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Miasto, s. 4
Toruń rozpoczyna świętowanie. Sprawdź, 
 co będzie się działo podczas Dni Torunia.

PatroNaty, s. 14
Zapraszamy na wyjątkowe festiwale, 
które odbędą się w naszym mieście.

LubiMy rodziNy, s. 7-9
Ostatnia część cyklu prezentującego miejsca 
przyjazne rodzinom.

FotoreLacja, s. 10
Studio w Toruń Plaza poprowadzili dziennikarze 
Toronto, Radia Gra i TV Toruń.
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 Fot. Błażej Kriks

ToruŃ święTuje! ToruŃ święTuje! 



LUDZIE TORONTO

Maciej Karczewski, 
toruński przedsiębiorca

jarosław jarry jaworski, 
specjalista public relations, 

freak

Hydra dopingu 
zza wschodnich granic

Sierpień 2004 – Ateny, w któ-
rych znowu – jak kiedyś przed 
tysiącami lat – odbywają się 
igrzyska olimpijskie. Jednym z 
murowanych kandydatów do 
medalu była polska czwórka 

podwójna z naszym Sławkiem 
Kruszkowskim. Byłem wtedy 
sponsorem naszego zawod-
nika, a cały sportowy Toruń 
czekał na pierwszy olimpijski 
medal dla miasta. Wspólnie 
zorganizowaliśmy w dniu fi-
nałów śniadanie olimpijskie  
w jednym z nadwiślańskich ho-
teli. Prawda jest taka, że ten 
bieg naszym nie wyszedł, od 
startu zostali za Rosjanami, 
potem minęli ich Czesi. Jednak 
na samym finiszu, nie wiadomo 
jak i kiedy, dopalanie włączyła 
osada Ukrainy i na ostatnich 
metrach zabrała naszym me-
dal. Ten bieg jest dla Sławka 
najczarniejszym z czarnych 
wydarzeń w życiu. Wiem, że 
nosi w sobie owe siedem set-
nych sekundy do dziś. A my na 
medal Łukasza Pawłowskiego 
w Pekinie czekaliśmy jeszcze 
4 lata. W naszym sportowym 
światku głośno było o dopin-
gu na Wschodzie. Zdyskwali-
fikowano ukraińską czwórkę 

kobiet, jednak faceci dobrze 
się ukrywali, a dowodów nie 
było. Od kilku miesięcy kra-
je z dawnego ZSRR popadają  
w coraz większe kłopoty. Wy-
kluczono tenisową gwiazdę 
Marię Szarapową, rosyjskich 
łyżwiarzy szybkich i sporo 
medalistów z Soczi. Na igrzy-
ska do Rio nie pojedzie żaden 
rosyjski lekkoatleta. Ostatnio 
odebrano złoto z Pekinu ka-
zachskiemu sztangiście. Zy-
skał na tym Szymon Kołecki, 
który jest od tygodnia mi-
strzem olimpijskim. Tak sobie 
myślę, czy to nie czas, żeby 
cofnąć się jeszcze o 4 lata i po-
nownie zbadać próbki Ukraiń-
ców? Dziś przerwano wreszcie 
zmowę milczenia i mleko się 
wylało. Czy nie warto zawal-
czyć o ten „medal po latach” 
dla polskiej czwórki i Torunia? 
Na mojego nosa – warto. 

urodziny. świętujmy!

Pewnie jest wielu, którzy chcie-
liby kąśliwego felietonu, o tym, 
dlaczego to nie powinniśmy ra-
dośnie świętować urodzin Toru- 
nia. Że „tyle złego się dzieje, 
i że potrzeba nam krytyki i zmian”.  
Uchodzę za specjalistę od takich  
tekstów. A tu klops. Klopsik. Nic 
z tego. Opowiem Wam, jak widzę 
mój Toruń na dziś. Sporo jeżdżę po 
kraju. Los dał mi odwiedzić w tym 
roku wiele miast – od Gdańska po 
Wrocław. I widzę, że Toruń jest 
miastem wyjątkowym.
Na tle kraju, jesteśmy naprawdę w 
czołówce. Czysty, zadbany, dobrze 

się rozwijający, nieustannie rozbu-
dowywany, z wybitnym progra-
mem artystycznym, dużą ilością 
dobrze rozwiniętych jednostek 
kultury. Kultura to moja działka, 
bardzo dla mnie ważna, więc cie-
szy podwójnie. Nie ze wszystkim 
się zgadzam. Są osoby, które mo- 
im zdaniem powinny pozostać 
poza miejską kulturą, ale w uro-
dzinowym felietonie nie wypada 
wybrzydzać. Można by pewnie 
przyczepić się do czegoś. Miasto to 
duży organizm, w którym wszystko 
nie może być idealne. Ale cóż zro-
bię, że zawsze wracając do Torunia, 
czuję, że jestem w najbardziej (no 
może wspólnie z Wrocławiem) 
europejskim mieście w Polsce? 
Że jestem tak zwyczajnie z niego 
dumny.. Ktoś powie – nie nasza za-
sługa, dostaliśmy piękne, nieznisz-
czone wojną miasto i nic nie trzeba 
było robić. Hmmm... Pamiętam 
ruiny domu handlowego PDT przy 
rynku, pamiętam bure od kurzu 
ściany i filary kościoła Marii Panny 
i katedry (która zresztą nie była 
wtedy katedrą). Pamiętam roz-

padający się deptak na Szerokiej, 
tysiące samochodów parkujących 
gdzie popadnie na całej Starówce. 
Zapyziałą Bramę Klasztorną, gdzie 
dziś mieszczą się odnowione biura, 
m. in. mojego kochanego festiwalu 
filmowego Tofifest. W tym kraju to 
nie jest tak, że się coś „gotowego” 
dostaje. Tu była straszna wojna  
i komunizm. Tytanicznej pracy trze-
ba było, by dziś wszystko wygląda-
ło „jak zawsze”. Mój tata, Kazimierz 
Jaworski, był jednym z inicjatorów 
wpisania miasta na listę UNESCO. 
To był rok 1997. Dziś Toruń jest perłą  
tej listy. I są powody by świętować. 
PS To dodatkowo wspaniały tydzień 
dla mnie prywatnie, Kafka Jawor-
ska, moja urocza małżonka oraz 
wspaniali ludzie z zespołu organi-
zacyjnego Tofifest, dostali nagrody 
Prezydenta Torunia i Marszałka 
Województwa! Dzień po dniu. Peł-
ny szok i niedowierzanie z radości. 
Dlatego jak ochłonę, napiszę o tym  
w następnym numerze.

Dni Torunia

Dni Torunia, które obcho-
dzić będziemy w tym roku 
po raz dwunasty, to przede 
wszystkim święto mieszkań-
ców naszego miasta. Coraz 
częściej w wielu rankingach 
i plebiscytach Toruń po-
strzegany jest jako jedno  
z najlepszych miejsc do życia 
w Polsce. To przede wszyst-
kim zasługa wszystkich tych, 

którzy tworzą niezwykły 
klimat tego miejsca. Na-
sze miasto to nie tylko 
piękna i urokliwa starów-
ka, pełna legend, roman-
tycznych zaułków i miejsc, 
nad którymi unosi się aura 
historii. Toruń to przede 
wszystkim ludzie. Dlatego  
w trakcie najbliższych czte-
rech dni chcemy im podzię-
kować za to, że właśnie tu 
postanowili żyć, pracować, 
uczyć się i odpoczywać.  
Święto Miasta organizowane 
jest z myślą o Was.
Nie zapominamy także o tych, 
którzy ruszyli stąd w świat, 
ale nigdy do końca nie rozsta-
li się z Toruniem. Dziś w Pier-
nikowej Alei Gwiazd odsłoni-
my kolejne dwie „Katarzynki”. 
Olgi Bołądź – aktorki urodzo-
nej w Toruniu i stawiającej 
tu pierwsze zawodowe kroki, 
oraz Marka Żydowicza – twór-
cy festiwalu Camerimage, wi-
zjonera, który wciąż wpływa 

na kulturalne życie miasta. 
Ci, którzy swoją aktywnością 
i zaangażowaniem służą To-
runiowi i przyczyniają się do 
jego promocji, po raz kolejny 
otrzymali wczoraj Nagrodę 
Prezydenta Miasta Torunia.
Praca nas wszystkich, zarów-
no nagrodzonych, jak i tych 
pozornie niedostrzeganych, 
składa się na sukces Torunia. 
Tworzy jego klimat i sprawia, 
że to miejsce, w którym po 
prostu lubi się być. Potwier-
dza to liczba blisko 2 milio-
nów turystów,  którzy odwie-
dzili nas w zeszłym roku.

Zapraszam do wspólnego 
świętowania i zabawy.  Ciesz-
my się, nie tylko w Dni Toru-
nia, z naszego niezmiennie 
rozwijającego się i coraz cie-
kawszego miasta.

Mój Toruń

Kiedy budzę się rano, nie 
czuję presji, że gdzieś nie 
zdążę. Wszędzie tu blisko. 
Kiedy jadę do firmy, spoty-
kam fantastycznych ludzi,  
z którymi tworzenie naszego 
projektu jest czystą przy-
jemnością. Połowa to mie- 
szkańcy Torunia od zawsze, 
druga połowa to ci, którzy 

na własne życzenie wybrali 
Toruń. Dlaczego wybiera się 
Toruń? Bo to miejsce, które 
ma swój rytm. Zupełnie inny 
od tego, którym żyją duże 
ośrodki. To miasto kultury, 
sportu i przepięknej archi-
tektury. Ci, co wypominają 
„gotyk na dotyk”, powinni 
wyprowadzić się na miesiąc 
gdzieś indziej. Ja cieszę się, 
że nie żyję wśród szarego 
betonu, w miejscu, które ma 
swój unikalny i niepowta-
rzalny charakter. Jest wy-
jątkowe o każdej porze roku. 
Tu mieszkają moi przyjaciele 
i znajomi, tu się ludzi zna. 
Bo są miejsca, do których 
się wraca. Każde wyjątko-
we. Każde ma swoją historię. 
Cieszę się, że mamy swoich 
ambasadorów. Ludzi, którzy 
są dumni, że urodzili się wła-
śnie tu i wracają do Torunia. 
W piątek kolejne dwie „Kata-
rzynki” zostaną odsłonięte  
w naszej Piernikowej Alei. 

Czego nie lubię? Wiecznego 
narzekania, takich naszych 
małych kompleksów. Tego, 
że nie wiemy, czy jesteśmy 
dużym czy małym miastem. 
Aspirujemy do wielkich 
przedsięwzięć, a sami sta-
wiamy sobie ograniczenia 
na drodze. Na dobrej drodze, 
na której jesteśmy, ale mu-
simy w to jeszcze bardziej 
uwierzyć. Mamy potencjał, 
największym potencjałem 
jesteśmy my, torunianie. 
Kreatywni, aktywni, chcący 
zmian. Wszystko w naszych 
rękach. Dlatego cieszmy się, 
świętujmy i stójmy na stra-
ży tego, żeby nasze miasto 
było jeszcze wspanialsze  
i jeszcze bardziej przyjazne 
dla nas i dla tych, którzy 
przyjeżdżają tu choć na 
chwilę. 
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MARCIN 
TREICHEL

Rysowaniem i projektowa- 
niem graficznym zajmuje 
się od wielu lat. Doświad-
czenie zdobył, pracując 
dla dzienników regional-
nych oraz współpracując 
z agencjami reklamowymi 
przy wielu różnorodnych 
projektach.

Michał Zaleski
Prezydent Miasta Torunia

Żaneta Lipińska-Patalon
redaktor naczelna
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w ramach Dni Torunia, w dniach od 23 do 26 czerwca na mieszkańców i turystów czekać będzie szereg atrakcyjnych  
artystycznych i plenerowych wydarzeń.

KatarzyNKi 2016
dLa oLgi BołąDź i Marka ŻyDowicZa!

wieLkie święTowanie w Toruniu!

on historyk sztuki, promotor działań artystycznych, producent filmowy  
i reżyser. Założyciel Fundacji „Tumult” w Toruniu. Pełnomocnik ministra kul-
tury do realizacji programu „Znaki czasu”, ale przed wszystkim organi-
zator camerimage, Międzynarodowego Festiwalu Sztuki autorów Zdjęć  
Filmowych. ona to jedna ze zdolniejszych aktorek młodego pokole- 
nia.  większość widzów kojarzy ją z serialu „czas honoru”, ale również  
z ról w filmie o agacie Mróz „nad życie”, z roli podporucznik  
w „Służbach specjalnych” czy Zośki z najnowszej produkcji 
„Słaba płeć?”.

Marek Żydowicz i Olga Bołądź od-
słonią „Katarzynki” na Pierniko-
wej Alej Gwiazd. Laureatów trady-
cyjnie ogłosił prezydent Torunia 
Michał Zaleski podczas koncertu 
noworocznego. – W tym roku do-
minuje branża filmowa, ale myślę, że 
są to osoby bardzo znane i wybitne. 
Skojarzenie tych osób z Toruniem 
przyczynia się do sławy naszego 
miasta, ale również kraju. Znana ak-
torka Olga Bołądź, która grała i gra 
nadal w wielu filmach i serialach, to 
rodowita torunianka. Natomiast twórca 
Festiwalu Camerimage Marek Żydowicz od 
wielu lat związany jest z Toruniem. Pierw-
sze edycje festiwalu, który powstaje w 
Toruniu, w latach 1993-99 odbywały się 
również w naszym mieście. 
Dla Olgi to już kolejne toruńskie wy-
różnienie. W 2010 aktorka otrzyma-
ła Nagrodę Prezydenta Torunia 
dla filmowca związanego z re-

gionem kujaw-
sko-pomorskim na 
VIII Międzynarodowym 

Festiwalu Filmowym „Tofifest”. 
Pierwsze dwie tabliczki na Rynku 

Staromiejskim w kształcie toruń-
skich pierników „Katarzynek”  

z autografami aktorki Graży-
ny Szapołowskiej i światowej 
sławy astronoma Aleksandra 
Wolszczana zostały odsłonię-

te w 2003 roku.  W Alei jest już 
kilka mosiężnych „Katarzynek” 

umieszczonych w granitowych 
płytach chodnika. Można je 

zobaczyć przed Dworem 
Artusa. Znajdują się tam 
podpisy znanych polskich 
aktorów, muzyków, polity-

ków i pisarzy. Łączy ich To-
ruń – jako miejsce urodzenia, 

miasto edukacji lub początków 
kariery.

Wiśniewski i muzy-
cy zespołu Republika 

(2006), Regina Smendzian-
ka i Leszek Balcerowicz 
(2005), Małgorzata Kożu-
chowska i Bogusław Linda 
(2004), Grażyna Szapołow-
ska i Aleksander Wolszczan 
(2003)

ceremonia odsłonięcia 
dwóch kolejnych tablic 

odbędzie się  
w piątek, 24 czerwca,  

o godz. 20.00

Karolina Owsiannikow
redakcja@toronto-magazyn.pl

S w o j e 
„ K a t a - 
rzynki” w Pier- 
nikowej Alei Gwiazd mają: Mi-
chał Kwiatkowski i Piotr Gło-
wacki (2015), Katarzyna Żak  
i zespół Kobranocka (2014), Jo- 
anna Koroniewska i Bogdan Ho- 
łownia (2013), Zbigniew Pszczu- 
lny i Mariusz Rutz oraz Piotr 
Moss (2012), Elżbieta Dzikow-
ska i Sławomir Wierzcholski 
(2011), Katarzyna Dowbor i A- 
dam Nowak z zespołem Raz 
Dwa Trzy (2010), Rafał Bryn-
dal i Łukasz Pawłowski (2009), 
Janina Ochojska i Jacek Yerka 
(2008), Stefania Toczyska i Jan 
Kusiewicz (2007), Janusz Leon 

Święto Miasta w Toruniu jak 
co roku przypada w dniu  pa-
trona grodu, świętego  Jana.  
Wydarzenia rozpoczną się już 
dzień wcześniej. 23 czerwca 
prezydent Torunia wręczy 
swoje nagrody zasłużonym 
torunianom, a wieczorem na 
wiślanym statku „Wanda” 
wystąpią Mezo i Sara Pach. W 
piątek, 24 czerwca, odbędzie 
się jeden z najważniejszych 
elementów obchodów miej-
skiego święta - uroczyste 
odsłonięcie kolejnych „Ka-
tarzynek” w Piernikowej Alei 
Gwiazd. 

nie tylko „katarzynki”
Bezpośrednio po uroczystym 
odsłonięciu „Katarzynek”, o go- 
dzinie 20.30 zostanie zainau- 
gurowany XX Międzynaro-
dowy Festiwal Nova Muzyka  
i Architektura - Wieczorem z 
Blusem w wykonaniu Marze-
ny Ugornej. Wokalistka zna-
na m.in. z programu The Voice 
of Poland wykona utwory 
nawiązujące do lat 70., czyli 
czasu świetności polskiego 
bluesa, artystka przypomina 

sylwetki największych front-
menów – którzy niezmiennie 
stanowią jej muzyczny wzo-
rzec - Tadeusza Nalepy, Miry 
Kubasińskiej, Martyny Jaku-
bowicz, Czesława Niemena, 
Janis Joplin. Repertuar skła-
da się z trzynastu wyselek-
cjonowanych utworów

Tego dnia zapraszamy także 
na Świętojańską Noc Zaku-
pów, w trakcie której bę-
dziemy mogli zrobić zakupy 
na toruńskiej starówce aż 
do godziny 22:00. Z kolei 25 
czerwca odbędzie się V Fe-
stiwal Malarstwa i Rzeźby 
Figurkowej oraz Rycerski 
Turniej Średniowieczny, czy-
li IX Toruńskie Medievalia, 
który będzie miał miejsce 
w ruinach zamku krzyżac-
kiego w Toruniu na terenie 
Fosy Staromiejskiej. Oprócz 
Turnieju Konnego, specjalnie 
w tym roku przygotowaną 
atrakcją będzie insceniza-
cja Chrztu Polski z 966r., 
która będzie nawiązywała 
do obchodów rocznicowych 
1050-lecia tego wydarze-

nia. W fosie zamku krzyżac-
kiego wyrośnie jak zawsze 
średniowieczne obozowisko 

 
z namiotami, w którym przez 
cały dzień można będzie zoba-
czyć jak żyli nasi przodkowie 
w czasach średniowiecznych. 
Dla wszystkich, którzy lubią 
zwiedzanie po zmroku przygo-
towano kolejną - III Toruńską 
Noc Muzeów. Odbędzie się 
ona pod hasłem „Toruń zna-

ny i nieznany. Muzeum Okrę- 
gowe w Toruniu zaprasza do 
wszystkich oddziałów  w so- 

 
botę, 25 czerwca w godz. 
18.00-24.00. Wśród atrak-
cji m.in. oprowadzania ku-
ratorskie, gra edukacyjna, 
prelekcje, kiermasz wydaw-
nictw, nocne wejście na 
wieżę ratuszową, a także 
warsztaty wypieku pierników  
w Muzeum Toruńskiego Pier- 

nika. Wstęp na wszystkie 
wydarzenia jest bezpłatny. 
Wydarzeniem wartym uwa- 

gi jest teatr tańca i ogania, 
który grupa Falco wykona  
w piątek o 22.00 na Bulwa- 
rze Filadelfijskim.

jarmark katarzyński
Jednocześnie w dniach 
10-26 czerwca już po raz 
dwunasty odbywa się Jar-

mark Katarzyński. Jego lo-
kalizacja to ścisłe centrum 
toruńskiej Starówki przy 
ulicach: Różana, Plac Rapac-
kiego i Rynek Staromiejski. 
Na Jarmarku będzie można 
spotkać twórców rękodzie-
ła artystycznego i ludowe-
go, kupców posiadających  
w swej ofercie handlowej 
wyroby związane z kulturą 
ludową, a także biżuterię, ga-
lanterię skórzaną, ceramikę, 
szkło artystyczne, wyroby  
z drewna, kamienia, pamiątki, 
wyroby z mosiądzu, wikliny 
oraz ekologiczne artykuły 
spożywcze. 

Świętowanie Dni Torunia za-
kończy się w niedzielę, 26 
czerwca o godzinie 20.00 
plenerowym koncertem Aku-
styczna Radiostacja. Szcze-
gółowy program obchodów 
Święta Miasta, znajdą Pań-
stwo na s. 16 tego wydania.

Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl

Redakcja „Toronto” zaprasza na obchody Dni Torunia                                               Fot. Błażej Kriks
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kolejna nadzieja na ożywienie miasta i zatrzymanie w nim młodych ludzi. Toruń przystąpił do projektu 
„gen-y city – get into the swing of the city”. 

jak oŻywić STarówkę i ZaTrZyMać PokoLenie y?

Liderem projektu jest Po-
znań, nasze miasto zostało 
zaproszone do współpracy. 
Oprócz Torunia w projekcie 
biorą również udział miasta 
zagraniczne, między innymi 
Wolverhampton z Wielkiej 
Brytanii, włoska Genua, Gra-
nada, Dyneburg z Łotwy oraz 
litewska Kłajpeda. Miasta te 
borykają się z podobnymi 
problemami, co Toruń, m.in. 
wyludnianiem się ich cen-
trów. 

„Gen-Y City” jest finanso-
wany z międzynarodowego 
programu Urbact, którego 
główne założenie to pomoc 
miastom w wypracowaniu 
praktycznych, nowatorskich 
i zrównoważonych metod, 
które wpłyną na wymiar eko-
nomiczny, społeczny i śro-
dowiskowy tych ośrodków. 
– Chcemy toruńskie centrum 
miasta pobudzić do kreatyw-
nej wymiany, ożywić. Zależy 
nam, żeby Toruń stał się mia-
stem młodych ludzi rozwija-
jących się w branżach kre-
atywnych i innowacyjnych. 
Lokalna Grupa Urbact opra-
cuje strategię działania dla 
Starego Miasta, żeby stało 

się public open space – miej-
scem, w którym realizować 
się będą przede wszystkim 
mieszkańcy i przedsiębior-
cy – mówi Andrzej Rakowicz, 
zastępca prezydenta miasta. 
– Będziemy działać dwusek-
torowo. Po pierwsze, wymie-
nimy się doświadczeniami i 
wiedzą z innymi miastami, 
tym, jak planować zrówno-
ważoną politykę miejską. Po 
drugie, w ciągu dwóch lat 
stworzony zostanie Lokalny 
Plan Działania, który wskaże, 
jak tworzyć centrum miasta 
przyjazne dla młodych ludzi 
– ich kreatywności i innowa-
cyjnych pomysłów – wyja-
śnia Ewelina Rejs, koordyna-
tor projektu Urbact „Gen-Y 
City” w Toruniu.

Lokalną Grupę Urbact two-
rzą urzędnicy, naukowcy, 
eksperci oraz członkowie 
organizacji pozarządowych. 
Ponieważ pokolenie Y to po-
kolenie młodych, więc stawia 
się również na współpracę  
z UMK. Jak mówi dr Anita Pa-
cholik-Żuromska z Wydziału 
Humanistycznego UMK, stu-
denci kognitywistyki ideal-
nie wpasowują się w Urbact. 

Na studiach zdobywają taką 
wiedzę i umiejętności, które 
mogą wykorzystać w projek-
cie. W ramach zajęć studenci 
poznają najnowsze techniki 
analizy danych oraz ich re-
prezentowania i późniejsze-
go modelowania. – Jest to 
bezpośrednia odpowiedź na 
zapotrzebowanie specjali-
stów w branży IT, inżynierii 
oraz w obszarach R&D za-
równo w państwowych in-
stytucjach badawczych, jak  
i w prywatnych firmach  
– mówi dr Pacholik-Żurom-
ska. Członek Lokalnej Grupy 
Urbact Krzysztof Wachowiak 
marzy o stworzeniu w Toru-
niu jednego miejsca, w któ-
rym będą działać i spotykać 
się artyści. Kluby, kawiarnie, 
a tuż obok pracownie ma-
larskie, miejsca, w których 
będą odbywać się ciekawe 
warsztaty, koncerty, festiwa-
le, targi. Takie przestrzenie 
już istnieją w naszym kraju. 
To na przykład centrum Off 
Piotrkowska w Łodzi czy Fo-
rum Przestrzenie w Krakowie, 
które tętnią życiem.    

Kluczowe spotkanie w ra-
mach projektu odbyło się 

22-24 czerwca. Nasze miasto 
odwiedzili przedstawicie-
le dziewięciu zagranicznych 
miast. Podczas trzydniowych 
warsztatów próbowano zdia-
gnozować najbardziej palące 
problemy i pomyśleć o roz-
wiązaniach na przyszłość. 
Z pozytywnych przykładów 
na ożywianie miasta poka-
zaliśmy gościom m.in. Kul-
turhauz, miejsce, w którym 
dzieje się wiele ciekawych 

wydarzeń kulturalnych, oraz 
Business Link, który sprzyja 
rozwijaniu przez młodych lu-
dzi start-upów. Projekt „Gen
-Y City” współfinansowany 
jest przez Unię Europejską 
w 85 procentach, miasto do-
kłada resztę. Toruń pozyska 
łącznie 200 tys. zł. 

Hanna Wojtkowska
redackja@toronto-magazyn.pl
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Na ożywienie Starówki Toruń pozyska łącznie 200 tys. złotych                                    Fot. Błażej Kriks

Wakacje W młynie WiedZy
12 nowych warsztatów, zwiedzanie 9 interaktywnych wystaw i zniesienie tur zwiedzania 
 – to propozycje Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w okresie wakacji. 

Oferta warsztatów została podzielona na dwa okresy: od 28 czerwca do 9 sierpnia  
i od 10 sierpnia do 22 września. W pierwszym przygotowano zajęcia poświęcone mate-
riałom światłoczułym, kreatywnemu majsterkowaniu, tworzeniu różnych przedmiotów 
z materiałów recyklingowych, chemii, planowaniu wakacyjnych wycieczek i tego,  
co można podczas nich zaobserwować oraz różnorodności kwiatów i kwiatostanów  
w świecie roślin. 

W połowie sierpnia nastąpi zmiana oferty warsztatów. Uczestnicy wyruszą w podróż, której 
celem będzie odnalezienie zaginionego pisma, poznają różne gatunki jaszczurek, wyko-
nają mini eksponaty elektryczne, dowiedzą się czym jest daktyloskopia i zobaczą jak nau-
ka jest wykorzystywana w pracy detektywa. Nie zabraknie zajęć poświęconych astronomii 
i tworzeniu baniek mydlanych. 

Zajęcia będą odbywały się w godzinach: wtorek-piątek, godz. 9:00 i 12:00;  
soboty-niedziele, godz. 11:00 i 14:00. 
Nowością w Młynie jest zniesienie tur zwiedzania w okresie wakacji. Oznacza to, że miłośnicy 
nauki będą mogli eksplorować przestrzeń wystawienniczą nawet przez 6 godzin. Obecnie 
dostępnych jest 9 wystaw poświęconych astronomii, biologii, ekologii, zdrowiu, przyrodzie, 
optyce, fizyce dźwięku. Najmłodsi zwiedzający mogą korzystać z pracowni kreatywnej 
„przeBUDOWA”, która rozwija dzieci w sferze zmysłowej, ruchowej i intelektualnej, zachę-
cając jednocześnie do współpracy i tworzenia swego własnego „placu zabaw”.

centrum nowoczesności młyn Wiedzy jest otwarte w godz. 9:00-15:00 (wtorek-piątek) 
i 11:00-17:00 (sobota-niedziela). 

oferta centrum nowoczesności młyn Wiedzy 
(w tym pełne opisy warsztatów) jest dostępna na stronie: 

mlynwiedzy.org.pl.
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Moda daLeKa  
oD MaSówki 
–aLTernaTive  
FaSHion SHow
w cSw

To trzecia edycja pokazu 
mody, który zaprezentuje, jak 
z różnych materiałów stwo-
rzyć odzieżowe dzieła sztuki. 
Podczas modowego show swo-
je projekty pokaże jedenastu 
alternatywnych projektantów 
z całej Polski. Każdy z nich 
przedstawi siedem swoich wizji 
– siedem kreacji. – Projektanci, 
którzy wezmą udział w wyda-
rzeniu, to przede wszystkim 
hobbyści. Event ma być dla 
nich nie tylko okazją do przed-
stawienia swojego talentu, ale 
także do pokonania nieśmia-
łości, zyskania pewności sie-
bie. Pokaz daje im możliwość 
konfrontacji z publicznością, 
jest dowodem że to, co robią, 
może się podobać – mówi Julia 
Widlińska, inicjatorka i orga-
nizatorka wydarzenia, pro-
jektantka. To pierwszy pokaz  
w Polsce, który nie jest impre-
zą towarzyszącą, ale w całości 
dedykowany został  modzie 
alternatywnej, dalekiej od po-
wtarzalności. 

Julia zamiłowanie do mody 
alternatywnej rozbudziła w 
sobie 13 lat temu, wraz z wy-
jazdami na koncerty. Szyła so-
bie na nie samodzielnie ubra-
nia. Szczególną fascynacją 
darzy klasyczny styl gotycki 
oraz styl wiktoriański – to 

 Moda alternatywna zyskuje na popularności. Na zdjęciu Julia Widlińska i Joanna Przygodzka                        Fot. Sławomir Jędrzejewski

bardzo kobiece suknie, pełne  
elegancji, wielowarstwowe, z 
koronkami. A co zaprezentuje 
podczas Alternative Fashion 
Show? – W tym roku przygoto-
wałam kolekcję w stylu cyber-
goth, czyli w stylu, w którym 
zawsze raziła mnie przesada. 
Postanowiłam jednak stawić 
mu czoła, żeby się do niego 
przekonać. W przeciwieństwie 
do fioletów i czerni, które 
preferuję od dzieciństwa, tym 
razem kreacje będą kolorowe.  

Poza tym zamiast sukien do 
ziemi, będą sukienki odsłania-
jące modelkom nogi – opowia-
da Julia. Kolekcja, którą za-
prezentuje budzi skojarzenia 
postapokaliptyczne, atmos-
ferę toksycznego skażenia, 
stąd na wybiegu pojawią się 
ostrzegawcze, jaskrawe kolo-
ry. Koleżanka Julii, również to-
runianka, Joanna Przygodzka, 
przygotowując stroje, inspiro-
wała się postaciami z bajek. 
Podczas pokazu będzie można 

również zobaczyć m.in. gothic 
lolity inspirowane japońskimi 
mangami, styl cyberpunkowy, 
modę steampunkową i futury-
styczną. 

Pokaz to okazja do nawią-
zania wielopłaszczyznowej 
współpracy. Wydarzenie jest 
wyzwaniem nie tylko dla pro- 

jektantów i modelek oraz mo-
deli, ale także dla fryzjerów, 
wizażystów, DJ-ów, którzy 
dbają o przygotowanie pod- 
kładu muzycznego pod daną 
kolekcję. To również ciekawe 
wydarzenie dla fotografów. 
Julia Widlińska: - Chciałabym, 
żeby Alternative Fashion Show 
rozwinął się z czasem nie tyl-
ko w kierunku modowo-mu-
zycznym, ale również został 
wzbogacony o tematyczne 
wykłady, prelekcje, warsztaty 

i plenery fotograficzne. Chy-
ba mogę już uchylić rąbka 
tajemnicy, gdyż lokalizacja, 
którą zarezerwowałam na 
kolejną edycję, stwarza bar-
dzo szerokie możliwości. Wy-
darzenie bardzo szybko się 
rozwija. Dzieje się tak przede 
wszystkim dzięki osobom, 
które od początku uwierzyły 
w jego potencjał i na co dzień 
bezinteresownie angażują się  
w sprawy organizacyjne. 

Tegorocznemu wydarzeniu 
będą towarzyszyć pokazy 
tańca irlandzkiego w wyko-
naniu grupy Avalon z Torunia 
oraz grupy Alter Ego z Byd-
goszczy. W przerwach będzie 
można skosztować napojów 
i przekąsek przygotowanych 
przez kawiarnię „pARTer”  
w CSW, a w drugim dniu od-
będą się po raz pierwszy tar-
gi mody alternatywnej. Na 
dwudziestu stoiskach pojawi 
się ręcznie robiona biżute-
ria, odzież naszych projek-
tantów, dodatki i akcesoria, 
obuwie, warto wpaść nawet 
z czystej ciekawości.       
   
Moda alternatywna zyskuje 

na popularności. To alterna-
tywa dla masowej produkcji 
i sztampowej odzieży. Gor-
sety, asymetrie, koronki, 
hafty, wiązania, drapowania, 
ćwieki, klamry – moda ta ma 
wiele niestandardowych ele-
mentów, często związanych 
z jakąś subkulturą, ale nie 
tylko. Moda alternatywna to 
również nietypowe połącze- 

nia tkanin, kolorystyki, dla 
tych, którzy chcą wyglądać 
oryginalniej, ubrać się w je-
dyny egzemplarz i chcących 
poprzez strój zamanifesto-
wać swój światopogląd lub 
indywidualizm.

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

REKLAMA TRN 2016062404G

cybergoth, gothic lolita, steampunk – to jedne z wielu stylów 
mody alternatywnej. nietradycyjnie, ale na pewno intrygująco. 
w centrum Sztuki współczesnej 25-26 czerwca odbędzie się 
alternative Fashion Show. 

„chciałabym, żeby alternative Fa-
shion Show rozwinął się z czasem 
nie tylko w kierunku modowo-mu-
zycznym, ale również został wzbo-
gacony o tematyczne wykłady, 
prelekcje, warsztaty i plenery fo-
tograficzne”

alternative 
Fashion Show
centrum Sztuki 
współczesnej
25 czerwca,

 pokaz: 17.00-20.30
26 czerwca,

 targi: 11.00-17.00



Początek wakacji w Baju Pomor-
skim to okazja, aby zobaczyć 
najnowszą sztukę „A morze nie” 
w reżyserii Zbigniewa Lisowskie-
go. Historia przyjaźni Marchewki 
i Bałwana to filozoficzna opo-
wieść dla widzów od lat 5 do 
105. – Malina Prześluga, autor-
ka tej bajki, potrafi zestawić ze 
sobą rzeczy tragiczne z rzeczami 
śmiesznymi. Główny bohater, 
Bałwan, kiedy dowiaduje się, że 
ma mało czasu na życie, posta-
nawia poznać świat jak najlepiej. 
Jego przyjaciel Marchewka, któ-
ry uciekł przed śmiercią w rosole 
ma już doświadczenie życiowe, 
a Bałwan dopiero uczy się ży-
cia, jak dzieci, które go ulepiły. 
To bajka o radości życia, przede 
wszystkim w sferze ducha  
i emocji a nie sferze materialnej 
– opowiada Zbigniew Lisowski. – 
Przypomina nam, że życie i świat 
są piękne, że drzewa, gwiazdy, 
słońce i księżyc są darmo i na-

leży się tym cieszyć – dodaje. 
Postać Bałwana pokazuje rów-
nież, że warto cieszyć się życiem 
do samego końca… Ale jaki los 
czeka Bałwana? Tytułowe mo-
rze, a może inne przygody? Żeby 
się przekonać, trzeba obejrzeć 
nowy spektakl w Baju.  – Mamy 
motyw plaży i wakacji, mamy 
temat podróży i spontaniczne-
go poznawania świata. Może 
być to fajny spektakl familijny 
na wakacje ze szczęśliwym za-
kończeniem – zachęca Zbigniew 
Lisowski. W rolę Bałwana wciela 
się Mariusz Wójtowicz a postać 
Marchewki wykreował Krzysz-
tof Parda. Uwagę zwracają rów-
nież inne postaci wzięte rodem  
z kuchni – Sałatka Grecka, Cy-
tryna, Cebula, Por i Seler. Całość 
historii dopełniają piosenki na-
pisane przez Malinę Prześlugę i 
muzyka Mateusza Jagielskiego. 
Oprócz tekstów autorki pojawi 
się fragment piosenki Wojciecha 

Młynarskiego „Jeszcze w zielone 
gramy” i utwór inspirowany 
przebojem Maryli Rodowicz „Wa- 

 

riatka tańczy”.  W spektaklu 
wykorzystano m.in. animacje fil- 
mowe, plan żywy i lalkowy, a na 

dzieciach wrażenie zrobią 
kostiumy bohaterów i dy-
namiczna postać Bałwana, 
zupełnie inna od dotychczas 
znanych z bajek. O bajkową 
scenografię zadbał Dariusz 
Panas.

„A morze nie” zobaczyć bę-
dzie można w piątek, 24 
czerwca o 18.00 na początek 
pierwszej Nocy w Baju pod 
hasłem „Zaczarowany kwiat 
paproci”. To nowy pomysł 
teatru adresowany do dzieci 
i dorosłych. Po spektaklu go-
ście przeniosą się do teatral-
nego ogrodu, gdzie razem z 
Czarownicą i Czarownikiem  
przy ognisku poznają legendy  
o kwiecie paproci. Przy ogro-
dowej fontannie zaplanowa-
no wyścigi wianko – statków, 
które dzieci własnoręcznie 
stworzą na miejscu pod okiem 
teatralnych ekspertów. Sam 

teatr piątkowego wieczoru 
zamieni się w zamek stra-
chów, po którym Czarownik 
będzie oprowadzał chętnych 
w poszukiwaniu legendar-
nego kwiatu paproci, który 
jak wieść głosi, zakwita tyl-
ko w tę jedną noc, właśnie  
24 czerwca, a kto go od-
najdzie, ten zapewni sobie 
szczęście. Noc Kupały to 
pierwsza okazja do poznania 
zakamarków ogrodu i teatru 
wieczorową porą. Spotkania 
mają odbywać się cyklicznie, 
a zmieniać się będzie tylko 
motyw przewodni wieczorów. 
Piątkowe spotkanie zakończy 
się około 21.00.  Temat kolej-
nej Nocy w ogrodzie Baja nie 
jest jeszcze znany.

Maria Marcinkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

bliżej sZtuki – rodZinnie Z csW
otWierać od najmłodsZych lat na sZtukę – to jeden Z celóW centrum sZtuki WspółcZesnej „Znaki cZasu”.  
roZWijanie pocZucia estetyki, roZbudZanie WrażliWości, otWartości na interpretację dZieł artystóW na peWno 
ZaoWocuje umiejętnością odbioru sZtuki W życiu dorosłym. 

Niewiele jest takich miejsc, w których 
dzieci mogą uczestniczyć w warsz-
tatach wspólnie z rodzicami. To nie-
konwencjonalnie spędzony czas. 
Oprócz spotkań i warsztatów w roku 
szkolnym, CSW proponuje również 
ciekawe zajęcia wakacyjne. A po-
czątek warsztatów już w pierwszym 
dniu wakacji, 27 czerwca. – Wspól-
nie z sześcioma innymi placówka-
mi kultury organizujemy spotkania  

„do sześciu razy sztuka” – to ekspe- 
rymenty plastyczne, teatralne i multi- 
medialne. do naszej instytucji za-
praszamy dzieci w wieku 6-12 lat na 
działania związane z 7. edycji festi-
walu plakatu i typografii „plaster”. 
Inspirując się pracami ukraińskich 
artystów, uczestnicy będą tworzyć 
prace kaligraficzne, poznają sekrety 
akwarelowych ilustracji i za pomocą 
szablonów wykonają faktury zwierząt 

– mówi rzecznik prasowa „Znaków Cza-
su” Katarzyna Drewnowska-Toczko. 
Ponieważ CSW dysponuje bardzo bo-
gatymi zbiorami dzieł, podczas waka-
cji zaplanowano „magazyn sztuki 2”, 
który tematycznie będzie związany 
z pracami eksponowanymi w prze-
strzeni Labsenu. I tak 16 lipca można 
wybrać się rodzinnie na warsztatowe 
działania twórcze wokół jednego  
z wybranych dzieł. Od 19 do 24 lipca, 
bez wcześniejszych zapisów, warto in-
dywidualnie korzystać z przygotowa-
nych samoobsługowych stanowisk 
aktywności twórczej, powiązanych 
tematycznie z aktualnie wystawioną 
pracą. Przychodzących będą wspie-
rać opiekunowie. 

Niebanalnie można również spę-
dzić czas ze swoimi pociechami w 
„letnim kąciku edukacyjnym” – od 
27 lipca do 14 sierpnia w labsenie 
przygotowane zostaną stanowiska 
z materiałami plastycznymi, kartami 
edukacyjnymi oraz grami. Dodatko-
wo podczas zwiedzania bieżących 
wystaw warto zainteresować się ko-
szykami edukacyjnymi pełnymi nie-
spodzianek – znajdziemy w nich koc 
oraz zestawy przygotowane pod 
daną ekspozycję. Podczas wakacyj-
nych miesięcy można – obcując ze 

sztuką – zrobić sobie nietypowy piknik 
w klimatyzowanych salach.    
   
starsze dzieci, 10-15-letnie, będą mo-
gły wziąć udział w warsztatach ani-
macji poklatkowej, które w tym roku 
odbędą się 23-26 sierpnia. Katarzyna 
Drewnowska-Toczko: – To dla uczest-
ników fascynujące, że można za po-
mocą bardzo prostych narzędzi, wy-
kreować współczesną formę – film 
animowany.  
Tegoroczną letnią nowością są, roz-
poczęte w maju, międzypokolenio-
we spacery literackie po bydgoskim 
przedmieściu śladami pisarzy i po-
etów, którzy mieszkali bądź bywali 
w tej dzielnicy, m.in. Herberta, Wit-
kiewicza czy Przybyszewskiego. I na 
taki spacer wybierzemy się 12 sierp-
nia. Natomiast 29 sierpnia w czytelni 
wieczorne zmagania scrabblowe, 
podczas których wielokrotnie młode 
pokolenie mistrzowsko ogrywa do-
rosłych. Do Czytelni warto również 
wpaść wypożyczyć książkę z bogate-
go, ale rzadko spotykanego w innych 
miejscach księgozbioru skierowane-
go do młodszych i nieco starszych 
czytelników. Przed lub po warszta-
tach zawsze można odetchnąć  
i zrelaksować się w przyjaznej rodzi-
nom kawiarence. 
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ZacZnij wakacje w MagicZnej SZaFie!

nia tkanin, kolorystyki, dla 
tych, którzy chcą wyglądać 
oryginalniej, ubrać się w je-
dyny egzemplarz i chcących 
poprzez strój zamanifesto-
wać swój światopogląd lub 
indywidualizm.

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl
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jęZyk obcy już nie taki obcy. 
Zbliżające się wakacje to nie tyl-
ko czas błogiego wypoczynku. 
Można wykorzystać więcej wol-
nego czasu i szybko podszkolić 
umiejętności językowe. Kto jed-
nak woli tradycyjne kursy, już te-
raz może zaplanować naukę 
po wakacjach. Wielu z nas na-
rzeka, że nawet dobrze znany, 
ale nie używany na co dzień 
język obcy, szybko ulatuje z gło-
wy. Gramatykę dobrze znamy 
ze szkoły, ale w końcu chcie-
libyśmy nauczyć się mówić i 
bez skrępowania radzić sobie 
podczas zagranicznego wjaz-
du na urlop. Jeśli wycieczka 
zaplanowana jest na sierpień, 
można  nie tylko w kilka tygodni 
przypomnieć sobie znany język 
, ale również nauczyć się pod-
staw kolejnego. Z taką ofertą 
wychodzi szkoła językowa em-
pik school w Toruniu.

kurs wakacyjny
- Można zdecydować się na 
bardzo intensywny kurs, w 
którym nauka odbywa się co-
dziennie, po 3 godziny lekcyj-
ne, przez 5 dni w tygodniu. W 
ten sposób w ciągu miesiąca 
można przejść przez cały jeden 
poziom języka tak, jak w ciągu 
całego semestru. Podczas ta-
kiego kursu można na przykład 

podszkolić dobrze znany język, 
ale też nauczyć się zupełnie 
nowego – opowiada dyrektor 
szkoły językowej empik school 
w Toruniu, Artur Ruciński-Król.  
– Wielu osobom taki kurs bar-
dzo się podoba. Czują, że ro-
bią ogromne językowe postę-

py w krótkim czasie i przynosi 
im to dużą satysfakcję – do-
daje. Taki kurs to dobra okazja, 
aby sprawdzić, czy język obcy, 
o którego nauce marzyliśmy, 
to naprawdę dobry wybór. 
Jeśli tak, po czterotygodnio-
wym wstępie można zdecy-
dować się na kontynuowanie 
nauki po wakacjach, w czasie 
semestru. W czasie wakacji 
bardzo popularny staje się ję-

zyk hiszpański – jeśli ktoś zapla-
nował wakacje na Półwyspie 
Iberysjkim, będzie mógł spraw-
dzić nowe umiejętności w 
praktyce. Nie brakuje również 
chętnych do nauki języka nie-
mieckiego czy francuskiego.  
– Kolejna opcja wakacyjnej 
nauki języka to dłuższy, 5 – ty-
godniowy kurs. Zajęcia odby-
wają się 3 razy w tygodniu po 
120 minut. Słuchacze będą 
przede wszystkim mówić, bo 
na tym kursie stawiamy na 
konwersacje – tłumaczy Artur 
Ruciński-Król. – Jeśli ktoś chciał-
by jeszcze podszkolić umiejęt-
ności gramatyczne, w trakcie 
kursu dostępne są ćwiczenia 
on – line – dodaje. To dosko-
nałe wyjście dla tych, którzy 
nie chcą zbyt dużo czasu spę-
dzać w szkole językowej. Dzięki 
dostępowi do ćwiczeń w Inter-
necie, można popracować 
nad językiem obcym w do-
wolnym miejscu – w ogrodzie 
czy na plaży, nie przerywając 
letniego wypoczynku. Zaletą 
wakacyjnych zajęć języko-
wych są nieco mniejsze grupy 
słuchaczy. Mogą liczyć już od 
4 osób, a więc nauka odby-
wa się w kameralnym gronie. 
To propozycja zarówno dla 
młodszych kursantów, którzy 

mogą podszkolić szkolną wie-
dzę, jak a i rodziców, którzy  
w czasie urlopu mogą wygo-
spodarować więcej czasu na 
naukę języka.

kursy standardowe – w czasie 
roku szkolnego
To propozycja empik school 
dla tych, którzy nie chcą tra-
cić wakacyjnego czasu lub 
już teraz planują intensywną 
naukę od jesieni. Naukę języ-
ka mogą również od podstaw 
rozpocząć najmłodsi – nawet 
czterolatki, które jeszcze nie 
miały styczności z językiem 
obcym w przedszkolu. empik 
school stawia na jak najwięk-
sze dopasowanie grupy języ-
kowej, w której uczą się dzieci, 
do ich umiejętności.  – Im bar-
dziej poziom rówieśników jest 
zbliżony, tym lepsze rezultaty 
nauki otrzymujemy – tłumaczy 
Artur Ruciński-Król. Tym samym 
uczniowie początkowych klas 
szkoły podstawowej mogą 
uczyć  języka na czterech po-
ziomach, uczniowie klas IV- VI 
na pięciu,  a gimnazjaliści na-
wet na sześciu poziomach 
zaawansowania. Podobnie 
kursy wyglądają w przypadku 
licealistów i dorosłych. Lek-
torzy dostosowują tematykę  

i sposób prowadzenia zajęć 
do umiejętności i potrzeb gru-
py. Dzięki temu żaden uczest-
nik zajęć nie pozostaje w tyle 
ani nie nudzi się podczas na-
uki na dobrze znanym pozio-
mie. empik school dzięki wy-
kwalifikowanej kadrze oferuje 
również zajęcia doskonalenia 
języka dla tych, którzy świet-
nie nim władają, a chcieliby 
na przykład przygotować się 
do egzaminu językowego lub 
rozmowy kwalifikacyjnej, gdzie 
perfekcyjna znajomość języka 
jest niezbędna. Na każdym 
poziomie nauczania kursanci 
mają dostęp do nowocze-
snych, multimedialnych sal. 
Swoje umiejętności rozwijać 
można również w Klubie Słu-
chacza empik school.
nauka w wakacje może od-
straszać najmłodszych, a do-
rośli często boją się powrotu 
do szkoły na kolejny semestr. 
W empik school nauka może 
stać się jednak prawdziwą 
przyjemnością, kiedy szybko 
zauważymy nasze językowe 
postępy, a więc good luck, 
viel glück i bonne chance!

empik school toruń  
ul. Wielkie garbary 18, tel. 56 652 27 03, 695 213 557, 695 231 465

Toruńskie małżeństwo, Magdale-
na Niedlich-Liczkowska i Sławomir 
Liczkowski są szczęśliwymi rodzi-
cami 9-letniego Ignasia i 3-letnich 
bliźniaczek: Helenki i Marty. Od 
kilku miesięcy aktywnie prowadzą 
portal, na którym w jednym miejscu 
zamieszczają wydarzenia, atrakcje 
i praktyczne informacje przydatne 
rodzicom. Jak sami mówią, portal 
wziął się z potrzeby stworzenia 
jednego miejsca, w którym rodzice 
mogą znaleźć  informacje, dokąd 
wybrać się z dzieckiem i co oferu-
ją miejskie instytucje. – U zarania 
serwisu jest to, że wiele rzeczy nas 
omijało. Czasami dzwonił ktoś ze 
znajomych i pytał, dlaczego nie 
było nas na jakimś wydarzeniu. 
A przecież nie jesteśmy w stanie 
znaleźć na tak wielu stronach w 
Internecie wszystkich ciekawych 
informacji.  Stąd pojawił się pomysł, 
aby samemu stworzyć taki por-
tal – tłumaczy Sławek. – Choć już 
wcześniej szukaliśmy miejsc, gdzie 
można wspólnie z dziećmi spędzić 
czas. Z Ignasiem poznawaliśmy ich 
jednak coraz więcej, więc kiedy po-
jawiły się dziewczynki wiedzieliśmy, 
dokąd warto zaglądać – dodaje 
Magda. – Na początku tworzenia 
serwisu zgłaszaliśmy się do wie-
lu instytucji, nawiązaliśmy dobrą 
współpracę i teraz same przysyłają 
nam informacje o organizowanych 

wydarzeniach. Nie ukrywam, że 
bardzo dobrym źródłem informacji 
byli również nasi znajomi, którzy 
stali się również testerami portalu 
na początku i radzili, jakie funkcje 
warto wprowadzić. – mówi Sławek. 
Na portalu można znaleźć nie 
tylko informacje o aktualnych 
wydarzeniach dla rodzin, ale rów-
nież usługach – specjalistach, 
fotografach czy miejscach, gdzie 
można zorganizować przyjęcie  
w przyjaznym dzieciom miejscu. 
Co ciekawe, jego pomysłodawcy 
nie ograniczyli się do Torunia, ale 
też polecają rodzinne wypady do 
sąsiedniej Bydgoszczy i odwrotnie. -  
W Toruniu bardzo dużo się dzieje, ale 
fajnie czasem wyskoczyć do miasta, 
które jest bardzo blisko i tam też 
dużo się dzieje – wyjaśnia Magda. 
– Mamy również sygnały z innych 
części Polski, że rodziny, które wy-
bierają się do Torunia lub Bydgosz-
czy, właśnie nasz serwis wybierają 
jako źródło informacji. Chcemy jesz-
cze rozszerzyć serwis o inne, mniej-
sze miejscowości w regionie, aby 
przepływ wiadomości był jeszcze 
większy dla jak największej liczby 
osób. Sławek zaznacza, że choćby 
wyprawa pociągiem do Bydgoszczy 
może być dla dzieci dużą atrakcją, 
a również wydarzenia w Toruniu,  
na przykład popularna Etnowy- 
prawka malucha w Muzeum Et- 

nograficznym, przyciąga również 
rodziny spoza naszego miasta. Ser-
wis organizuje i współorganizuje 
ciekawe wydarzenia sportowe dla 

dzieci i rodzin. W ubiegłym sezonie 
byli pomysłodawcami cieszącej się 
dużą popularnością Eskorty Kata-
rzynek. Zgłoszone dzieci wypro-
wadzały zawodniczki obu drużyn 
przed meczami rozgrywanymi w 
Toruniu w hali przy ul. Bema. W tym 
tygodniu z okazji Dnia Ojca, wspól-
nie z innym Partnerem, zorganizo-
wali trening tenisa dla tatusiów z 
dziećmi. Miastozdzieckiem.pl chce 
rozszerzyć swoją działalność rów- 
nież o część turystyczną. Każdy, 
kto będzie chciał przyjechać do 
Torunia z dziećmi, będzie mógł 
znaleźć informacje o tym, gdzie 

się zatrzymać, gdzie zaparkować 
samochód lub gdzie wybrać się do 
restauracji, która zapewnia kącik dla 
dzieci. Magda i Sławek przyznają, 

że dużo pracy wymaga dotarcie 
do wielu instytucji, ale też opraco-
wywanie informacji, zamieszczanie 
grafiki  i staranne, systematyczne 
prowadzenie serwisu. Ogromną sa-
tysfakcję sprawia im jednak odzew 
użytkowników i fakt, że rodzice 
wracają na portal w poszukiwaniu 
informacji.  – Chociażby przy okazji 
dnia dziecka serwis był naprawdę 
oblegany i wiemy, że wiele osób 
skorzystało z naszych informacji. 
Sporo osób przyjeżdża do Torunia 
nie tylko obejrzeć najbardziej zna-
ne zabytki, ale też zobaczyć spek-
takl czy wybrać się z dzieckiem na 

warsztaty i spędzić czas niestandar-
dowo – to dla nas duża satysfakcja, 
że możemy w tym pomóc – mówią.  
Korzystający z portalu rodzice mogą 

za pomocą wyszukiwarki dostoso-
wać poszukiwane miejsce do wieku 
dzieci, a także sprawdzić, czy dana 
instytucja oferuje zniżki w ramach 
Karty Dużej Rodziny. To praktyczna 
funkcja tym bardziej, że wspólne, 
rodzinne wyjście dużą grupą to dla 
rodzinnego portfela duże obcią-
żenie. Przy każdej imprezie można 
również sprawdzić, jaki jest jej koszt 
lub czy wstęp jest wolny. A dokąd 
najchętniej wybiera się rodzina 
Liczkowskich? Bliźniaczki świetnie 
bawią się na przykład w Muzeum 
Etnograficznym, a starszy Ignaś 
bawi się i uczy w Młynie Wiedzy lub 

na zajęciach organizowanych przez 
Fundację Aleksandra Jabłońskiego. 
– Dzięki portalowi dowiedzieliśmy 
się o wielu fantastycznych miej-
scach, na przykład warsztatach or-
ganizowanych w Domu Muz przy ul. 
Okólnej, gdzie pojawili się uczestnicy 
m.in.  z Rubinkowa – mówi Sławek. 
– Widzimy, że serwis jest napraw-
dę przydatny i zgłasza się do nas 
coraz więcej instytucji, które chcą 
promować swoje inicjatywy właśnie 
wśród rodziców. Wierzymy, że por-
tal będzie ciągle się rozwijał, bo za-
potrzebowanie na takie miejsce jest 
naprawdę duże.. Serwis obejmuje 
patronatem wydarzenia kulturalne, 
edukacyjne i sportowe, m.in. wspo-
mnianą Etnowyprawkę Malucha, 
spektakle dla dzieci w Kujawsko 
Pomorskim Impresaryjnym Teatrze 
Muzycznym, Baju Pomorskim i Do- 
mu Harcerza. Miastozdzieckiem.pl 
to miejsce otwarte dla wszystkich, 
którzy chcieliby wypromować swo-
ją usługę czy wydarzenie wśród 
rodzin. Przede wszystkim jednak 
to przyjazna zabieganym rodzicom 
inicjatywa, stworzona przez nie-
mniej zabieganych rodziców, którzy 
udowadniają, że w każdym mieście 
z dzieckiem warto się nawzajem 
wspierać.

Maria Marcinkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

Magdalena Niedlich-Liczkowska i Sławomir Liczkowski z dziećmi                                             Fot. Sławomir Jędrzejewski

DokąD wyBrać Się Z PociecHą? gDZie oDBywają Się ciekawe warSZTaTy? kTóre reSTauracje oFerują ZniŻki DLa PoSiaDacZy karTy DuŻej roDZi-
ny? na Te i wieLe innycH PyTaŃ roDZiców oDPowiaDają PoMySłoDawcy PorTaLu MiaSToZDZieckieM.PL

roDZice DLa roDZiców TworZą „MiaSTo Z DZieckieM”



 

 

Jedyny taki wzór, połączenie 
kolorów czy wyszyty wzór – 
wielu rodziców szuka miejsc, 
w których mogą wybrać dla 
swojej pociechy coś nietu-
zinkowego. Kocyk, podusz-
kę, przytulankę czy ubranko 
wyróżniające się od innych. 
Zamiast tradycyjnego skle-
pu, można wybrać pracownię,  
w których stawia się zdecy-
dowanie na jakość, a nie ilość.

Agnieszka Rogaszewska szy- 
je po kilka egzemplarzy  

 

z danego fasonu. To koszulki,  
koszule, bluzy z golfem 
czy kapturem, spodnie,  
komplety... Wyróżnia się ze 
swoimi projektami, ponieważ 
po pierwsze – projektowane 
przez nią ubranka cechu-
je uniwersalność – tę samą 
koszulkę czy bluzę mogą 
nosić zarówno chłopcy, jak 
i dziewczynki. Nie ma „dys-
kryminującego” podziału na 
różowe i niebieskie. Po dru-
gie, ubranka wystarczają na 
kilka sezonów, bo są spryt- 

nie szyte. Dzięki stosowaniu 
gumek, ściągaczy, wystar-
czają na dłużej. Dziecko nie 
wyrasta z nich w pół roku. 
Zresztą Agnieszka zachęca  
do kupowania odzieży na wy-
rost, a dzięki jej rozwiązaniom 
jest to możliwe i wygodne 
dla dziecka. Po trzecie, to-
runianka konsultuje swoje 
pomysły z 7-letnim synem 
Jankiem, co gwarantuje, że 
dzieciom będzie się podobać. 
Jego porady są bezcenne. 
– Mój syn często mi podpo-

wiada, jakie kolory połączyć  
w ubrankach. Ja bym raczej 
nie wpadła na kombinację 
niebieskiego z czerwonym  
i kieszenią w kolorze srebr-
nym, a to naprawdę pasuje 
– mówi Agnieszka Rogaszew-
ska, która z wykształcenia 
jest socjologiem i historykiem, 
a krawiectwa nauczyła się w 
szkole policealnej, szukając 
dla siebie bardziej życiowego 
zawodu. Jeśli syn domaga się 
nowej maskotki, Agnieszka 
prosi go, żeby ją namalował. 
Wówczas wzoruje się na ry-
sunku syna i tak powstają 
koty, myszy, ryby, jaszczurki  
i inne stworzenia.
Dorosłym może się wydawać, 
że wszystko dla maluchów 
powinno być kolorowe, na-
tomiast dzieci zwykle nie 
celują w pstrokate maskotki 
czy ubranka. Najczęściej wy-
bierają stonowane, często 
beżowe czy czarno-białe po-
łączenia. Najmłodszych inte-
resują również nieoczywiste 
połączenia faktur, np. dżinsu 
z gładką tkaniną czy polaru  
z pikowanym materiałem.   

Już we wrześniu kreatywna 
torunianka wzbogaci swoją 
Pracownię Alternatywną o ko- 

lejne pomysły. – Zaintereso-
wał mnie sitodruk, ale robio-
ny ręcznie, a nie maszynowo 
i z bezpiecznych dla dzieci 
farb wodnych. W końcu bę-
dzie okazja, żeby wykorzy-
stać talent do  rysowania 
i projektować według wła-
snych projektów nadruki na 
tkaninach – zdradza Agniesz-
ka Rogaszewska.
Koszulki i bluzy będą z prze-
słaniem. Warzywa w towarzy-
stwie odpowiedniego napisu 
zachęcą do dbania o zęby  
i zdrowego odżywiania. Na-
druki ze zwierzakami do sza- 
nowania środowisko natural-
nego, a z rowerami do aktyw-
ności. Wzory Agnieszki będą 
nawiązywać do dziecięcych 
rysunków i ich spojrzenia na 
rzeczywistość.

Spodnie, tuniki, bluzy szyje 
również Daria Teus z Pracow-
ni Artystycznej „Uszyjmisie”. 
Podobnie jak Agnieszka Roga-
szewska korzysta wyłącznie 
z polskich materiałów. Używa 
dzianin i tkanin bambusowych 
– porównywalnych z jedwa-
biem, jeśli chodzi o gładkość 
i przewiewność. Co uważa za 
mankamenty odzieży dzie-
cięcej dostępnej na rynku? 

– Zawsze uderza mnie nad-
miar nadruków, które zwykle 
nie przepuszczają powietrza.  
A można je zrobić z naprawdę 
dobrych, oddychających ma-
teriałów – mówi Daria. Mał-
gorzata Rykowska z Pracowni 
Małgosi dołącza do grona 
preferujących rodzime tka-
niny. Sztandarowym produk-
tem Małgosi są długonogie 
sowy. Szyte przez nią rzeczy 
również mają służyć dłużej 
– woreczek, który początko-
wo zawiesza się przy wózku, 
z czasem służy za plecak na 
kapcie do przedszkola. Roż-
ki szyte bez rzepów mogą  
w każdej chwili stać się kocy-
kiem. Małgosia szyje również 
fartuszki do wspólnego go-
towania rodziców ze swoimi 
pociechami.
Tak, to prawda, że te limito-
wane egzemplarze są nie-
co droższe od zakupionych  
w sieciówkach. Ale solidnie 
wykonane, nie dziurawią się 
po kilku praniach, nie prują 
i służą naszym dzieciom nie 
przez miesiąc, ale nawet przez 
kilka lat. Manufaktura to gwa-
rancja  wysokiej jakości.    

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl 
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uBranka, MaSkoTki i inne akceSoria DLa DZieci Mogą Być unikaTowe. TyLka jeDna jeDyna Taka koSZuLka, PoDuSZka w kSZTałcie Sowy cZy wo-
rek na kaPcie. Skoro naSZe DZiecko jeST niePowTarZaLne, ZaSługuje na coś równie rZaDko SPoTykanego… PrZynajMniej oD cZaSu Do cZaSu.

aLTernaTywna MoDa DLa DZieci

Na zdjeciu Agnieszka Rogaszewska z Pracowni Alternatywnej                                                 Fot. Sławomir Jędrzejewski
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17 CZERWCA ODBYŁO SIę DRUGIE STUDIO DZIENNIKARSKIE W TORUń PLAZA Z POŁąCZONYMI SIŁAMI TORUńSKICH MEDIóW: TYGODNIKA TORONTO, RADIA 
GRA I TV TORUń. GOŚćMI BYLI: RODZINA ŁOPACIńSKICH, ALA I BARTEK TOMASZEWSCY „AHOJ PODRóŻO!” I STUDIO TAńCA „BEST CREW”. FOT. JACEK KOŚLICKI

STuDio DZiennikarSkie „Moje MiaSTo”

REKLAMA TRN 2016062410G
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DOM I WNęTRZE

jeśLi cHceSZ ZroBić coś SaMoDZieLnie, aLe nie wieSZ, jak Się Do Tego ZaBrać, aLBo ZaBrakło ci w DoMu nieZBęDnycH narZęDZi 
– jeST na To SPoSóB. Pracownia cecH To MiejSce DLa MajSTerkowicZów! 

koBieTy TeŻ Mogą Być 
stoLarzaMi
Przy Sowińskiego 1 można śmia-
ło powiedzieć, że drewniane 
cuda się dzieją. To tu, w miejskiej 
stolarni, których w naszym kraju 
jest zaledwie sześć, jeśli w domu 
zabraknie narzędzi albo pomy-
słu, jak zrobić coś samemu, moż-
na wpaść i znaleźć co trzeba – i 
sprzęt, i poradę. Pracownia CECH 
to pomysł Joanny Suchomskiej i 
Agnieszki Łaszewskiej, które od 
dawna czują dryg do majsterko-
wania i niejeden mebel stworzy-
ły samodzielnie. – Już jako dziec-
ko lubiłam dłubać w drewnie i ta 
pasja z dzieciństwa pozostała 
– mówi Agnieszka, z zawodu 
anglistka. Asia, która z wykształ-
cenia jest socjologiem, dodaje, 
że podczas remontu mieszkania 
zdała sobie sprawę, czego w 
Toruniu brakuje. – Po pierwsze, 
mając nawet sporo umiejętno-
ści, nie wszystko można same-
mu wykonać. Dlatego zrodziła 
się myśl, że fajnie, gdyby było 
takie miejsce, w którym można 
wymieniać się doświadczeniami 
i zdolnościami. A po drugie, czy 

spędzanie wolnego czasu to tyl-
ko wyjście do kina czy pójście na 
koncert? Nasza pracownia ma 
być całkowicie inną, nieszablo-
nową propozycją.  
Pomysł pracowni narodził się 
również dzięki Stowarzyszeniu 
Twórczemu „CECH”, z którego 
wywodzą się torunianki i które 
zrzesza amatorów – rękodziel-
ników. Powstanie Pracowni CECH 
to stworzenie miejsca, w którym 
będą mogli aktywnie działać 
młodzi i starsi rzemieślnicy, dzie-
ląc się swoimi zdolnościami i ci, 
którzy chcą poznać świat stolar-
ki i innych prac twórczych.
Jak podkreślają majsterkowiczki, 
bardzo często udajemy się do 
fachowca, a wielu stolarzy czę-
sto nie chce poświęcać czasu na 
drobiazgi, typu półka, parapet 
czy próg. Jeśli więc ktoś chce 
sam pobawić się w stolarza, zro-
bić sobie krzesło, stolik, wieszak, 
skrzynkę, regał czy inne mniej 
lub nieco bardziej skompliko-
wane elementy wystroju wnę-
trza, może przyjść do miejskiej 

stolarni. Rozwiane zostaną tam 
nasze rozterki dotyczące mię-
dzy innymi wyboru materiałów 

czy dowiemy się, jakie narzędzia 
poprowadzą nas najefektywniej 
do celu.
Jak na pracownię stolarską przy-
stało, znajdziemy tam różne 

narzędzia: od dłut, wyrzynarek,  
szlifierek, przez profesjonalne 
piły – stołowe, czyli krajzegi, 

ukośnicę, papiery ścierne, farby, 
lakiery… Oprócz wartości sprzę-
towej i doradczej pracowni pla-
nowane są warsztaty tworzenia 
mebli, spotkania wprowadzające 

nas w świat tajemnic renowacji,  
a także organizowane będą uro- 
dziny dla dzieci połączone z warsz- 

tatami stolarskimi. – Skupimy się 
na stolarce, ale z czasem chciały-
byśmy poszerzać naszą ofertę o 
inne dziedziny rzemiosła. Chcemy, 
żeby Pracownia CECH stała się 

również miejscem rozmów o 
designie, o wartości rękodzie-
ła i refleksji nad stylem na-
szego życia oraz pokazaniem 
możliwości, jak wiele możemy 
zrobić sami– mówi Asia.
Często z braku czasu nie za-
bieramy się za majsterko-
wanie. Ale ileż przyjemności 
byłoby z odłożenia książki na 
własnoręcznie zrobioną półkę, 
posiedzenia i podumania na 
wykonanym przez siebie krze-
śle czy zjedzenia śniadania 
przy stole własnego projektu. 
Nawet jeśli miałyby to być 
skromne meble, to przecież 
bezcenne, bo wyprodukowane 
w pojedynczych egzempla-
rzach!   
Pracownia CECH mieści się 
przy ul. gen. Józefa Sowińskie-
go 1. W regularnych godzinach 
zacznie działać z początkiem 
lipca, informacji można szukać 
na www.pracowniacech.pl.

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

STuDio DZiennikarSkie „Moje MiaSTo”

Joanna Suchomska i Agnieszka Łaszewska to kobiety z zacięciem do majsterkowania        Fot. S. Jędrzejewski
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MięDZynaroDowy Turniej TeniSowy BeLLa cuP  
na STałe wPiSał Się w kaLenDarZ SPorTowycH iMPreZ 
LaTa w Toruniu. w nieDZieLę, 26 cZerwca, roZPocZnie 

Się Turniej kwaLiFikacyjny, a ZwycięŻcZynię 
Finałowego STarcia PoZnaMy 3 LiPca.

święTo TeniSa 
w Toruniu 
Po raz 22.

Bella Cup to turniej, który  
z roku na rok przyciąga co-
raz większą publiczność. 
Podczas zawodów torunianie 
zobaczyć mogą utalentowa-
ne i obiecujące tenisistki,  
z których wiele osiąga po-
tem sukcesy na najwięk-
szych turniejach. Krótką, bo 
zakończoną na pierwszej 
rundzie przygodę z Bella Cup 
miała również w 2005 roku  
16-letnia wówczas Agniesz-
ka Radwańska. Wśród dzi-
siejszych gwiazd kobiecego 
tenisa warto również wspo-
mnieć Angelique Kerber, któ- 
ra 12 lat temu podczas to-
ruńskiego turnieju dotarła 
do finału gry podwójnej czy 
Czarnogórkę Dankę Kovinić, 
która triumfowała podczas 
finału Bella Cup w 2012 roku.
W tym roku listę tenisistek 
zakwalifikowanych do tur-
nieju głównego otwiera 
Belgijka Ysaline Bonaventu-
re (145. pozycja w rankingu 
WTA na dzień 20.06.2016). 
Oprócz niej, w drugiej setce 
rankingu plasują się rów-
nież Austriaczka Barbara 
Haas, Czeszka Tereza Mar-
tincova i Bułgarka Isabella 
Shinikova.  Z dziką kartą 
zagra Magdalena Fręch – re- 
prezentantka Polski, ubie-
głoroczna finalistka gry po- 
dwójnej na toruńskim tur-

nieju. Magdalena Fręch za-
debiutowała również w tym 
roku w turnieju Fed Cup 
w Inowrocławiu, podczas 
którego wygrała w meczu  
z Tajwanem swój pojedynek 
z Ya-Hsuan Lee. Ostatnio 
dotarła do ćwierćfinału za-
wodów na trawiastych kor-
tach w brytyjskim Surbiton 
(pula nagród 50 000 USD). 
W turnieju głównym zagra 
również inna reprezentant-
ka naszego kraju, Katarzyna 
Kawa, zwyciężczyni czterech 

turniejów singlowych rangi  
ITF. W obsadzie zawodów w 
Toruniu znalazła się również 
ubiegłoroczna zwyciężczyni 
w grze podwójnej, Gruzinka 
Ekaterine Gorgodze.

Rywalizacja turniejowa roz-
pocznie się w niedzielę, 26 
czerwca pojedynkami elimi-
nacyjnymi, które potrwają 
dwa dni. Zgodnie z regula-
minem w eliminacjach wy-
startuje 48 zawodniczek, z 
których osiem zakwalifikuje 

się do turnieju głównego. 
O finał powalczą więc 32 
zawodniczki, a finał singla 
rozegrany zostanie 3 lipca. 
W grze podwójnej wystąpi  
16 par w turnieju głównym, 
a najlepszą parę poznamy  
2 lipca. Pula nagród 22. edycji 
Bella Cup wynosi 25 000 USD 
plus hospitality, czyli wyży-
wienie czy zakwaterowanie 
dla zawodniczek walczących 
w turnieju głównym. Zwy-
ciężczyni tegorocznego Bel-
la Cup dopisze do swojego 

rankingu 60 punktów. Orga-
nizacją turnieju zajmuje się 
toruński klub Start – Wisła. 
Od 6 lat zawody rozgrywa-
ne są w  nowym kompleksie 
tenisowym MOSiR przy Skar-
pie, a od 3 lat toruńskie korty 
mają również krytą halę, któ-
ra pozwala na rozgrywanie 
spotkań bez względu na po-
godę. Tak jak wielkie turnieje, 
również Bella Cup zmagał się 
czasami z niesprzyjającą aurą 
i opadami deszczu, jednak 
ostatnie finały kibice oglądali 

w palącym słońcu. Wstęp na 
trybuny zawodów jest wolny, 
warto więc wybrać się na je-
den z najbardziej utytułowa-
nych polskich turniejów te-
nisowych. Być może również  
w tym roku pojawi się teni-
sistka, którą za kilka lat oglą-
dać będziemy w wielkoszle-
mowych turniejach?

Maria Marcinkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl
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– Festiwal to bardzo rado-
sne wydarzenie, cieszymy 
się, że możemy tą radością 
dzielić się również wśród 
torunian – mówi Magdalena 
Furmanowicz, koordynator 
eventu. – To już kolejna to-
ruńska edycja, ale w tym 
roku mamy niespodziankę 
dla wszystkich uczestni-
ków. Zmieniliśmy lokaliza-
cję wydarzenia, a co za tym 
idzie, będą z tym związane 
niespodzianki. Pierwsza i 
druga edycja toruńskiego 
Festiwalu spotkała się z 
ogromnym zainteresowa-
niem. Imprezę odwiedziło 
blisko 4000 osób – zarówno 
starszych, jak i młodszych. 
W tym roku spodziewamy 
się podobnej frekwencji.
Impreza odbywa się dzię-
ki pracy i zaangażowaniu 
wolontariuszy m.in. z nowo 
powstałej Fundacji Inicja-
tyw Kreatywnych Fanabe-
ria. 

kolory w górę!

Trzecia edycja najbardziej 
kolorowego i najbardziej ra-
dosnego festiwalu na świe-
cie odbędzie się na placu 

Cyrkowym, przy basenach 
na Skarpie. Dzięki przenie-
sieniu na nowe miejsce or-
ganizatorzy przygotowali 
prawdziwie letnią gratkę, 
dla wszystkich fanów wod-
nego szaleństwa – wodną 
ślizgawkę. 

– Mamy nadzieję, że fe-
stiwal będzie świetnym 
pomysłem na rozpoczęcie 
wakacji – dodaje Anna Świ-
toń, druga koordynatorka 
festiwalu. Warto dodać, że 
impreza jest otwarta, każ-
dy może pojawić się na pla-
cu Cyrkowym, absolutnie 
bez żadnych wejściówek. 
Zapraszamy już od 16.00! 
Czym jest Festiwal Kolo-
rów? To wydarzenie, pod-
czas którego uczestnicy 
obrzucają się kolorowymi 
proszkami. Te wystrzelają 
również z rac przygotowa-
nych przez organizatorów. 
Przy dźwiękach muzyki,  
w prawdziwie słonecznych 
nastrojach – które zagwa-
rantuje prognozowana po-
goda – bawić będą się całe 
rodziny. Co trzeba zabrać? 
Dobry humor i okulary 
przeciwsłoneczne. Ciuchy,  

których nie zawahacie się 
pobrudzić, ale bez obaw  
barwnik schodzi w praniu.

atrakcje zapewnione

– Nieważne, ile masz lat, 
czy jakiej muzyki słuchasz, 
ważne, że potrafisz się 
uśmiechać i lubisz spędzać  

czas w gronie zwariowa-
nych osób. Na festiwalu 
poza kolorową energią  
i koncertową muzyką, znaj-
dziecie także wiele innych  
ciekawych atrakcji! Pamię-
tacie żółte okularki, przez  
które świat wydaje się bar-
dziej różowy? Nie zabraknie 
ich w grodzie Kopernika!  

Kolorki, pyszne napoje, 
świetne gadżety, jumping 
fitness, doskonała muzyka 
popularnych DJ-ów to tyl-
ko niektóre z planowanych 
atrakcji – zachęcają koor-
dynatorki. 

Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl 

Festiwal 
kolorów

25.06.2016, 
godz. 16.00
plac cyrkowy, 
Przy Skarpie
wstęp wolny
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raDość, PoZyTywna energia, euForia. w TyM roku LaTo w Toruniu roZPocZynaMy wieLoBarwnie! juŻ w najBLiŻSZą 
SoBoTę oDBęDZie Się „FeSTiwaL koLorów”.

PrZeZ DZiewięć LaT oDBywał Się w gniewkowie, aLe X juBiLeuSZowy FeSTiwaL rocka ProgreSywnego iM. ToMaSZa BekSiŃ-
Skiego Zagości w Toruniu. oD 1 Do 3 LiPca w naSZyM Mieście BęDZie króLował gaTunek MuZyki, kTóry Ma LicZnycH Fanów.

FeSTiwaL koLorów wySTrZeLi na SkarPie

rock ProgreSywny naD wiSłą

Festiwal Kolorów w tym roku odbędzie się na Placu Cyrkowym                                                                                                                                    Fot. Nadesłane

Dlaczego Gniewkowo? Bo 
stamtąd pochodzi Stowa-
rzyszenie Inicjatyw Nieza-
leżnych „Progres”. Jednym 
z jego głównych celów jest 
działanie na rzecz muzyki 
– rocka progresywnego 
oraz rozwijanie i kreowa-
nie kultury, promowanie 
artystów. I od 10 lat to się 
udaje. Jubileuszowe wyda-
rzenie odbędzie się w To-
runiu, bo znalazły się oso-
by nim zainteresowane.  
– Festiwal nie ma charak-
teru komercyjnego. Wstęp 
jest bezpłatny – mówi szef 
festiwalu Sławomir Boż-
ko. – Rock progresywny to 
muzyka o randze sztuki. 
Chcielibyśmy, żeby impre-
za zagościła w Toruniu na 
stałe. 
Muzyczne wydarzenie, do 
tej pory trwające dwa dni, 
będzie wyjątkowo trzy-
dniową imprezą. Wystąpi 
11 polskich wykonawców 
oraz gość specjalny z za-
granicy – Karnataka. To 

uznany na całym świecie 
zespół, za swój ostatni 
album „Secrets Of An-
gels” zdobył dwie nagrody  
w prestiżowym plebiscy- 

cie Classic Rock Society 
Awards za Najlepszy Al-
bum Roku 2015 oraz za 
Najlepszy Utwór Roku 
2015. W Polsce wystąpi po 

raz pierwszy. Muzyka Kar-
nataka to mieszanka rocka 
progresywnego, symfoni- 
cznego oraz elementów 
folkowych.

Festiwal to nie tylko muzy-
ka. Co roku towarzyszą mu 
kiermasze płytowe, loterie 
i konkursy. Tradycyjnie co 
roku wręczana jest Nagroda 
im. Roberta „Ro-Ro” Roszaka, 
którą w tym roku otrzyma naj-
lepszy polski zespół grający 
rocka progresywnego Riversi-
de. Nagroda jest dedykowana 
polskim zespołom grającym 
rocka progresywnego, a przy-
znawana jest przez człon-
ków stowarzyszenia „Pro- 
gres” za najlepsze wydawnic- 
two muzyczne w danym roku. 
Wyróżnieniu patronuje przed-
wcześnie zmarły Robert Ro- 
szak, członek stowarzyszenia, 
dziennikarz muzyczny. 

Uczczona zostanie postać 
patrona festiwalu – Tomasza 
Beksińskiego, nieżyjącego 
dziennikarza muzycznego ra-
diowej „Trójki”.  
Festiwal, okrzyknięty Świętem 
Polskiej Sceny Rocka Progre-
sywnego, odbędzie się w Fosie 
Zamkowej.  

kto zagra?
1 lipca, 19.00: anvision, 
animations, arlon
2 lipca, 15.00: Fractal-
mind, Perihellium, abs-
trakt, karnataka, wła-
dysław komendarek.
3 lipca, 15.00: keep roc-
kin’, Love De vice, Brain 
connect, retrospective.

Na zdjęciu zespół Karnataka Fot. Nadesłane

Na zdjęciu zespół Anvision 
Fot. Nadesłane
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www.torunakn.pl

FeSTiwaL koLorów wySTrZeLi na SkarPie

rock ProgreSywny naD wiSłą warsztaty
Do 6 razy sztuka!

Festiwal
Saxmania 2016 w Dworze artusa

wydarzenie
Piknik na początek lata w Domu Muz

Spotkanie
olga Bołądź w kinie centrum

wydarzenie 
Forum Pozytywnej Zmiany

Festiwal
wieczór z bluesem i Marzeną ugorną

konkurs
Przegląd chórów

Muzeum
Panaceum na świętego jana

W przyszłym tygodniu najmłodszych to-
runian czeka intensywny, kulturalny ty-
dzień zainicjowany przez dział edukacji 
CSW. W Centrum oraz w Domu Muz, Domu 
Harcerza, Młodzieżowym Domu Kultury, 
Dworze Artusa i Etnomuzuem będą od-
bywać się zajęcia teatralne, muzyczne, 
artystyczne i multimedialne, podsumo-
wane wystawą i wspólnym spotkaniem 
na koniec  sześciodniowych warsztatów. 
W Centrum Sztuki Współczesnej odbędzie 
się również pokaz zdjęć z poszczególnych 
spotkań. W projekcie mogą wziąć udział 
dzieci w wieku od 6 do 12 lat, zapisy pod 
adresem e-mail: edukacja@csw.torun.pl

Kolejne święto saksofonu, zainicjowane przez toruńskiego muzyka, Dariusza Zaleśnego, 
przed nami. W poniedziałkowy wieczór usłyszymy wielkie przeboje Astora Piazzolli, 
Georga Gershwina i Mik’a Curtisa w wykonaniu kwartetu Sax 4 Ever. W drugiej części 
koncertu Dariusz Zaleśny ze swoim trio zagra recital „Fascynacje”. Na fortepianie bę-
dzie mu towarzyszyć Tomasz Gust a na kontrabasie Arek Olszewski. W repertuarze po-
jawią się m.in. przeboje Johna Coltrane’a czy Joe Hendersona. Na finał Saxmanii wszy-
scy muzycy połączą siły we wspólnych wykonaniach jazzowych standardów.

Po atrakcjach, jakie Dom Muz serwował na Dzień Dziecka, przyszedł czas na kolejne, ro-
dzinne spotkanie. Po raz kolejny Dom Muz zaprasza małych i dużych, tym razem na skwer 
filii  przy ul. Poznańskiej, na piknik sztuki na początek wakacji. W pierwszą, letnią sobotę 
na całe rodziny czekają artystyczne atrakcje. Będzie można sprawdzić swój talent podczas 
warsztatów zdobniczych, ceramicznych czy malowania metodą batiku. Współorganizatorem 
zabawy jest Fundacja na rzecz Osób Niepełnosprawnych Arkadia.

Pochodząca z Torunia aktorka pojawi się na ostat-
nim w tym miesiącu spotkaniu z kinomanami w CSW. 
Olga Bołądź dzień wcześniej obok Marka Żydowicza 
odsłoni swoją Katarzynkę w Piernikowej Alei Gwiazd. 
Toruńska aktorka znana jest z ról w takich filmach jak 
„Skrzydlate świnie”, „Służby specjalne” czy „Słaba 
płeć”, a ostatnio można ją oglądać na ekranach kin 
w filmie „Kochaj”, obok innej pochodzącej z Torunia 
aktorki, Małgorzaty Kożuchowskiej.

Forum Pozytywnej Zmiany ma być spotkaniem 
tych, którzy zmiany potrzebują z tymi, którzy 
do tej zmiany mogą zainspirować. Organizato-
rzy zapewniają, że takiego wydarzenia jeszcze 
w Toruniu nie było. Na Forum będzie można 
pozyskać nowe kontakty, patenty na rozwój 
zawodowy i osobisty, wymienić się praktycz-
ną wiedzą z uczestnikami, poznać nietuzin-
kowych ludzi i przedsiębiorców oraz spędzić 
przyjemnie i pożytecznie czas wyciągając przy 
tym jak najwięcej korzyści dla siebie. Należy 
przygotować się na luźne rozmowy zamiast 
długich wykładów i przejrzyste tematy za-
miast niejasnych pojęć. Nie zabraknie jednak 
prelegentów, którzy podzielą się swoim zawo-
dowym doświadczeniem.

Piątkowy koncert zainauguruje 20. Międzynarodowy festiwal „Nova Muzyka i Architektura”. 
Marzenie Ugornej towarzyszyć będzie oprócz zespołu, Toruńska Orkiestra Symfoniczna pod 
batutą Tomasza Filipczaka. Słuchacze zgromadzeni na Rynku usłyszą starannie wyselek-
cjonowane bluesowe przeboje polskich gigantów jak Tadeusz Nalepa czy Mira Kubasińska, 
ale nie zabraknie też utworów Janis Joplin, w których Marzena Ugorna wypada znakomicie. 
Wokalistka pochodzi z Kalisza, jej kariera nabrała tempa dzięki występowi w programie „The 
Voice of Poland”. Koncert w Toruniu jest częścią jej trasy „Blues symfonicznie”.

Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Pomorski w Toruniu już po raz trzeci zaprasza na 
wyjątkowy Przegląd Chórów. Konkurs jest okazją do spotkania i prezentacji chórów toruń-
skiego  oddziału PZChiO. W przesłuchaniach bierze udział 5 chórów: Chór „Melodia” Toruń-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod dyrekcją Aleksandry Kwiatkowskiej, Chór „Cordia-
le Coro” z Aleksandrowa Kujawskiego pod dyr. Jarosława Dąbrowskiego, Chór Nauczycielski 
„Con Anima” pod dyr. Janusza Heyki, Chór „Lutnia Nova” miasta Aleksandrów Kujawski pod 
dyr. Kai Potrzebskiej, Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” pod dyr. Agnieszki Brzezińskiej. 
Gwiazdą przeglądu jest Chór „Schola Cathedralis Thoruniensis” - zwycięzca ubiegłorocznej 
edycji przeglądu. 

Kolejne z cyklu dobrze znanych to-
ruńskim seniorom spotkań z cyklu 
„Muzeum – Panaceum” poświęco-
ne będzie tradycjom nocy święto-
jańskiej. Etnomuzeum zaprasza do 
rozmowy i wysłuchania wykładu 
na temat kultu św. Jana Chrzciciela  
w religijności ludowej oraz zwycza-
jów związanych z Nocą Świętojań-
ską. W programie: przysłowia, pie-
śni i przykłady poezji z motywem 
wigilii św. Jana, wierzenia związane 
z wodą i ogniem, opowieści zielar-
skie.z prezentacją różnych roślin 
używanych w medycynie ludowej 
i o wierzeniach z nimi związanych. 
Spotkanie poprowadzi Maria Po-
krzywnicka. 

27.06.-2.07.2016
cSw 

i instytucje towarzyszące
Bilety: 30 zł

27.06.2016, 
godz. 19.00

Sala wielka Dworu artusa

Bilety: 15/20 zł

25.06.2016 
godz. 17.00

kino centrum w cSw
wstęp wolny

24.06.2016 
godz. 20.30

rynek Staromiejski

wstęp wolny

25.06.2016, 
godz. 14:30

Sala koncertowa 
Zespołu Szkół Muzycznych 

28.06.2016 godz. 12.00
Muzeum etnograficzne

Bilety: 3 zł

25.06.2016 godz.11.00
Dom Muz ul. Poznańska 52

wstęp wolny

Forum Pozytywnej Zmiany
2.07.2016 r., sobota, godz. 16:00
Hotel Meeting ul. Bema 73-89

Zapisy: https://303488-4.evenea.pl/
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