi- 
ny 18.00 do 1.00, 
czyli w godzinach 
otwarcia parkingów. 
z jednym biletem 
może podróżować 
równocześnie do 5 
osób. 

Dodatkowo na zmotory-
zowanych czeka strze- 
żony parking Polskie-
go Związku Motorowego 
na Bulwarze Filadelfijskim,  

pod mostem drogowym.  
Warto również pamiętać, 
że Aleja Solidarności i Wały 
gen. Sikorskiego są zamknię-
te dla ruchu kołowego, a au-
tobusy jeżdżą objazdami. Do 
końca trwania festiwalu za- 
mknięte będą również ulica 
Ciasna i Pod Krzywą Wieżą, 
a Bulwar Filadelfijski 26 i 27 
sierpnia. Most drogowy dla 
ruchu pieszego i rowerowe-
go zamknięty będzie również 
w piątek i w sobotę, od 18.30 
do 22.00. Warto pamiętać  
o zmianach w organizacji ru-
chu, które obowiązują pod-
czas tegorocznej edycji, aby 
ułatwić sobie i innym dojazd 
do centrum miasta.

Maria Marcinkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl
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6 festiwalowych dni i 20 świetlnych instalacji jak zawsze przyciągają do Torunia tłumy turystów. aż do niedzieli  
w mieście warto postawić na komunikację miejską, a samochód zostawić  na jednym z ogólnodostępnych parkingów lub… 
w garażu i wybrać się na wieczorny spacer.

Bella Skyway FeStiVal 
– JaK DOJecHać, gDzie PaRKOwać?
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Każda kolejna edycja Bella 
Skyway Festival zmienia wy-
obrażenia o mieście i sprawia, 
że wciąż na nowo i nieco inaczej 
kroczymy drogą ku nieskończo-
ności. Witamy w zmieniającym 
się wszechświecie, w miejscu 
narodzin Mikołaja Kopernika, 
na Bella Skyway Festival. 

Trzy rodzaje zmian 

Każda z interwencji przyno-
si swoje własne specyficzne 

zmiany w przestrzeni miejskiej, 
na różnych poziomach i w róż-
nych wymiarach. Otoczenie 
wokół nas to statyczna ar-
chitektura, która na kilka dni  
w roku zmienia się w ogromną 
dynamiczną przestrzeń poka-
zów audiowizualnych. Miejska 
sceneria staje się areną prze-
mian, w której ludzie i budynki 
ulegają hipnotyzującym i wizu-
alnym narracjom oraz dziwnym 
geometrycznym transfigura-
cjom. Relacje międzyludzkie 

mi technologiami zamienią ist-
niejącą rzeczywistość w swoje 
własne, niczym nieograniczone 
rozumienie sztuki światła. 

więcej o zmianach
i mieście 

Promując żywe doświadczanie 
zmieniającej się przestrzeni 
miejskiej, kolejna edycja Bella 
Skyway Festival będzie cecho-
wać się otwartością i utrzy-
mywaniem różnorodnych wizji 
estetycznych, łączących spo-
łeczeństwo z wielopoziomo-
wą narracją miasta. Toruńska 
starówka „ubierze się” w suk-
nię nocnych iluminacji, które 
zachęcą widzów do spacerów 
i zabawy ze światłem. Spek-

takularne wizje napędzane 
przez najnowsze technolo-
gie, artystyczne projekty 
proponujące interaktywne 
spotkania na wielką skalę 
oraz drobne prace ekspery-
mentalne otwarte na różno-
rodną interpretację wzbudzą 
w nas zainteresowanie, po-
budzą do refleksji, wydobędą 
z widzów wrażliwość. Świetl-
na niesamowita podróż, pod 
znakiem Mikołaja Kopernika, 
gotyckich fasad i brukowa-
nych ulic sprawia, że Toruń 
to miejsce, które raz w roku 
na kilka dni zmienia się w naj-
bardziej oświetlone i magicz-
ne miejsce na świecie, które 
odwiedzają setki tysięcy wi-
dzów. 
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8. edycja Bella Skyway FeStiVal:  
KaLeJDOsKOP zMiaN 

8. edycja Bella Skyway FeStiVal:  
KaLeJDOsKOP zMiaN 
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sprawiają, że nasz stosunek do 
otoczenia ulega nieustannym 
zmianom, a codzienne, realne 
życie coraz częściej przepla-
ta się z wirtualnym światem. 
Dzięki internetowym relacjom 
uczestników tegorocznej edycji 
Bella Skyway Festival magicz-
ny świat świetlnych iluminacji 
pozostanie z nami na dłużej. 
Laboratoryjny charakter in-
stalacji zapewnią młodzi arty-
ści, którzy eksperymentując  
z nauką i najnowocześniejszy-

Zwykło się mawiać, że wśród 
wymagających odbiorców 
oczekiwania stale rosną. 
Na szczęście, wysiłek arty-
styczny to nieustanne zmia-
ny, niekończąca się podróż, 
dlatego festiwal wciąż nas 
zadziwia i zachwyca. Z całą 
pewnością będzie tak rów-
nież podczas 8. edycji Bella 
Skyway Festival. 

Krystian Kubjaczyk,
dyrektor 

Bella Skyway Festival
Mário Jorge da Câmara 

de Melo Caeiro, 
kurator 

Bella Skyway Festival 

w 2016 roku, podczas 8. edycji Bella skyway Festival artyści i ich świetl-
ne iluminacje oddadzą hołd zmianom, które są nieuniknione, występują 

zawsze i wszędzie. za sprawą poetyckich środków wyrazu przestrzeń pu-
bliczna zostanie zmieniona w niczym nieograniczony świetlny wszechświat. 

upływający czas, przyspieszający rytm codzienności, zmienne kolory cegieł 
na fasadach budynków, zmieniające się fizyczne możliwości obiektów, ekspe-

rymentowanie z przestrzenią… 
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MOJa PieRwsza PRaca – KieDy zacząć szuKać ?
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Dobrze, żeby absolwenci szuka-
jący pracy nie mieli od razu wy-
sokich oczekiwań co do pensji. 
Nie możemy porównywać się do 
zachodnich warunków i wyna-
grodzeń, bo gospodarczo i men-
talnie nie doszliśmy do takiego 
poziomu. Paweł Przyjemski,  
zastępca dyrektora toruńskiego 
PUP:  – Oczywiście znajdziemy 
pracodawców, którzy osobom 
po studiach płacą dobrze, ale 
zwykle wielu z nich daje nowo 
zatrudnionym minimalne wyna-
grodzenie, które wynosi obecnie 
1850 zł brutto. 
Od stycznia tego roku ruszył 
3-letni program pilotażowy re-
fundacji kosztów zatrudnienia 
młodego pracownika obejmują-
cy osoby do 30. roku życia. Przez 
pierwszy rok urzędy pracy zwra-
cają pracodawcy koszty zatrud-
nienia takiej osoby w wysokości 
kwoty najniższego wynagrodze-
nia wraz z opłacaniem ZUS-u. 
Zatrudniający może do tej mini-
malnej pensji dołożyć ile chce. 
Ustawodawca wymaga, żeby po 
pierwszych 12 miesiącach pra-

codawca zatrudniał pracownika 
przynajmniej przez kolejny rok, 
wówczas płaci mu pensję już tyl-
ko ze swoich środków. Program 
ma ułatwić przechodzenie do 
zatrudnienia na umowę o pracę.  
Kolejnym problemem starają-
cych się o pierwszą pracę jest 
brak kwalifikacji, który bardzo 
często dotyczy kończących 
szkoły średnie – szczególnie li-
cea, a także zgłaszających się do 
urzędów pracy z zaledwie gim-
nazjalnym wykształceniem. Nie-
wielkie umiejętności praktyczne 
absolwentów uniwersytetów 
i szkół wyższych nie sprzyjają 
znalezieniu pracy. Warto już w 
trakcie studiów zdobywać do-
datkowe kwalifikacje zawodowe 
na kursach czy szkoleniach.
Gdzie szukać?
Oprócz ogłoszeń, które możemy 
śledzić na stronach interneto-
wych, warto przejść się do biur 
karier działających na uczel-
niach. To źródła sprawdzonych 
ofert pracy, ciekawych praktyk 
czy staży. Studenci mogą anga-
żować się w projekty grantowe. 

To bezcenne doświadczenie na 
przyszłość. Kto już w trakcie stu-
diów ma pomysł na nowatorski 
biznes, może założyć startup.  

Czy da się pogodzić pracę ze stu-
diami? Tak, jest to możliwe na-
wet w przypadku studiów dzien-
nych. Zdarzają się pracodawcy, 
którzy oferują dosyć elastyczny 
plan pracy. – Od naszych pra-
cowników wymagamy minimum 
sześciu godzin pracy dziennie, 
ale nie musi być zachowana w 
nich ciągłość. Studenci mogą na 
przykład przyjść rano do firmy, 
wyjść na czas wykładów i wrócić 
– wyjaśnia Paulina Makowska, 
kierownik ds. kadr i administra-
cji w contact center Telmon w 
Toruniu, które współpracuje z 
partnerami bankowymi i ubez-
pieczeniowymi. – W naszym mie-
ście wielu studentów uczy się na 
kierunkach związanych z banko-
wością, finansami, marketingiem 
czy reklamą. U nas ci młodzi lu-
dzie mają szansę praktycznego 
poznania zawodu, zastosowania 
w praktyce uczelnianej teorii.  

Pani Paulina podkreśla też, że 
zdecydowaną wartością firmy 
jest dobra atmosfera i możliwość 
nauki. Zdobyte w czasie pracy 
wiadomości z zakresu banko-
wości czy ubezpieczeń dają 
pracownikom wiedzę, z której 
korzystają w życiu codziennym, 
na przykład gdy chcą wziąć kre-
dyt. Dobre zarobki, możliwość 
awansu do innych działów, np. 
kadr, szkoleń czy monitoringu 
jakości – wszystkie te czynniki 
powodują, że w firmie nie ma du-
żej rotacji. – Zatrudniamy osoby 

od 18. roku życia. Mamy także 
pracowników po sześćdziesiątce, 
nieraz z wieloletnim doświad-
czeniem w bankowości. Posiada-
my kącik dla dzieci, co umożliwia 
pracę również młodym mamom. 
Konsultanci mają ten komfort, 
że nie muszą na siłę sprzeda-
wać produktów słabej jakości, 
do których nie są przekonani. 
Zaproponowanie klientowi karty 
kredytowej czy ubezpieczenia 
NNW naszych renomowanych 
partnerów nie stanowi krępują-
cej oferty i klienci zwykle reagują  

pozytywnie na takie propozycje 
– mówi Paulina Makowska. Lice-
alistka Barbara Nowak właśnie 
zaczęła swoją pierwszą pracę 
w Kona Coast Cafe. – Dostałam 
propozycję i postanowiłam spró-
bować. Chciałabym kontynu-
ować tę pracę również w roku 
szkolnym. Jestem bardzo zado-
wolona – mówi Basia.    

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

im szybciej zrobimy rekonesans na rynku pracy, tym lepiej. Oczywiście, można poczekać z szukaniem zatrudnienia do momentu otrzymania dyplomu – ukończenia 
studiów czy innego etapu edukacji. czy warto zwlekać? 

Basia Nowak w pierwszym dniu swojej pierwszej pracy                                                             fot. Jacek Koślicki
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Świadectwo dojrzałości uzy-
skało w tym roku 79,5 procent 
tegorocznych absolwentów 
szkół ponadgimnazjalnych. 
15 procent abiturientów 
nie zdało matury z jednego 
przedmiotu i ma prawo do 
poprawki w sierpniu. Pozo-
stałym maturzystom gorzej 
poszło z przynajmniej dwóch 
przedmiotów, więc popraw-
ka czeka ich dopiero za rok. 
Wśród tegorocznych absol-
wentów liceów maturę zda-
ło 85,2 procent, a prawo do 
poprawki w sierpniu ma 10,8 
procent. Wśród uczniów tech-
ników zdało 68,4,  prawo do 
poprawki ma 23,2 procent.  
Można przeczekać rok i po-
święcić go na przygotowania 
do egzaminu poprawkowego. 
Dla wielu osób to strata czasu 
i pewnie nikt zakuwał przez 
ten czas nie będzie. Opcją 
niemarnowania roku może 
być edukacja w rocznych  
i dwuletnich szkołach police-
alnych. Żeby się do nich za-
pisać, nie trzeba mieć zdanej 
matury, nauka bardzo często 
jest bezpłatna, a wybór kie-
runków tak bogaty, że każ-
dy wybierze coś licującego z 
indywidualnymi zaintereso-
waniami. Można kształcić się  
w trybach dziennych, wieczo-

rowych i zaocznych. Słucha-
cze zdają egzaminy państwo-
we i uzyskują kwalifikacje do 
wykonywania zawodu. 
W oddziale TEB Edukacji  
w Toruniu największym za-
interesowaniem cieszy się 
technik  usług kosmetycz-
nych, kosmetyka estetyczna, 
technik masażysta z elemen-
tami fizjoterapii, technik den-
tystyczny (szczególnie po 
wprowadzeniu specjalizacji 
CAD/CAM, czyli projektowania 
i modelowania korony zęba  
w trójwymiarze), elektrora-
diolog. W tym roku wprowa-
dzone zostało między innymi 
ziołolecznictwo, które jako 
kurs dodatkowo wprowa-
dzono również na kierunku 
technik farmaceutyczny. 
Niesłabnące zainteresowanie 
dotyczy dietetyki, opiekuna 
medycznego czy higienistki i 
asystentki stomatologicznej. 
– Na kierunkach niemedycz-
nych 90 procent słuchaczy 
to osoby młode po ukończe-
niu szkół średnich. Natomiast 
kierunki medyczne cieszą się 
dojrzalszymi słuchaczami – 
mówi dyrektor toruńskiego 
oddziału TEB Edukacja Iwo-
na Bury. – Największą liczbę 
osób, które już pracują, ale 
chcą zdobyć nowe kwalifi- 

kacje, stanowią informatycy 
pragnący wyspecjalizować 
się w danej dziedzinie, oraz 
asystentki stomatologiczne. 
Warto podkreślić, że kwa-
lifikacje w takim zawodzie 
jak masażysta, zdobędziemy 
wyłącznie w szkołach poli-
cealnych, a przykładowo te-
rapeuta zajęciowy po szkole 
policealnej ma takie same 
uprawnienia, jak osoba koń-
cząca studia na tym kierunku. 

Mamy również kierunki, po 
ukończeniu których i zdaniu 
egzaminów państwowych, 
można zdobyć więcej niż je-
den dyplom. Kosmetykę este-
tyczną skończymy z czterema 
dyplomami – kwalifikacjami z 
pielęgnacji twarzy i dekoltu, 
dłoni i stóp oraz całego cia-
ła, podologii, a także wizażu 
i stylizacji. 
W Studium Kształcenia Kadr 
na kierunkach medycznych 

króluje technik farmaceu-
tyczny, technik dentystycz-
ny, higienistka stomato-
logiczna czy asystentka 
stomatologiczna, a także 
opiekun medyczny. – Wśród 
opcji niemedycznych dominu-
je technik weterynarii, co ma 
związek z nowymi przepisami 
dotyczącymi przejmowania 
gospodarstw, a także szkoła 
kosmetyczna – mówi Justy-
na Niedziałkowska, dyrektor 

Studium Kształcenia Kadr 
w Toruniu. SKK poszerzyło 
ofertę o technika optyka, 
ortoptystę, który diagnozu-
je i rehabilituje zaburzenia 
widzenia, elektroradiologa 
z uprawnieniami do pracy  
w pracowniach rentgenow-
skich, tomografii kompute-
rowej czy rezonansu ma-
gnetycznego, i ortopedę. 
– Zapotrzebowanie na nowe 
kierunki najczęściej zgłasza-
ją sami zainteresowani lub 
pracodawcy – dodaje Justyna 
Niedziałkowska. W szkołach 
policealnych gros słuchaczy 
to osoby po studiach. Krzysz-
tof Sobczyk, dyrektor Cosinu-
sa: - Co roku przychodzą do 
nas absolwenci uniwersyte-
tów po rachunkowości, którzy 
na zajęciach praktycznych 
chcą uczyć się księgowości. 
Dzisiaj zdecydowanie liczy 
się posiadanie konkretnych 
umiejętności. 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl   

Nie zawsze MaRzeNia O sTuDiacH się sPełNiaJą. JeŚLi KTOŚ Nie zDał MaTuRy w TyM ROKu, Nie Musi się zaMaRTwiać. PO PieRwsze: MaTuRę Da się  
POPRawić. PO DRugie: MOŻNa POMyŚLeć O zDOByciu cieKawycH KwaLiFiKacJi zawODOwycH i zaMiasT sTuDiów, zDOByć DOBRy zawóD.  

Nie zDałeŚ MaTuRy? POMyŚL O eDuKacyJNycH aLTeRNaTywacH

Dyrektor oddziału TEB Edukacja Iwona Bury w nowej pracowni na Lelewela                           fot. Jacek Koślicki
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Płyta Roku
- ergo „anabaza”
W kategorii „Płyta Roku” do ry-
walizacji stanęli: Małpa z krąż-
kiem Mówi, MGM płytą Live HRPP 
18.02.2103, Lily Hates Roses, Para-
liż Band z albumem „Na brzegu 
rzeki” i Ergo z płytą „Anabaza”. 
To właśnie ta ostatnia propo-
zycja najbardziej przypadła do 
gustu głosującym, dzięki której 
statuetka Flisaka powędrowała 
właśnie do muzyków z Ergo. – Nie 
spodziewałem się, że uda nam się 
zająć pierwsze miejsce – przyzna-
je basista zespołu, Grzegorz Bo-
janowski. – W tej samej kategorii 
rywalizowaliśmy z grupą Paraliż 
Band, którą dobrze znamy. Po 
wręczeniu nagród rozmawiali-
śmy przez telefon i oczywiście 
pogratulowali nam zwycięstwa, 
ale żartowali też, że odebraliśmy 
im głosy – dodaje ze śmiechem. 
„Anabaza” to druga studyjna 
płyta Ergo, wydana przez HRPP 
Records. Jak się okazuje, krążek 
przyniósł zespołowi pierwszą 
nagrodę w historii. Tak napraw-
dę wyróżnienie za Płytę Roku 
to nasza pierwsza nagroda! Tym 
bardziej nas to cieszy, bo nad 
płytą wyjątkowo się napracowa-
liśmy – mówi gitarzysta Łukasz 
Fijałkowski. – Wzbogaciliśmy 
instrumentarium naszych kom-

pozycji, bo zagrali z nami fan-
tastyczni muzycy: Igor Nowicki, 
Agnieszka Grajkowska – Wierzba, 
Leszek Winder i Leszek Cichoński, 
a także Wojtek Gembala. Marcin  
Lampkowski zajął się dźwiękiem 
w studiu, więc nad płytą praco-
wał nie tylko zespół Ergo, ale też 
mnóstwo życzliwych ludzi, więc 
nagroda jest dla nas czymś abso-
lutnie wyjątkowym – dodaje.

wykonawca Roku 
- Half Light
O tytuł „Wykonawcy Roku” 
walczyli w tegorocznej edycji: 
Manchester, Małpa, Organek, Ko-
branocka, Steve Nash i Half Light. 
Nagroda trafiła do muzyków z 
Half Light, którzy nie ukrywają, że 
takie wyróżnienia, które przyzna-
ją słuchacze, cieszą najbardziej. – 
To nagroda od publiczności, więc 
to ona zdecydowała o naszym 
sukcesie. To bardzo cieszy, bo kon-
kurencja była bardzo silna. Wielu 
wykonawców, jak Organek czy 
Kobranocka mają już silną pozycję 
na ogólnopolskim rynku, mamy 
więc nadzieję, że wyróżnienie bę-
dzie też dla nas impulsem, żeby 
pokazać się szerszej widowni – 
mówi wokalista zespołu, Krzysz-
tof Janiszewski. – Pomimo tego, 
że minął już tydzień od finału 
plebiscytu, cały czas dostajemy 

gratulacje, czytamy na swój te-
mat dużo miłych słów i jesteśmy 
naprawdę mile zaskoczeni, że 
tak wiele osób nam kibicowa-
ło – dodaje gitarzysta Krzysztof 
Marciniak. Muzycy Half Light 
przyznają, że coraz większe gro-
no wiernej publiczności to dla nich 
duże wyróżnienie i mobilizacja do 
pracy. Jej efektów posłuchać 
będzie można w październiku, 
kiedy ukaże się nowa płyta ze-
społu – „Elektrowstrząsy”. – Bę-
dzie elektrycznie. Płyta składa 
się z 12 kompozycji. Dla wielu 
słuchaczy będą zapewne zaska-
kujące, bo przyzwyczailiśmy ich 
już do pewnego nurtu i brzmień, 
których się trzymamy, a piąta 
płyta będzie trochę inna. Będą to 
bardzo mocne, gitarowe utwory 
– zapowiada Krzysztof Janiszew-
ski. – Na tej płycie miałem więcej 

swobody kompozycyjnej, bo oko-
ło połowy utworów powstało  
z moich szkiców. Piotr Skrzypczyk 
dopełnił album kompozycyj-
nie i produkcyjnie. Płyta będzie 
na pewno mocniejsza i bardziej 
zróżnicowana, ale nie zabraknie 
utworów, które spodobają się na-
szym stałym słuchaczom – doda-
je Krzysztof Marciniak.

DJ Roku 
- DJ seli
O nagrodę dla DJ-a Roku ry-
walizowali DJ Bajo, DJ Funk-
tion, DJ Chmielix i Partyroc-
kers i DJ Seli. Zwycięzca w 
swojej kategorii nie ukrywa, że 
stawiał raczej na kogoś ze swo- 
ich kolegów po fachu. - Byłem 
naprawdę bardzo zaskoczony!  
Byłem przekonany, że wygra któ-
ryś z moich kolegów, na których 

sam zresztą głosowałem. 
Zupełnym przypadkiem by-
łem akurat podczas wręcze-
nia nagród w Toruniu, bo na 
co dzień mieszkam w Gdań-
sku. Spotkaliśmy się ze zna-
jomymi, rozmawialiśmy i na-
gle usłyszałem swoją ksywę. 
Byłem naprawdę w szoku! 
– wspomina DJ Seli, czyli To-
masz Seliga – W środowisku 
nie odczuwa się konkurencji. 
Jak w każdej branży rywali-
zują ze sobą raczej kluby,  my 
jako DJ-e bardzo się lubimy,  
wspieramy i szanujemy 
– tak jest w Toruniu i tak 
powinno być. DJ Seli cie-
szy się, że udało mu się 
odebrać nagrodę tym bar-
dziej że wakacje to dla 
niego intensywny czas klu-
bowego grania w różnych 

zakątkach Polski. – W tym 
roku oprócz imprez klubo-
wych zdarzyło mi się spo-
ro dodatkowych eventów.  

Z jednej strony gram na im-
prezach na plaży, a z drugiej 
ostatnio jechałem aż 12 go-
dzin, żeby zagrać w Rzeszo-
wie. Poza tym zahaczyłem 
jeszcze o Poznań, wróciłem do 
Gdańska i potem znów do To-
runia, więc na nudę nie mogę 
narzekać.

Wywiad z Sarą Pach, która 
zdobyła laury w kategorii 
„Nadzieja Roku” na s. 27 tego 
wydania.

Maria Marcinkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl
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Plebiscyt wyłaniający najciekawsze zjawiska muzyczne minionego roku organizowany jest przez  wydział Kultury urzędu Miasta Toru-
nia, Toruńską agendę Kulturalną i Radio gRa. Tegoroczne nagrody wręczono podczas koncertu 15 sierpnia. Finał plebiscytu uświetnił 
występ agnieszki chylińskiej.

TORuńsKie gwiazDy Świecą JasNO i Nie zwaLNiaJą TeMPa
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Od lewej: Half Light, DJ Seli, Ergo                                                                                                                                                                            Fot. Jacek Koślicki



Nie da się ukryć, że w ostatnim 
piętnastoleciu trochę nas uby-
ło. Jeszcze w 2000 roku Toruń 
zamieszkiwało 208 073 miesz-
kańców, w tym zameldowanych 
na pobyt stały 201 288, a na 
czasowy 6785. Stopniowo za-
częliśmy się liczebnie kurczyć, 
ale tylko w przypadku osób 
ze stałym zameldowaniem, bo  
tymczasowo zameldowanych 
nowych torunian przybywało i 
w 2007 roku liczyli oni 8787 osób. 
Ubiegłoroczne dane mówią o 
194 775 wszystkich zamiesz-
kujących kopernikański gród. 
Po marcowych sumowaniach 
mamy 186 120 stałych miesz-
kańców i 8062 „czasowych”, co 
daje 194 182 torunian. W 2014 
roku w naszym mieście urodzi-
ło się i zameldowanych zostało 
na pobyt stały i czasowy 1610 
nowych mieszkańców, a w 2015 
roku – 1544.

Najwięcej osób zamieszkuje 
Chełmińskie Przedmieście – 35 
tys., Rubinkowo – prawie 26 tys. 
Tuż za nim plasuje się Bydgoskie 
Przedmieście oraz Na Skarpie. 
Najmniej zameldowanych to-
runian znajdziemy na Barbarce 
– 7 osób i Katarzynce 21. Serce 

Torunia, czyli Stare Miasto, za-
ludnia ok. 6 tys. torunian. 

Po żonę? Do Torunia!   
Dobra wiadomość dla panów – 
w Toruniu więcej mamy kobiet 
niż mężczyzn, więc panowie 
mogą liczyć na znalezienie 
tutaj swojej drugiej połówki. 
Kobiety stanowią 54 procent 
mieszkańców. 25-29 lat – w 
tym przedziale wiekowym wy-
suwają się one zdecydowanie 
na liczebne prowadzenie. I cho-
ciaż w mieście rodzi się więcej 
chłopców niż dziewczynek, to 
ta męska przewaga utrzymuje 
się do 14. roku życia. W grupie 
15-19 lat płeć żeńska bierze 
górę i taka tendencja jest we 
wszystkich kolejnych grupach 
wiekowych.

W wieku 25-29 lat wyższym 
wykształceniem legitymuje 
się 30 procent torunian. W ko-
lejnych grupach wiekowych 
odsetek ten maleje. Między 35. 
a 59. rokiem życia przeważają 
osoby z wykształceniem śred-
nim zawodowym i zasadniczym 
zawodowym. Po siedemdzie-
siątce dominują mieszkańcy z 
wykształceniem podstawowym.

Dla kolejnych 
34 tysięcy mieszkańców
Przyczyną ubywania torunian 
jest głównie migracja za pra-
cą, zwykle do większych miast 
– do Warszawy, Gdańska, Po-
znania i innych miejscowości. 
Pojawia się i tendencja od-
wrotna – mieszkańcy dużych 
aglomeracji – po zachłyśnię-
ciu się wielkomiejskim zgieł-
kiem, robieniem kariery, pracą 
w korporacjach – po latach 
zmęczeni szybkim trybem 
życia szukają bardziej kame-
ralnego miejsca do osiedlenia 
się, a Toruń jest do tego ide-
alny – wszędzie blisko, brak 
korków, w miarę bezpiecznie. 
Przyjazne miejsce dla rodzin. 
Rok temu w Toruniu przekaza-
no nowym lokatorom łącznie 
1109 mieszkań, czyli o 22,3 
procent więcej niż w roku 
2014. Miejsc pod zabudowę 
mamy jeszcze sporo. Ciągle 
wyrastają nowe budynki i nie 
ma zastoju w ich sprzedaży. 
Pod budynki wielorodzinne 
do wykorzystania jest jesz-
cze prawie 80 ha, a pod za-
budowę jednorodzinną 245 
ha. I choć najazdu nowych 
mieszkańców na Toruń nikt 

się nie spodziewa, to rezerwa 
mieszkaniowa jest. Tereny, na  
których mogą stanąć kolejne 
budynki, to głównie osiedle 
JAR, który cieszy się ostatnio 
dużą popularnością, a także 
Podgórz, Bielawy-Grębocin  
i Rudak. W aktualnym projekcie 

 

 zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Toru-
nia, wyznaczono kolejne te-
reny, głównie poprzemysłowe 
i powojskowe, pod zabudowę 
mieszkaniową. Gdyby zasie-
dlono wszystkie te obszary, 

 wystarczyłoby w Toruniu miej-
sca dla dodatkowych 34 tys. 
 mieszańców.

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

łatwo, szybko, przyjemnie. zakupy internetowe to dziś codzienność. za tym wygodnym kupowaniem kryje się ponad 1300 osób, które udoskonalają serwis. Raz  
w roku pracownicy działu iT allegro spotykają się na allegro Tech Meeting. 7-8 września gościć będą w toruńskim centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki.

ATM, któremu od początku to-
warzyszy hasło „Od IT dla IT”, 
odbędzie się po raz dziewiąty. 
Co roku event organizowany 
jest w innym mieście – jednym 
z tych, w których mieści się sie-
dziba firmy, czyli w Poznaniu, 
Warszawie, Krakowie, Toruniu  

lub we Wrocławiu. 
Na początku września oko- 
ło 250 inżynierów z Allegro po-
jawi się w Toruniu, żeby wymie-
nić się doświadczeniami, wiedzą 
i zintegrować zespół. – Wpraw-
dzie codziennie kontaktujemy 
się z innymi pracownikami, ale 

 ATM to dla nas specjalna okazja 
do spotkania się w jednym miej-
scu, wymiany wiedzy, ale nie 
podczas wideokonferencji, tylko 
w trakcie bezpośrednich roz-
mów. Można powiedzieć, że to 
święto całego działu technicz-
nego. Możemy podyskutować 

o nowinkach technicznych, po-
świętować sukcesy, zastanowić 
się, dlaczego pewne rozwiąza-
nia działają, a inne nie – mówi  
Szymon Biliński z toruńskiego 
oddziału firmy. W ATM będzie 
uczestniczył po raz trzeci. W gro-
dzie Kopernika w Allegro pracuje 

75 osób. To inżynierowie i dewe-
loperzy.    
W tym roku po raz drugi osoby 
spoza firmy będą mogły uczest-
niczyć w pierwszym dniu spotka-
nia. Jak można było się dostać 
na ATM? Do wylicytowania były 
wejściówki – 20 sztuk, a dochód 
z nich przekazano Fundacji Mam 
Marzenie na wydanie książki 
19-letniej Natalii. – Po raz pierw-
szy na gości z zewnątrz otwo-
rzyliśmy się w ubiegłym roku  
i chyba tak już zostanie przy oka-
zji organizacji kolejnych spotkań 
– zapowiada Joanna Antkowiak 
z Allegro. 
Każdej kolejnej edycji towarzyszy 
inny motyw przewodni, nawią-
zujący często do ważnego, cha-
rakterystycznego wydarzenia w 
danym roku. Było już odniesienie 
do rocznicy narodzin krótkofa-
larstwa, pierwszej wyprawy na 
Księżyc, a ubiegłoroczne spo-
tkanie w Warszawie oscylowało 
wokół tematu z filmu „Powrót 
do przyszłości”, w którym bo-
hater odbył podróż w czasie do 
2015 roku. Wrześniowy event 
nie ma uświetnić żadnej ważkiej 
daty, ale i tak będą mu towa-
rzyszyć niecodzienne atrakcje. 
Na Jordankach pojawią się łaziki 

marsjańskie i inne roboty, które 
zaskoczą uczestników spotkania 
swoimi umiejętnościami i zaleta-
mi. – Wprawdzie roboty nie będą 
autorstwa naszych inżynierów, 
ale na pewno to ciekawy temat, 
ponieważ wielu pracowników 
interesuje się robotyką, automa-
tyką czy technologią druku 3D  
– dodaje Joanna Antkowiak. 
Co roku prelegentami ATM są in-
żynierowie firmy. Podczas kilku 
prezentacji uczestnicy meetingu 
m.in. przyjrzą się teorii HTM – Jef-
fa Hawkinsa i zobaczą, jak użyć 
jej implementacji do wykrywania 
anomalii w prawdziwym działają-
cym systemie, co warto mierzyć 
w typowej mikrousłudze, jak 
odbywa się zautomatyzowane 
monitorowanie prawie 10 000 
maszyn w Allegro czy dowiedzą 
się więcej o zaletach i wadach 
budowania rozwiązań w offli-
ne’owym świecie. Dla laików te-
matyka brzmi tajemniczo, ale dla 
specjalistów z branży IT to porcja 
fachowej wiedzy praktyków. 
Osoby, które wygrały wejściów-
ki, na pewno z niecierpliwością 
czekają na początek ATM i dawkę 
ciekawych informacji. 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl
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NOwe TecHNOLOgie: LuDzie aLLegRO sPOTKaJą się w TORuNiu

NaJwięceJ TORuNiaN MieszKa Na cHełMińsKiM PRzeDMieŚciu 
z ROKu Na ROK TORuń zaMieszKuJe cORaz MNieJ OsóB. OBecNie MieszKańców ze sTałyM zaMeLDOwaNieM 
MaMy PONaD 186 Tysięcy, aLe – weDług TegOROczNycH DaNycH – wRaz z OsOBaMi zaMeLDOwaNyMi Na POByT 
czasOwy LiczBa TORuNiaN PRzeKRacza 194 Tysiące. 

Fot. Jacek Koślicki

Allegro Tech Meeting odbędzie się 7 i 8 września w Toruniu                                                                                                                         Fot. Nadesłane



w plebiscycie „Toruńskie gwiazdy 2016” została okrzyknięta Nadzieją Roku. Pracuje nad swoją debiutancką płytą, koncertuje, a niedawno do nagrania wspólnego 
singla „Niepodzielni” zaprosił ją Mezo. sara Pach opowiedziała nam o swoich muzycznych planach i inspiracjach.

spotykamy się nieco po-
nad tydzień po finale ple-
biscytu „Toruńskie gwiaz-
dy 2016”. Trafiła do ciebie 
nagroda w kategorii Na-
dzieja Roku. Jak się z tym 
czujesz?
- Nieco dziwnie, bo naprawdę 
nie spodziewałam, że osoby, 
które mnie słuchają i obserwu-
ją moje działania tak mocno 
dadzą czadu i zmobilizują się 
do głosowania. Tym bardziej, 
że dopiero zaczynam swoją 
przygodę z muzyką, więc było 
to dla mnie duże przeżycie  
i wzruszyłam się na scenie, ale 
naprawdę nie mogłam w to 
uwierzyć! Tym bardziej że w 
ubiegłym roku byłam również 
nominowana i wtedy nic z tego 
nie wyniknęło. W ubiegłym roku 
jednak nagrałam piosenkę po 
typowo młodzieżowym festiwa-
lu Young Stars, a teraz pracuję 
już nad nieco bardziej dorosłymi 
utworami. To dla mnie ogromne 
docenienie szczególnie teraz, 
kiedy po nagraniu piosenki z 
Mezo zaczynam z pełnym po-
werem działać. To dla mnie duży 
kopniak do działania!
Ostatnio zaczęłaś też nie-
co więcej koncertować, 

między innymi właśnie z 
Mezo. Jak podoba ci się 
nieco bardziej intensywne, 
koncertowe życie?
- Bardzo! To dla mnie spore do-
świadczenie i dopiero uczę się 
bycia na scenie, robienia „show” 
i Jacek jest naprawdę super 
kumplem, który mnie tego uczy 
i to dla mnie bardzo przydatne. 
Jedynym minusem jest czasem 
brak snu (śmiech).
Na razie nie zdecydowałaś 
się na przeprowadzkę do 
warszawy, która wydaje 
się naturalnym miejscem 
dla ludzi, którzy zaczyna-
ją karierę, szczególnie mu-
zyczną. Twoim miejscem 
wciąż jest Toruń?
- Faktycznie tak jest i chociaż 
lubię Warszawę, to trochę nie 
mój świat. Toruń to moje miejsce, 
gdzie studiuję (kulturoznawstwo 
– przyp. red.) i na razie nie myślę 
o przeniesieniu się. Mam tutaj ro-
dziców i znajomych, na których 
mogę liczyć. Mam tutaj swoją 
oazę, gdzie czuję się najlepiej.
Prywatnie wspiera cię ro-
dzina, a zawodowo? z kim 
współpracujesz, tworząc 
swoją debiutancką płytę?
- Współpracuję z Przemkiem 

Pukiem - to obecnie jeden z 
najlepszych producentów mu-
zycznych w Polsce. To dla mnie 
wielka sprawa, bo współpracuje 
naprawdę z dużymi nazwiskami 
na polskiej scenie muzycznej, 
więc mogę pracować i uczyć się 
od prawdziwych profesjonali-
stów. Ufam im, bo to muzycy, 
którzy siedzą w branży od lat i 
wiedzą, co robią.
w jakich klimatach mu-
zycznych będzie Twoja 
płyta, jakie masz wobec 
niej plany?
- Mam w sobie bardzo dużo pozy-
tywnej energii, którą chciałabym 
przekazać ludziom. Muzycznie 
uwielbiam klimatyczne i nastro-
jowe ballady, do których chyba 
najbardziej pasuje mój głos, więc 
chciałabym to połączyć i nagrać 
mieszankę piosenek o różnej 
dynamice. Co bym chciała prze-
kazać? Na pewno dużo piosenek 
będzie o miłości, bo jako młoda 
dziewczyna o życiu za dużo chy-
ba jeszcze nie wiem (śmiech).
Jakiej muzyki słuchasz na 
co dzień?
- Ostatnio na przykład O.N.A.  
i Agnieszki Chylińskiej. Chciała-
bym w tekstach być tak bez-
pośrednia, jak ona! Niestety 

nie miałam okazji poznać jej 
podczas koncertu, bo zabrakło 
na to czasu. Dzięki temu, że 
koncertowałam z Mezo, wiem, 
że to naprawdę trudne znaleźć 
po koncercie czas dla fanów, bo 
plan jest czasem zorganizowany 
co do minuty. Kiedyś oczywiście 
tego nie rozumiałam, sama po 
koncercie zawsze chciałabym 
podejść do fanów, ale wiem, że 
przy dużych imprezach napraw- 
dę nie zawsze jest to możliwe. 
Oprócz mocniejszych brzmień 

słucham też dużo popu – Rihanny, 
Beyonce, ale również dużo starych, 
jazzowych piosenek, które bardzo 
lubię – to zależy od nastroju.
Jakie są Twoje muzyczne 
plany na najbliższy czas?
Teraz pracujemy nad nowym sin-
glem. To naprawdę sporo pracy, 
między z innymi z tekstem. Za-
wsze też pracuje się nad kilkoma 
 utworami na raz i potem wy-
biera, który będzie kolejnym 
singlem. Do tego oczywiście 
dojdzie kręcenie teledysku, ale 

mam przy sobie zespół fanta-
stycznych profesjonalistów, 
więc zdaję się na nich przy 
produkcji kolejnych piosenek 
i w końcu całej płyty, która 
mam nadzieję będzie już bar-
dziej „moja”. A singiel ukaże się 
jeszcze we wrześniu – w dużej 
mierze dzięki stypendium Pre-
zydenta Miasta Torunia, które 
mogłam przeznaczyć właśnie 
na nagranie.

Rozmawiała: Maria Marcinkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl
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NaDzieJa ROKu 2016 – saRa PacH PRacuJe NaD PłyTą!
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Marsz dla każdego

Fundacja Neuca Dla Zdrowia 
od pięciu lat zaprasza Toru-
nian do wspólnego maszero-
wania z kijkami. - Chodzenie 
z kijami to doskonały sposób 
na spędzenie czasu dla każ-
dego bez względu na wiek. 
Ma też swój walor profilak-
tyczny - pomaga zapobiegać 
różnym schorzeniom – zachę-
ca do wzięcia udziału w akcji 
rzecznik fundacji Neuca Dla 
Zdrowia, Beata Korzeniewska.  
Uniwersalny charakter nordic 
walkingu sprawia, że marsz 
cieszy się popularnością 
wśród uczestników w różnym 
wieku, a szczególnie zachęca 
do aktywności w grupie oso-
by starsze.
Zapisy na marsz, który od-
będzie się w pierwszą sobotę 
września już ruszyły. Zainte-
resowanie marszem co roku 
jest bardzo duże, więc pula 
zestawów startowych z kija-
mi nordic walking, koszulką, 
frotką i numerem startowym 
została już wyczerpana. Or-
ganizatorzy przygotowali 
jednak również pulę 2000 
miejsc, dla których pakiety 
to koszulka, frotka na nad- 

garstek i numer startowy. 
Zapisy na imprezę trwają do 
czwartku, 1 września. Co wię-
cej, na starcie Marszu Dla 
Zdrowia stanąć można również 
bez kijków i po prostu ruszyć 
w trasę. Na tegorocznych 
uczestników czekają dwa dys- 
tanse. Podczas poprzednich  
edycji pojawiały się głosy ucze-  
stników z prośbą o wydłu- 

żenie trasy, organizatorzy 
przygotowali więc dystans 
rekreacyjny – 6,5 kilometra i 
profesjonalny – 8,36 kilometra. 
Maszerujący na obu trasach 
wyruszą z Rynku Nowomiej-
skiego w odstępie 15 minut.  
Meta przygotowana będzie na 
Błoniach Nadwiślańskich, gdzie  
zaplanowano pozostałe aktyw- 
ności.

 

-  Na mecie marszu na uczestni-
ków czekać będą liczne atrakcje 
promujące zdrowy tryb życia, m. 
in. trening z Natalią Gacką, mi-
strzynią świata w fitnessie syl-
wetkowym, Toruński Test Spraw-
ności z Crossfit Toruń, Jumping 
Frog – fitness na trampolinach,  
energorowery, konkurencje na 
ergometrach wioślarskich oraz 
urządzeniach cardio i park roz- 

rywki aktywnej najmłodszych. 
Oprócz różnorodnych ćwiczeń  
będzie można skorzystać z porad 
dietetyków, pomiarów na spe-
cjalistycznych analizatorach cia- 
ła i badań w spirobusie i ka- 
rdiobusie Rejestracja na marsz  
i na badania odbywa się na stronie 
www.neucadlazdrowia.pl.

Każdy kilometr pomaga 
seniorom
Trasa, którą przemierzają 
uczestnicy, każdego roku prze-
kłada się na pomoc finansową 
dla Akademii Zdrowego Seniora. 
Każdy kilometr, którzy przej-
dzie uczestnik marszu do 2 zł 
do wspólnej puli. Do tej pory 
udało się zebrać ponad 520 ty-
sięcy złotych, w tym ponad 170 
tysięcy złotych tylko podczas 
ubiegłorocznej edycji. Dzięki 
zgromadzonym środkom Aka-
demia Zdrowego Seniora prze-
prowadza badania diagnostycz-
ne, tym razem będą to badania 
densytometryczne, czyli gęsto-
ści kości. Oprócz diagnostyki 
Fundacja przekazuje seniorom 
Pudełka Dla Życia – opatrzone 
specjalną naklejką pojemniki, w 
których znajdują się informacje 
się podane przez pacjenta: jego 
stan zdrowia, przyjmowane 

leki, uczulenia na substan-
cje; kontakt do osób, które 
należy powiadomić oraz in-
formacje organizacyjne: na 
przykład co zrobić z kluczami 
do mieszkania, kiedy pacjent 
nagle trafia do szpitala. Pu-
dełko z wypełnionym formu-
larzem pacjent przechowuje 
w lodówce, może być nie-
ocenioną pomocą dla służb 
ratunkowych. Pudełka będą 
rozdawane bezpłatnie przez 
Urząd Miasta i apteki. 
Akcja organizowana przez 
Fundację to nie tylko marsz, 
ale niemalże cały dzień pod 
znakiem zdrowia i aktywności 
fizycznej. Pierwsi maszerują-
cy wyruszą przed południem, 
a pozostałe atrakcje na Bło-
niach Nadwiślańskich zapla-
nowano od 12.00 do 18.00. 
Podczas imprezy nie zabrak-
nie strefy kulinarnej, dzięki 
której będzie można posilić 
się po wysiłku. O smaczne 
i zdrowe potrawy zadbają 
uczestnicy programu „Ma-
sterchef”, od których będzie 
można również uzyskać pora-
dy kulinarne.

Maria Marcinkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl
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KiJKi w DłONie i  Na MaRsz DLa zDROwia!
Już po raz piąty w Toruniu odbędzie się marsz dla miłośników nordic walking, ale też innych aktywności fizycznych. Już teraz warto zarezerwować sobotę, 3 września, 
na wspólne maszerowanie, fitness na trampolinach czy ćwiczenia na ergonometrze wioślarskim.

Każdy kilometr, który przejdzie uczestnik marszu, to do 2 zł na cel charytatywny   Fot. Nadesłane
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Jeśli niepokoi nas pies czy 
kot traktowany niewłaściwie 
przez sąsiadów, nie jesteśmy 
bezradni. Ewa Włodkowska, 
prezes Toruńskiego Towarzy-
stwa Ochrony Praw Zwierząt, 
osobiście jeździ na 20-25 
interwencji miesięcznie – w 
Toruniu i okolicach. Tak na-
prawdę jest ich około 40, bo 
wspierają ją woluntariusze i 
osoby, które stały się już in-
spektorami i są kompetentne 
w akcjach interwencyjnych w 
danej gminie. Towarzystwo, 
działające od 2008 roku, cie-
szy się takim autorytetem, że 
zwracają się do niego osoby z 
całej Polski, prosząc o pomoc.
 

Na łancuchu
Niestety okazuje się, że wca-
le kolorowo nie jest. – Naj-
częstsze problemy, z którymi 
mamy do czynienia, to brak 
zadaszenia w kojcu i eks-
pozycja psa na słońce, zbyt 
mały wybieg, nieposprząta-
ny, za krótki łańcuch, brud-
na miska z wodą, karygodne 
jedzenie, przypominające 
bardziej pomyje, a nie karmę 
– opowiada pani Ewa, która 
ratuje zwierzęta od ponad 20 
lat. – Te psy w kojcach cza-
sem stoją na posesjach tuż 
obok pięknych, nowych do-
mów bogatych właścicieli. A 
już szczytem pomysłowości 
był pies w kojcu, na łańcu-
chu i jeszcze z kolczatką na 
szyi. Dla psa w zamknięciu 
czy uwiązanego na łańcuchu 
to powolna śmierć. Czy ludzie 
nie mają wyobraźni? 
Pani Ewa, jadąc na interwen-
cję, zawsze spokojnie pyta, 
merytorycznie tłumaczy. Nie 
oczekuje od razu rewolucji 
i luksusów dla zwierzęcia. 
Prosi o względne warun-
ki – czystą wodę w misce, 
powiększenie kojca, wypro-
wadzanie psa na spacer… W 
niektórych przypadkach po 
jednej takiej wizycie popra-
wia się sytuacja czworonoga. 
W innych – trzeba upomi-
nać kilkakrotnie. Panią Ewę  
i wolontariuszy TTOPZ od lat 
wspierają inspekcja wetery-
naryjna, straże poszczegól-
nych gmin, pracownicy wy- 

działów ochrony środowiska, 
weterynarze, którzy w razie  
konieczności nawet w nocy 
otwierają gabinety, a także  
policjanci – dzielnicowi, któ-
rych mundury mają moc. Dla-
tego jeśli jesteśmy świadkami 
dręczenia zwierząt, bez opo-
rów możemy od razu dzwo-
nić, nawet anonimowo, na 
policję. – Marzy mi się policja 
dla zwierząt. Sprawcy prze-
stępstw muszą być w końcu 
odpowiednio karani. Tego 
ciągle brakuje – mówi Ewa 
Włodkowska, która podkre-
śla, że problemami w samym 
Toruniu są często zwierzęta 
pozostawiane na balkonach 
na czas wyjścia właścicieli do 
pracy. Zwraca również uwagę 
na istniejące w mieście m.in. 
pseudohodowle, w których 
rodzą się chore zwierzęta, 
mające niewiele wspólnego z 
oczekiwaną rasą, czy kłusow-
nictwo w pobliskich lasach. 

Kontrolują 
         właścicieli
Kilka razy w roku towarzy-
stwo przeprowadza kontrole 
okolicznych wsi. Informacje, 
w jakich rejonach się odbę-
dą, podawane są na Face-
booku. W najbliższym czasie 
będą kontrolowane posesje 
w Obrowie, Czarnych Błotach, 
Rozgartach, Łysomicach. 
Ewa Włodkowska apeluje 
do włodarzy miast i gmin, 
żeby zwracali uwagę na to, 
jak traktowane są zwierzęta 
na ich terenie – od kotów,  
psów począwszy, po bydło, 
konie i inne stworzenia. Ewa 
Włodkowska: – Priorytetem  
w naszym kraju jest wprowa-
dzenie prawa zakazującego 
trzymania psów na łańcuchu, 
co stanowi jakieś polskie ku- 
riozum, a także sterylizacje 
psów i kotów, żeby zapobie-- 

 
gać namnażaniu się zwierząt, 
których później nikt nie chce. 
Ciągle brakuje rąk do pomo-
cy. – Potrzebujemy więcej  
osób do naszej pracy. Przy-
dałoby się nam dwóch in- 
spektorów na etacie, którzy 
codziennie jeździliby na in- 
terwencje. Na opłacenie ich 
pracy potrzebowalibyśmy 
większego wsparcia władz 
miasta i sponsorów – mówi 
prezes TTOPZ. 

Czasem trzebainterwencji
Interwencje to główne dzia-
łania TTOPZ. Żeby uwrażli-
wiać na los zwierząt kolejne  
pokolenia, edukują w szko-
łach i przedszkolach. Za-
twierdzają gminom programy 
walki z bezdomnością zwierząt. 
Towarzystwo wspiera opiekunki  

kotów. Organizacja przekazu-
je im karmę, finansuje leczenie 
zwierząt i sterylizację. Natomiast 
sterylizacja jest przewodnią dzia-
łalnością innego prężnie dzia-
łającego w Toruniu podmiotu. 
Około 300 kotów rocznie steryli-
zuje Fundacja „Kot” i ma na swoim 
koncie około 2 tys. wystery-- 
lizowanych kotów w Toruniu i jego 
okolicach. Lidia Jarosz, prezes fun-
dacji: - Część zwierząt, które do 
nas trafiają, to wolno żyjące koty, 
ale niektóre z nich miały kiedyś 
domy, co wnioskujemy z ich za-
chowania, i na wolności po prostu 
 sobie nie radzą. Przy okazji ste-
rylizacji wiele zwierząt leczymy. 
Po latach pracy widać ogromne 
efekty. Pani Lidia podkreśla rolę 
karmicieli kotów, na których nie-
stety często ludzie psioczą – bez 
nich niemożliwe byłoby wyłapy-
wanie kotów. To dzięki regularno-
ści karmienia wiadomo, o której 
podjechać, żeby wyłapać zwie-
rzęta na zabiegi. Karmiciele kon- 

trolują koty, ich liczebność, 
więc kiedy tylko w grupie po-
jawiają się nowe osobniki, wia-
domo które wysterylizować.  
– 10 lat temu ludzie nie wiedzie-
li o sterylizacjach, o tym się nie 
mówiło. Dzisiaj do nas dzwonią. 
Mamy kolejkę oczekujących  
– dodaje pani Lidia.

A co z dzikimi zwierzętami?  
W ich przypadku informujemy 
straż miejską, dzwoniąc pod 
numer 986. W lipcu Ekopatrol 
był wzywany do interwencji 
90 razy. Najczęściej do pta-
ków – 43 razy, rzadziej do 
ssaków – 17 razy, w tym do 
kangura, nietoperzy, kuny, 
jeży, oraz dwóch żółwi. Psy i 
koty w zgłoszeniach stano-
wią mniejszość. Ranne zwie- 
rzęta przekazuje się do leczni-
cy weterynaryjnej.

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

KOJec Bez zaDaszeNia, Bez BuDy, szczeNiaK Na łańcucHu – TO Nie OBRazeK z gOsPODaRsTwa, cHOć 
TO właŚNie Na wsiacH NaDaL NaJczęŚcieJ DOcHODzi DO PODOBNycH syTuacJi. TaKie TRaKTOwaNie 
zwieRząT zDaRza się RówNieŻ w DuŻycH MiasTacH, JaK TORuń. czy wiecie DO KOgO się zwRócić, KieDy 
wiDzicie, Że zwieRzaKOM źLe się DzieJe?

zwieRzęce iNTeRweNcJe, czyLi JaK POMóc, 
KieDy DzieJe się źLe

Ewa Włodkowska, prezes TTOPZ, ratuje zwierzęta od ponad 20 lat                                                                                                                                                      fot. Sławomir Jędrzejewski
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Finisaż w Dworze artusa
gruzja i armenia na fotografiach 

Koncert
Natalia Kukulska w jazzowej odsłonie

Koncert
schubert, Prokofiew i Ravel na skrzypce i fortepian

Finisaż wystawy
Muzyczne pożegnanie z Dudą-graczem

Przedostatni koncert tegorocznej edycji festiwalu Nova Muzyka i Architektura zagra w sali kon-
certowej na Jordankach Natalia Kukulska. Jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek wy-
stąpi w towarzystwie uznanego na świecie Atom String Quartet i Michała Dąbrówki – prywatnie 
męża artystki, zawodowo jednego z najbardziej uznanych polskich perkusistów. Ostatnio Natalia 
Kukulska promuje nowy, podwójny album „Ósmy plan”. Jeden z krążków nagrała właśnie z mu-
zykami z Atom String Quartet, zastępując elektroniczne brzmienia smyczkowymi aranżacjami. 
Podczas koncertu w Toruniu publiczność usłyszy zarówno przeboje z repertuaru Natalii Kukul-
skiej jak i kwartetu.

Wrzesień w Dworze Artusa rozpocznie się w przy akompaniamencie Pereł Muzyki Kameralnej. Tak 
nazywa się koncert, który wykonają Monika Orłowska i Radosław Kurek. Monika Orłowska to lau-
reatka Nagrody PTM Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego 2016. Jest absolwentką Akade-
mii Muzycznej w Bydgoszczy, stypendystką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, skrzypaczką docenianą podczas wielu przeglądów 
i konkursów. Radosław Kurek to absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku, obecnie adiunkt na 
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W repertuarze koncertu: II Sonata a-moll D. 385 Schuberta, II 
Sonata D- dur op. 94 bis Prokofiewa i utwór Tzigane Ravela.

W Centrum Sztuki Współczesnej na pożegnanie z wystawą Duda-Gracz 75 zagra duet Maja 
Kleszcz i Wojtek Krzak. Podczas finisażowego koncertu zabrzmią utwory, które skompo-
nowała Maja Kleszcz, a teksty napisała córka artysty – Agata Duda-Gracz. Duet, który 
wystąpi w CSW, swoją karierę rozpoczął w Kapeli Ze Wsi Warszawa, a od sześciu lat działa 
razem, nagrywając własne albumy oraz współpracując z innymi artystami, między innymi 
tworząc muzykę do spektakli córki Jerzego Dudy Gracza – Agata Duda-Gracz zajmuje się 
reżyserią. Utwory, które usłyszymy podczas toruńskiego występu inspirowane są konkret-
nymi obrazami Jerzego Dudy-Gracza. Na koniec wystawy szykuje się więc wyjątkowa fuzja 
wielu dziedzin sztuki. Warto posłuchać!

Do końca sierpnia w Dworze Artusa w niezwykłą podróż do Gruzji i Armenii zaprasza-
ją zdjęcia Jowity Niemczyk. Autora fotografii pochodzi z Sępólna Krajeńskiego, jest przed-
siębiorcą, ale jej życiową pasją jest fotografia i podróże. Łącząc te zainteresowania, 
przywozi ze swoich wojaży mnóstwo fotografii, przedstawiających zarówno miejscowe pej-
zaże jak i portrety mieszkańców.  Fotografka prezentuje zdjęcia ludzi, których dobrze po-
znała w Tbilisi i Erywaniu. Mieszkańcy tych stron chętnie dzielą się opowieściami o sobie i o 
swoim kraju. Druga część wystawy to krajobrazy – zarówno zdjęcia miast, jak i dolin czy gór. 

                 Koncert
 Pracował z carlosem santaną, zagra w HRP Pamela

Koncert
eklektik na wolnej scenie Klubu Lizard King

Niezwykłe wydarzenie na zakończenie wakacji szykuje się w klubie Pamela. Po raz pierwszy w 
Toruniu, na jednej scenie zagrają Javier Vargas Band i Revolucja Jacka Dewódzkiego. Javier Vargas 
to doceniany na całym świecie wirtuoz gitary, kompozytor i wieloletni współpracownik Carlosa 
Santany. Podczas koncertu będzie można również usłyszeć utwory grupy Revolucja z płyty „Bida 
z nędzą”, tuż przed pojawieniem się albumu w sklepach. Dodatkową atrakcją będą bezpłatne 
warsztaty gitarowe w poniedziałkowe popołudnie, które od 17.00 poprowadzą Krzysztof „party-
zant” Toczko i Javier Vargas. 

WSK, czyli Wolna Scena Klubu w Lizard Kingu, to okazja dla początkujących zespołów, aby 
zaprezentować się szerszej publiczności na profesjonalnej scenie. Z takiej możliwości skorzysta 
tym razem grupa Eklektik. Ich muzyka to mieszanka wybuchowa, połączenie wszelkiej ma-
ści stylów muzycznych, a wszystko zakorzenione w rockowym zgiełku. Z jednej strony ostre 
brzmienie gitar, tętniący puls basu i potężne uderzenia bębnów, a z drugiej cała gama kla-
wiszowych brzmień. Całości dopełnia saksofon i  ciepły, a zarazem mocny głos wokalistki. 
Te wszystkie elementy składają się na niezwykłą całość, którą razem tworzą. Nieskrępowani 
modą i powszechnymi trendami w labiryncie dźwięków odnaleźli własną eklektyczną ścieżkę.

1.09.2016 godz. 20.00
Lizard King

wstęp wolny

1.09.2016 godz. 19.00
sala wielka Dworu artusa

Bilety: 15/20 zł

28.08.2016 godz. 18.00 
csw wstęp wolny

29.08.2016 godz. 19.00
HRP Pamela, 

ul. Legionów 36
wstęp wolny

28.08.2016 
godz. 18.00

cKK Jordanki
Bilety: 49/59 zł

26.07-31.08.2016, 
godz. 9.00-18.00 

i w trakcie imprez
Dwór artusa
wstęp wolny
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