Halloween, s. 7-9
Cukierek albo psikus - sprawdź, co dzieje się
w Toruniu.

Motoryzacja, s. 10-11
Kierowco przygotuj się do zimy, w sobotę
w naszym mieście darmowe przeglądy.

Fotorelacja, s. 14
Toruń Marathon i ponad tysiąc
uczestników, którzy przyjechali do Torunia.

piątek, 28.10.2016
BEZPŁATNIE, w każdy piątek
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Kultura, s. 6
Soul Behind, czyli muzyczne wspomnienie
wielkich artystów.

Fot. Jacek Koślicki

Halloween
PRZERAŻA
Przeraża CZY
czy BAWI?
bawi?
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Rysowaniem i projektowaniem graficznym zajmuje
się od wielu lat. Doświadczenie zdobył, pracując
dla dzienników regionalnych oraz współpracując
z agencjami reklamowymi
przy wielu różnorodnych
projektach.

Halloween
– hot or not?
Wchodząc do pierwszego lepszego sklepu, bez
problemu kupimy maskę
upiora, plastikowe widły
czy ozdobną dynię. Wypożyczalnie strojów mają
obłożenie niczym w karnawale. Toruńskie lokale

Jesień daje w kość
Ostatnio kursujemy z mężem
pomiędzy Toruniem a Warszawą. Samochodem. Autostradą A1. Wyliczyliśmy, że
jadąc ze średnią prędkością
135 km/godz., droga zajmuje
nam dwie godziny. Przyzwoicie. Gdybyśmy grzali, bo to
już nie do końca normalna
jazda, 160 km/godz. zaoszczędzimy zaledwie kilkanaście minut. Pytanie: czy war-

Druk:
Agora SA
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za treść zamieszczonych reklam

„Vinyl” to jeden z tych seriali HBO,
do których chętnie się wraca, gdy
zostają wydane w postaci płyt DVD.
Twórcami pierwszego sezonu są:
Mick Jagger, Martin Scorsese, Rich
Cohen i Terence Winter. Wydawało
się, że w tym składzie jest to gotowa
recepta na sukces. Szczególnie, iż
pomysł na zrealizowanie, pierwotnie
filmu a później serialu, liczy sobie 20
lat... Terence Winter, tak to wspomina: „W 1996 roku Mick Jagger spotkał
się z Martinem Scorsese i przekonał
go do realizacji pomysłu na produkcję będącą „Kasynem” osadzonym
w świecie rock’n’rolla. 11 lat później,
Martin Scorsese zadzwonił do mnie
ze słowami: Słuchaj, mam taką jedną rzecz. To film rozgrywający się w

świecie rock’n’rolla. Robię go z Mickiem Jaggerem. Myślisz, że byłbyś
tym zainteresowany?”. 20 lat, 100
milionów dolarów kosztów produkcji
oraz 760 tysięcy ludzi oglądających
premierę pierwszego odcinka. Dwie
ostatnie liczby zabiły ten serial.
Kontynuacji nie będzie. Decyzja zapadła w czerwcu, ale nadal trudno
się z tym pogodzić. W jednej ze scen
kończących „Alibi”, czyli ostatni odcinek pierwszego sezonu, scenarzysta
sygnalizuje powstanie legendarnego nowojorskiego klubu CBGB &
OFMUG. W ten sposób, charakterystyczny dla The Sopranos, mógł to
zrobić jedynie Terence Winter. Drugi
sezon zapowiadał się arcyciekawie,
mimo sygnalizowanych roszad
personalnych. Jednak nad rozlanym mlekiem szkoda ronić łez. Po
serialu została m.in. świetna kreacja
stworzona przez Jamesa Jaggera i
przekonanie, że nie jestem osamotniony w twierdzeniu, iż od bluesa
wszystko się zaczęło. Syn Jerry Hall
i Micka Jaggera rolą Kipa Stevensa
udowodnił iż w „Vinylu” absolutnie

nie może być mowy o jakiejkolwiek
formie nepotyzmu. Co do bluesowych korzeni wszystkiego, co dobre
we współczesnej muzyce, kilka na to
dowodów przedstawia line-up tegorocznego HRPP FESTIVALU. Zaczynamy w środę 9 listopada od zespołu
Hendrix Project, poprzedzającego
solowy występ Leszka Cichońskiego, po którym wystąpi pARTyzant z
Przyjaciółmi. Wieczór zakończy duet
Indivi-Duo (Przemek Łosoś i Marek
Modrzejewski). Wybrałem wykonawców, którzy świetnie się znają i
między którymi jest ten specyficzny
rodzaj muzycznej chemii umożliwiający spontaniczną współpracę. Również prowadzący wydarzenie Mark
„Bestia” Olbrich zapowiedział swój
aktywny udział w kreowaniu festiwalowej koniunktury. Drugiego dnia
wystąpią Bartek „Bratek” Wójcik z
Przyjaciółmi, Głuch – Łapka – Głuch,
Sean Carney & Shaun Booker Band ,
The Movement, Nico’ZZ Band. Szczegóły niebawem...

Toruń Zdrój?
Akwen toruńskiego Portu
Drzewnego znam od dzieciaka.
Jako młodzik, a potem junior
startowałem tam na wioślarskich regatach. Czasy to były
kartkowe, więc aby zaoszczędzić na paliwie, nasze łódki
zamiast jechać tam na przyczepie, dostarczaliśmy Wisłą w
ramach treningu. A z powrotem
już biegiem do przystani AZS-u
Hanna Wojtkowska przy Kosmosie. Później robiłem
redaktor Toronto
tam także kurs i patent żeglar-

ski. Nigdy jednak nie spodziewałem się, że będzie tam kiedyś kurort. I to nie byle jaki, ale
oficjalne uzdrowisko. Przyznać
trzeba, że pomysłów i odwagi
ojcu Rydzykowi nigdy nie brakowało. Ale to nic w porównaniu z jego konsekwencją. Mimo
radykalnych poglądów nigdy
się nie cofa i realizuje swoje
cele. Można mu tej skuteczności jedynie pogratulować.
Teraz, kiedy jego radiowo-medialny głos i zdyscyplinowany
elektorat, stanowią jeden z
filarów nowej władzy, można
się spodziewać, że tak jak zaplanował – uzdrowisko stworzy. Można się z tego śmiać,
można uznać za formę spłaty
wyborczych zobowiązań, ale
prawda jest taka, że w Toruniu
tylko on może tego dokonać.
I jakkolwiek na to nie patrzeć,
to takie termy i zespół aquaparków są miastu potrzebne. Wszystkie takie obiekty w
Polsce są zawsze oblegane.

W sezonie często stoi się tam
w długich kolejkach. Tak więc
niespotykanie uzdolniony biznesowo zakonnik wypełni zapewne rynkową niszę. Znając
jego wpływy na rządowe gabinety, można przypuszczać, że
fala pieniędzy niczym tsunami
przypłynie Wisłą z Warszawy
do Portu Drzewnego. Może
dzięki temu powstanie i most
zachodni, którego zadłużone
po uszy miasto samo w życiu
nie wybuduje? A to wszystko,
czyli zarówno termy, status
uzdrowiska, jak i może most na
zawsze w Toruniu pozostaną. I
to będzie największa wartość
dodana tego uzdrowiska. Pozostaje jedynie pytanie, jak to
się ma do interesów Ciechocinka i Inowrocławia – uzdrowisk
z tradycjami od lat. Mam nadzieję, że nie będziemy z nimi
tylko konkurować, a bardziej
współpracować.

licytują się na atrakcje.
W zeszłym roku do moich drzwi zapukały dzieci z sąsiedztwa, mówiąc
„cukierek albo psikus”.
Halloween rozgościło się
u nas na całego. Święto
rodem z Ameryki chyba
już nikogo nie dziwi, ale
kontrowersje budzi. Ma
tyle samo zwolenników,
co przeciwników. Kontrowersje powstają na pewno
dlatego, że obchodzone
jest w wigilię Wszystkich
Świętych. Święta zadumy
i wspomnienia zmarłych,
bardzo ważnego dnia w
naszej kulturze. Tu w
kontrze staje demoniczne Halloween, które dla
wielu jest znieważaniem
polskiej tradycji. Zabawa
ze „śmiercią” w roli głównej dla większości jest
niesmaczna i przekracza
granice. Ale czy faktycznie Halloween czemuś

zagraża? Czy ludzie, którzy je celebrują, rzeczywiście przykładają wagę
do przekazu tego dnia czy
może szukają pretekstu
do spotkania z przyjaciółmi, chwili relaksu i dobrej
zabawy? Takie obyczaje to
nie wierzenia i omotanie
przez duchy. To element
kultury Zachodu, który
przyszedł do nas wraz
z galeriami handlowymi,
emigracją, ba, nawet telewizją. Dla mnie nie jest
niczym groźnym. Najważniejsze jest zawsze wyważenie. Można zakazywać
i grozić palcem. Czy da to
jakiś skutek? Oczywiście!
Bo to, co zabronione, zawsze jest bardziej atrakcyjne… I to wszystko sprawia,
że straszno-śmieszne te halloweenowe przepychanki.

to tak grzać. Bo właściwie
większości kierowcom nigdzie się nie śpieszy, oprócz
tego, że chcą gdzieś tam dojechać. Jeśli w aucie nie rodzi akurat żona, nie jedziemy
do szpitala z odciętą ręką,
nie zalało nam mieszkania –
to dokąd, do diaska!, tak pędzić. Czy w jakiś szczególny
sposób wykorzystujemy te
zaoszczędzone minuty? W
tym pośpiechu nie ma logiki.
Wzajemnie się nakręcamy.
Jestem i kierowcą, i rowerzystką, i pieszym. Jako kierowca próbuję nie trąbić na
innych, bo sama nie lubię,
kiedy ktoś mnie „klaksonuje”. Nie gestykuluję niemiło
i nie wyjeżdżam komuś na
chama przed maską. Jako
rowerzystka dziękuję, gdy
ktoś przepuści mnie na pasach, nie czuję się jak święty
jednoślad na drodze. Kiedy idę pieszo, przez pasy
przechodzę niczym wartki

potok, a nie tempem winniczka. Nie wchodzę też na
te pasy znienacka. W każdej
z tych ról staram się myśleć
o innych użytkownikach. Bo
wiem, jak to jest z kilku innych perspektyw.
Dzień coraz krótszy, sprzyjająca pogoda przeminęła z
wiatrem (ostał się jeno wiatr,
dołączył jeszcze deszcz),
jeździ się trudniej. Poza tym
zbliża się 1 listopada, więc
ruch będzie jeszcze większy.
Kierowcy, ale i pieszy czy rowerzyści muszą być bardziej
czujni. No właśnie, my wszyscy musimy, w zależności od
środka komunikacji. Uważajmy na siebie nawzajem,
bo okres jesienno-zimowy
wszystkim nam daje w kość.
Nie drażnijmy się wzajemnie.
Bądźmy dla siebie widoczni.

Żaneta Lipińska-Patalon
redaktor naczelna

„

Darek Kowalski
HRP Pamela

Maciej Karczewski
toruński przedsiębiorca
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Szczęście w Toruniu troi się w oczach!

Moment, w którym Alicja i Marcin Jasińscy dowiedzieli się, że zostaną rodzicami jednojajowych trojaczków, wywrócił ich życie do góry nogami.
Dziś Benjamin, Jonatan i Stefan mają 1,5 miesiąca i przysparzają swojej rodzinie ogrom dumy i radości.
- Kiedy dowiedziałem się, że
będą trojaczki, siedziałem akurat
w samochodzie i byłem mocno
zaskoczony. Wiedziałem, że życie teraz znacznie się zmieni, ale
najważniejsze było dla nas, żeby
dzieci były zdrowe – wspomina
Marcin Jasiński, tata trojaczków. Benjamin, Jonatan i Stefan
to trojaczki jednojajowe, które
przyszły na świat 15 września
w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Opieka nad
trzema dorastającymi chłopcami
to nie lada wyzwanie, dla całej
rodziny Jasińskich. -Przychodzą
momenty, że boimy się przyszłości, wszystko jest nowe, a do tego
dochodzą codzienne obowiązki
domowe oraz opieka nad córkami – przyznaje Alicja Jasińska,
mama trojaczków. -Jesteśmy
wdzięczni za wszelkie wsparcie.
Nie dalibyśmy rady zapewnić
dzieciom wystarczającej opieki,
bez dodatkowej pomocy. Rytm
dnia jest podporządkowany
karmieniu dzieci, dlatego też
obecnie na zmianę moja mama
i Marcin mi towarzyszą – dodaje. - Wiem, że wychowanie
dzieci to ogromny wysiłek, dlatego też trzymam kciuki za wytrwałość państwa Jasińskich,
są oni bardzo dzielni i serdecz-

kom – wspomina Marcin Jasiński.
Benjamin, Jonatan i Stefan to nie
jedyne dzieci Państwa Jasińskich.
Szczęśliwi rodzice mają jeszcze
córki: Faustynę i Tosię. – Najtrudniejszy czas, szczególnie gdy
byłam jeszcze w szpitalu, był
dla najmłodszej córki. Tosia ma
zaledwie 3 lata i było jej bardzo
ciężko to wszystko zrozumieć.
Teraz stopniowo staramy się
przyzwyczaić do nowej sytuacji i
wszystko sobie poukładać. Starsza córka choć ma dopiero 6 lat,
sporo nam już pomaga – przyznaje Alicja Jasińska.

Trojaczki przyszły na świat 15 września w toruńskim szpitalu

nie im gratuluję - mówi Michał Doba składa się dla nas z trzygoZaleski, prezydent Torunia.
dzinnego cyklu, w trakcie niego
niezwykle ważne jest karmienie
Życie w nowym rytmie
i ściąganie mleka – opowiada
Obecnie najważniejszym punktem Marcin Jasiński. - Najważniejszy
dnia rodziny Jasińskich jest pora jest dla nas dzień bieżący, żyjemy
karmienia. Przy trójce bliźniaków teraz na walizkach i mamy w plawymaga to dużej uwagi i bar- nach przeprowadzkę. Rok temu
dzo dobrej organizacji. – Od 1,5 kupiliśmy siedmioosobowy samiesiąca śpimy bardzo niewiele. mochód, kto by się spodziewał że

Fot. Małgorzata Litwin/UMT

tak szybko się zapełni – dodaje.
Identyczni
czy jednak nie?
Bracia pochodzą z ciąży jednokosmówkowej i jako rozwijające się
płody dzielili jedno łożysko. Skutkiem tego jest ich wręcz identyczny wygląd. Jak zatem państwu
Jasińskim udaje się odróżnić po-

tomstwo? – Najłatwiej jest nam
odróżnić Stefana, ze względu na
charakterystyczne uszko. Do tej
pory wyróżniające znamię miał
także Jonatan, ale teraz gdy się
wchłonęło mamy z nim nieco
więcej kłopotu. Mamy zasadę, że
dzieci kładziemy zawsze, w takiej
kolejności, w której się rodziły,
zapobiega to wszelkim pomył-

Wyjątkowy dzień
nie tylko w Toruniu
Choć sytuacja, gdy na świat przychodzą trojaczki, jest absolutnie
wyjątkowa i zdarza się niezwykle rzadko, to tego samego dnia
w Olsztynie przywitano trzy
identyczne dziewczynki. Siostry
– Amelia, Oliwia i Laura także
urodziły się w 32. tygodniu ciąży.
Chociaż ciąża trojacza zdarza się
raz na dwa miliony zapłodnień,
to w obu przypadkach przebiegła ona prawidłowo i teraz dzieci
mogą spokojnie dorastać wśród
swoich bliskich.

Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

Już od poniedziałku zmiany w organizacji ruchu
Tradycyjnie w związku z obchodami Wszystkich Świętych Miejski Zarząd Dróg wprowadza zmiany w organizacji ruchu. Zmiany potrwają od poniedziałku 31 października, godz. 15.00 do 2 listopada, godz. 7.00
W rejonie Centralnego Cmentarza Komunalnego zamknięty zostanie wjazd z ul. Grudziądzkiej w ul. Celniczą. Ruch
kierowany będzie trzema
wjazdami na parking wzdłuż
zachodniego
ogrodzenia
CCK od strony ul. Grudziądzkiej, a od ul. Mazowieckiej
na parking firmy „Oferta”
(bezpłatny, niestrzeżony).
Dopuszczone będzie również
parkowanie pojazdów na poboczu po stronie północnej
jezdni ul. Celniczej.

Na ul. Turystycznej po stronie
wschodniej obowiązywać będzie zakaz postoju, natomiast
po stronie zachodniej wprowadzony będzie zakaz zatrzymywania się. Parkowanie
pojazdów odbywać się będzie
na parkingu przy cmentarzu.

Przed głównym wejściem (zarówno od ul. Grudziądzkiej,
jak i Celniczej obowiązywał
będzie zakaz wjazdu na parking). Zakaz ten nie będzie
dotyczył osób niepełnosprawnych, autobusów MZK
oraz pojazdów TAXI.
W rejonach cmentarzy przy
ul. Poznańskiej po obu stronach drogi wprowadzone zostaną zakazy zatrzymywania
się. Odcinek obowiązywania
zakazu określony będzie znakami B-36 zakaz zatrzymywania się. Parkowanie pojazdów
dozwolone będzie na parkingu poligonu po południowej
stronie.
W okolicach cmentarza przy
ul. Koniuchy – po północnej
stronie ulicy obowiązywać
będzie zakaz zatrzymywania
się ( nie dotyczy parkingu).

Zmiany w organizacji ruchu przy toruńskich cmentarzach potrwają do 7.00 rano we wtorek

Parkowanie pojazdów możliwe będzie po południowej
stronie jezdni ul. Koniuchy
oraz na terenach zielonych
przy ul. Wielki Rów ( MPO) i
Kozackiej (Piotr i Paweł).
W rejonie cmentarza przy
skrzyżowaniu ulic Grudziądzka – Wielki Rów w dniu
01.11.2016r.
udostępniony
zostanie parking (bezpłatny,
niestrzeżony) przed Centrum
Handlowym „Kometa” przy ul.
Grudziądzkiej 162 oraz par-

kowanie na terenie zielonym Trasy Średnicowej, na lewym
pasie ruchu, na odcinkach
przy ul. Wielki Rów.
oznakowanych znakami D-18
Przy cmentarzu przy ul. Żwir- parking. Na Trasie Średnicowej
ki i Wigury po obu stronach od ul. Szosa Chełmińska do Lejezdni obowiązywał będzie gionów obowiązywać będzie
zakaz zatrzymywania się. ograniczenie prędkości do 30
Parkowanie pojazdów na uli- km/h.
cach przyległych do ul. Żwirki
W pobliżu cmentarza przy ul.
i Wigury.
Gałczyńskiego 1.11.2016 r. od
W rejonie cmentarza przy godz. 6.00 do godz.18.00 udoulicy Wybickiego dozwolone stępniony będzie parking przy
będzie skośne parkowanie kinie Cinema City (bezpłatny,
pojazdów na obu jezdniach niestrzeżony).

Od 31.10.2016 r. godz.15.00
do 1.11.2016 r. godz.20.00 na
Fot. Jacek Koślicki
skrzyżowaniu ul. Mazowiecka
– Celnicza (przejazd kolejoParkowanie pojazdów na ul. wy) nie będzie obowiązywał
Gałczyńskiego
dozwolone znak B-20 „stop”.
będzie po stronie południowej, natomiast po stronie Nieprawidłowości dotyczące
północnej obowiązywać bę- oznakowania należy zgłaszać
do Pogotowia Drogowego
dzie zakaz postoju.
tel.19633. W sprawie sygnaliNa ul. Antczaka po stronie zacji drogowej tel. 501038455.
północnej na odcinku wzdłuż O włączeniu sygnalizacji
cmentarza obowiązywać bę- świetlnej w rejonie cmentadzie zakaz postoju. Parkowa- rzy decydować będzie polinie pojazdów dozwolone bę- cja.
dzie po stronie południowej
ul. Antczaka i na ul. PułaskieRedakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl
go po stronie zachodniej.
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„Moje Podwórko” także na Bydgoskim Przedmieściu
Na nowe place zabaw, ławki, zieleń, remont nawierzchni… Dobra wiadomość dla wspólnot mieszkaniowych – już nie tylko kamienice w Zespole
Staromiejskim, ale również na Bydgoskim Przedmieściu mogą starać się o dofinansowanie w ramach miejskiego programu „Moje Podwórko”.
Program „Moje Podwórko” stwarza okazję do podniesienia estetyki i upiększenia otoczenia toruńskich kamienic – ich podwórek
i dziedzińców. Wiele z nich pilnie
potrzebuje takich prac, a mieszkańcy z własnych pieniędzy nie
są w stanie modernizować tych
przestrzeni. Uruchomiony w zeszłym roku miejski program „Moje
Podwórko” otwiera przed wspólnotami możliwość otrzymania
dofinansowania m.in. na place zabaw, zieleń, ławki, chodniki, nowe
nawierzchnie.
Również na
Bydgoskim Przedmieściu
Ile można otrzymać? Do tej pory
kwota ta stanowiła 50 procent
poniesionych kosztów. Dzięki
zmianom w regulaminie w przypadku wykonaniu prac wymagających poniesienia dużych
nakładów finansowych, np. związanych z wykonaniem infrastruktury podziemnej lub ułożeniem
nowej nawierzchni, zwiększono
wsparcie do 70 procent. – Istotną
zmianą jest możliwość starania
się o współfinansowanie nakładów na podwórku również właścicieli tych budynków, w których
lokale mieszkalne stanowią minimum 70 procent wszystkich lokali
– informuje Aleksandra Iżycka,
REKLAMA

Mieszkańcy Królowej Jadwigi 20 skorzystali z programu „Moje Podwórko”

dyrektor Biura Toruńskiego
Centrum Miasta realizującego
program. Kolejna nowość to
rozszerzenie zasięgu zainteresowanych wspólnot poza
Zespół Staromiejski. Aleksandra Iżycka: – Ponieważ napływało do nas sporo próśb
od mieszkańców Bydgoskiego Przedmieścia, poszerzyliśmy adresatów programu,

uwzględniając ten rejon
Torunia. W ciągu dwóch lat
istnienia „Mojego Podwórka”
nie wykorzystaliśmy wszystkich środków przeznaczonych
rocznie na ten cel, czyli 100
tys. zł, bo program nie cieszył się na początku dużym
zainteresowaniem. Mamy sporo
funduszy do dyspozycji i zachęcamy do składania wniosków.

nie wyniosło w sumie 39
tys. zł. – W poprzednich
latach wykonaliśmy generalny remont kamienicy, zostały drobiazgi.
Dlatego skorzystaliśmy
z miejskiego programu.
Zainstalowane zostały
między innymi stojaki na
rowery, ustawiono donice,
wykonano nasadzenia,
pergola ozdobiła śmietnik.
Środki z programu wykorzystaliśmy również na
zadaszenia nad wejściami
do lokali. Staraliśmy się
o dofinansowanie w wysokości 8 tys. zł – mówi
Krzysztof
Mielczarek,
zarządca nieruchomości.
Wspólnota mieszkaniowa
Apartamenty Książęce
Poniatowskiego 3 dzięki
Fot. Jacek Koślicki
dofinansowaniu w wysokości 18 tys. zł mogła wyJuż można składać wnioski
remontować nawierzchnię
W tym roku o współfinansowa- podwórka, poprawić fragment
nie nakładów w dwóch nabo- elewacji kamienicy, postawić elerach ubiega się siedem wspólnot menty małej architektury oraz
mieszkaniowych: Warszawska urządzenia zabawowe dla dzie2, Rynek Nowomiejski 9, Małe ci. Będzie starała się o kolejne
Garbary 23, Poniatowskiego 5, wsparcie – o dotację Miejskiego
Królowej Jadwigi 20, Piastowska 3 Konserwatora Zabytków – na doi Apartamenty Książęce Ponia- kończenie izolacji przeciwwilgotowskiego 3, a przyznane im w ciowej fundamentów oraz remont
ramach programu dofinansowa- balkonów i prace elewacyjne.

Prace na podwórkach trwają,
powinny zakończyć się do końca
listopada. Wnioski na kolejny rok
można już składać. W pierwszym
naborze wspólnoty mają czas
do 15 lutego, a w drugim do 15
kwietnia.

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

Współfinansowaniem
mogą być objęte
w szczególności nakłady
związane z:
•
placami zabaw dla dzieci,
tworzącymi układ urządzeń
(huśtawki, zjeżdżalnie,
piaskownice i inne) trwale
związany z gruntem i związane z nim specjalistyczne
nawierzchnie,
•
zorganizowanymi zespołami
zieleni, z trwałymi elementami małej architektury
i nasadzeniami wieloletnimi,
•
miejscami wypoczynku
i rekreacji, tj. układami
małej architektury, trwale
związanymi z gruntem wraz
z trwałymi urządzeniami
rekreacyjnymi i związane
z nimi utwardzenia terenu.
TRN 2016102803G
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Muzyczne zaduszki w hołdzie niezapomnianym artystom
Zaduszki to dzień wspomnień. Już po raz szósty można go spędzić w muzycznym, jazzowo-soulowym nastroju. Nie zabraknie
też funku i bluesa. Okazja do posłuchania utworów niezapomnianych artystów już 2 listopada w klubie Lizard King.

Soul Behind to koncert, który na pewno będzie miłym
zwieńczeniem tego wyjątkowego święta. Odświeżone
aranżacje utworów Wielkich
Nieobecnych odsłonią przed
publicznością nowe oblicze
i niesłabnący uniwersalizm
tych kompozycji. W muzyczny
świat wspomnień wprowadzi
nas wokalistka Asia Czajkowska-Zoń, której towarzyszyć
będą: Igor Nowicki (klawisze,
organy Hammonda), Nikodem
Wróbel (gitary), Michał Rybka (bas) oraz Waldemar FranREKLAMA

czyk (perkusja). Na scenie
pojawią się również goście
specjalni, których nazwiska
do końca mają pozostać tajemnicą.
Jakie przesłanie będzie towarzyszyć koncertowi? – Nie
chcemy rozpamiętywać, jak
bardzo jest nam źle bez ważnych dla nas osób ani napawać się smutkiem, ale – w
przypadku artystów, których
cenimy – pragniemy pokazać,
jak piękną muzykę po sobie
pozostawili. Pokazać, że ona

nadal nas inspiruje. Bo tematy, które grali czy śpiewali
nasi idole i mistrzowie, wciąż
żyją w niejednym z nas i
współtworzą historię światowej muzyki. Dzień Zaduszny
zwykle nastraja nas melancholijnie, ale chcemy, żeby
koncert wywołał u słuchaczy
nie tylko wzruszenie, ale i
radosne, pozytywne emocje
– zaznacza Asia Czajkowska
-Zoń. Jak mówi wokalistka,
dobór repertuaru był długim
procesem: – Utwory zawsze
wybieram z dużym rozmy-

Asia Czajkowska-Zoń wspomina zmarłych artystów już od sześciu lat
TRN 2016102804G

Fot. Nadesłane

słem, tak żeby finalny pro- stami w ramach stypendium
gram był jak najciekawszy. kulturalnego Urzędu Miasta
Torunia. Podczas dwugodzinPodczas ZaDUSZek w no- nego koncertu z pewnością
wych aranżacjach usły- nie zabraknie emocji.
szymy standardy Duke’a
Ellingtona, Theleoniousa
Monka, Victora Younga i
Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl
Errola Garnera. Pojawią
się zarówno przeboje, jak
i mniej popularne utwory

wielkich wokalistów: Michaela Jacksona, Amy Winehouse, Natalie Cole, Freddiego
Mercury’ego, Prince’a. Polski akcent zaznaczy się w
piosenkach Czesława Niemena, Marka Grechuty, Tadeusza Nalepy i Grzegorza
Ciechowskiego.
Kolejną
niespodzianką,
oprócz tajemniczych gości,
którzy pojawią się na scenie, będzie przedpremierowe wykonanie kilku autorskich utworów z najnowszej
płyty wokalistki – „Pianissima”. Płyta to owoc współpracy z toruńskimi piani-

Klub Muzyczny
Lizard King
ul. Kopernika 3
2.11.2016
start: 20.30
Wstęp: 20 zł
(bilety
do nabycia
w dniu
występu)

HALLOWEEN
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Halloween
Czy w Toruniu obchodzimy Halloween? Sprawdziliśmy

Ostatni dzień października coraz częściej kojarzy się Polakom ze świętem Halloween. W Stanach Zjednoczonych jest ono odpowiednikiem Wszystkich Świętych, ale również okazją do zabawy i spędzaniem czasu z rodziną i przyjaciółmi. A jak spędzają je Polacy? Chcąc dowiedzieć się, jakie nastroje panują w Toruniu
na kilka dni przed halloweenowym weekendem, redakcja „Toronto” spytała mieszkańców miasta o ich opinie i plany.

Wiele wystaw na toruńskiej starówce i w galeriach handlowych
jest udekorowanych w typowe dla
Halloween nietoperze, kościotrupy i czarownice. Gdzieniegdzie na
przechodniów złowieszczo zerkają
wydrążone dynie. Sklepy mają
w swojej ofercie kostiumy halloweenowe, a kluby od dłuższego
czasu zapowiadają imprezy. Zdaje
się, że Polacy przyswoili tę rozrywkową część amerykańskiego Święta Zmarłych, ale wiele osób jest
przeciwnych takiej rozrywce. Jedni
postrzegają to święto jako okazję
do dobrej zabawy, inni zaś wiążą je
z czarną magią i okultyzmem. Entuzjaści podsuwają argument, że Halloween to po prostu polskie święto
Dziadów - tylko trochę bardziej nowoczesne. Przeciwnicy twierdzą, że
to amerykanizacja polskiej kultury.
Sporom nie ma końca, a dodatkowo
atmosferę podsyca fakt, że Halloween wypada w wigilię Wszystkich
Świętych, które w Polsce jest uważane za poważne święto i obchodzi
je się raczej w zadumie i smutku niż
w radości i zabawie.
- Uważam, że to święto to moda

z USA. Halloween nie jest częścią
naszej kultury. My mamy Święto
Zmarłych i właśnie je zamierzam
świętować - mówi pan Marian. Tę
opinię podziela wiele osób, szczególnie starszych. Uważają, że jest
to kwestia dzisiejszego wychowania, które diametralnie różni się od
tego, którego oni doświadczyli. Ten
czas wolą spędzić na refleksjach
i rozmyślaniach o swoich bliskich,
którzy odeszli.
Zrób to sam
Na tę inspirację zachodem pozytywnie reagują młodzi ludzie. Korzystają z imprez w klubach albo
organizują własne zabawy, rozdają
dzieciom słodycze i tworzą charakterystyczne dla Halloween dekoracje. Traktują to przede wszystkim
jako okazję do zabawy, a nie do
wywoływania duchów. Spotkana przez redakcję Toronto Kaja
z uśmiechem opowiada o swoich
planach.
- Spotkam się z przyjaciółkami.
Przygotujemy coś do jedzenia, będziemy oglądać filmy i oczywiście
się przebierzemy.

minało oczy, na przykład suszone
porzeczki. Ale jeśli chcesz zrobić coś
naprawdę oryginalnego… Wyszukaj przepis na świecące w ciemności babeczki! Radość i zaskoczenie
dzieci gwarantowane.

Tyle samo zwolenników, co przeciwników. Halloween wciąż dzieli Polaków

Halloween daje duże pole do popisu dla tych, którzy lubią tworzyć
kostiumy i dekoracje albo wymyślne przekąski. Zastanawiasz się, jak
zrobić sztuczną krew do twojego
stroju wampira, albo czego potrzeba do wykonania dekoracyjnej pajęczyny? Śmiało korzystaj
z internetowych wyszukiwarek.
Roi się tam od poradników Zrób To

Sam, po angielsku nazywanych Do
It Yourself (w skrócie DIY). Robiąc
przyjęcie w domu, zadbaj o atrakcje.
Możesz kupić gotową grę, na przykład „Tajemnicze Morderstwo”, albo
zorganizować zabawę z użyciem
jedynie… Papieru toaletowego!
Mumifikacja polega na podzieleniu
gości w drużyny, które jak najszybciej muszą owinąć wybraną osobę

Fot. Jacek Koślicki

papierem toaletowym, tak by przypominała mumię.
Jeśli sam nie obchodzisz Halloween, ale chętnie obdarowywujesz
przebrane dzieci słodyczami, możesz sam wykonać takie przysmaki.
Do wykonania duszka będziesz
potrzebował tylko pół banana,
które polejesz roztopioną białą
czekoladą i coś, co będzie przypo-

Dwie strony medalu
Podsumowując: szum wokół Halloween pokazuje, że obie strony
sporu mają rację. Święto faktycznie
nie jest częścią naszej kultury. Ma
celtyckie korzenie i nawet w dzisiejszych czasach można spotkać
ludzi, którzy twierdzą, że tej nocy
faktycznie zanika granica pomiędzy światem żywych a umarłych.
Jednak jest to mała część grupy,
która świętuje Halloween. Większość zwolenników od wielu lat
podchodzi do święta z dystansem
i postrzega je przede wszystkim
jako okazję do spotkań z rodziną
i przyjaciółmi w nietypowej atmosferze. Ten spór ma wiele stron
i jest trudny do rozstrzygnięcia, ale
jedno jest pewne: Halloween budzi
wiele emocji.
Lena Paracka
redakcja@toronto-magazyn.pl

TRN 2016102805G
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III przystanek Restauracja Loft79
Loft79 to restauracja, w której można skosztować smacznej i starannie przygotowanej kuchni. Serwowane dania kuszą tam zarówno apetycznym
wyglądem, jak i aromatycznym zapachem. Zarówno designerskie wnętrze restauracji, jak i miła obsługa sprawiają, że chce się tam zajrzeć ponownie.
Loft79 to już trzeci przystanek na trasie akcji Smaczny Toruń i po
raz kolejny możemy polecić wam miejsce, które sami testujemy.
Loft79 to restauracja, która mieści się przy ulicy Dąbrowskiego
6. Od poniedziałku do czwartku można tam zajrzeć w godzinach 9:00-21:00. W piątek i sobotę restauracja zaprasza gości do
23, a w niedzielę, w godzinach 12:00-21:00. W Loft79 rzuca się
w oczy nowoczesny wystrój i duża przestrzeń, która zapewnia
swobodę rozmów i sprawia, że jest to świetna baza wypadowa
na spotkanie ze znajomymi. W myśl zasady „nie wszystko złote,
co się świeci” byłam niezmiernie ciekawa, jak będzie smakowało
serwowane jedzenie i czy gustowne wnętrze przekłada się na jakość dań. W punktach menu, które mieliśmy okazje spróbować
znalazły się: Kaczka La Rossa, Carpaccio, Loft Salad, Beza Pavlowa oraz Mojito Virgin.
Danie główne…podano!
Pierwszym daniem, które spróbowaliśmy było Carpaccio z marynowanym łososiem w cukrze i
soli, podawane z salsą jabłkową.
Wyglądało pięknie i smakowało
równie smacznie, przede wszystkim ze względu na zawartość
świeżych produktów. W drugiej
części degustacji znalazło się zimowe wydanie Loft Salad, które
podawane jest z kaszą pęczak.
Marynowany rostbeef w towaUL.DĄBROWSKIEGO 6, 87-100 TORUŃ

+48 724 79 79 79

rzystwie rukoli, patisonów i nasion granatu stanowi
unikatowy smak i bardzo ładnie się prezentuje.
Daniem głównym, które zaserwowano nam
w Loft79 była Kaczka La Rossa, podana z
domowymi kopytkami, jabłkiem karmelizowanym i sosem różanym. Przed podaniem zapewniono nas, że jest to popisowe danie szefa kuchni…potwierdzam!
Zdecydowanie można je polecić - mięso
jest delikatne, wilgotne i dobrze doprawione, a kopytka idealne komponują
z całością. Świeża mięta, duża ilość limonki i brązowy cukier to składniki napoju Mojito Virgin. Jest to wersja Mojito
bez alkoholu,
bazująca na wodzie gazowanej.
Zaletą tego napoju, są jego naturalne
składniki, które myślę
ze sprawią, iż napój ten
zaspokoi wymagających koneserów dobrego smaku.
Na osłodę podniebienia
Beza Pavlova to zdecydowanie już
marka Restauracji Loft79, w menu
pojawiła się ona na zasadzie ekspe-

rymentu, który okazał się
strzałem w dziesiątkę.
W momencie, kiedy
restauracja pojawiła
się na toruńskim
rynku była ona
jednym miejscem,
gdzie
można było
skosztować
tego słodkiego
deseru..
Obecnie Beza
Pavlova
podawana
jest
z mascarpone,
śmietaną i frużeliną wiśniową domowej roboty. Danie jest
pokaźnych
rozmiarów
i zdecydowanie godne uwagi.
Beza w połączeniu ze śmietaną
rozpływa się w ustach, a dodatek w postaci domowej frużeliny stanowi wisienkę na torcie. Odwiedzając
w najbliższym czasie Restaurację Loft79 warto spróbować dań
z sezonowego menu, w którym jak przystało na jesień króluje…
dynia. Atutem restauracji jest także specjalny kącik zabaw, z którego mogą skorzystać najmłodsi klienci Loft79. Ponadto do dyspozycji gości bezpłatny jest parking.

Zapraszamy na śniadania od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 12.00.

GODZINY OTWARCIA: PON. - CZW.: 09:00 - 21:00; PT.: 09:00 - 23:00; SOB.: 12:00 - 23:00; NIEDZ.: 12:00 - 21:00
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Sonda Toronto
AREK
W tym roku niestety nie mam
żadnych halloweenowych planów, ale na ogół chodzę na
imprezy związane z Halloween.
Fajnie jest zmienić klimat spotkań z przyjaciółmi, urozmaicić
go. Uważam też, że to fajna zabawa dla dzieci. Zawsze daję im
cukierki.

Kaja i Milena
Kaja: Spotykam się z przyjaciółkami. Przygotujemy coś do jedzenia, będziemy oglądać
filmy i oczywiście się przebierzemy!
BOGUSIA

Sama nie obchodzę tego święta, nie wych
owałam się
w tej tradycji. Ale nie jestem przeciwniczką
. Uważam,
że to frajda dla dzieci. Moje wnuki zaws
ze przebierają
się w kostiumy, zbierają cukierki i jest przy
tym mnóstwo śmiechu i radości… Słyszałam, że ma
być to niedopuszczone w polskich szkołach, ale to
duża szkoda.
Dla dzieciaków to czysta zabawa i nie rozp
atrują tego
w kwestiach politycznych czy religijnych.

MARIAN

PATRYK

ZUZA
Halloween nie jest moją tradycją. Nie
jestem wielką przeciwniczką, ale raczej
się w to nie mieszam. Po prostu mnie to
nie interesuje.
Przygotowała Lena Paracka
REKLAMA

Uważam, że Hallowen to moda z USA i absolutnie nie jest częścią naszej kultury. Nie zamierzam go świętować. W Polsce mamy Wszystkich
Świętych i właśnie je zamierzam świętować,
w zadumie i myśląc o bliskich, którzy już odeszli.

W tym roku szykuje się impreza
u kumpla. To będzie domówka.
Halloween to fajna sprawa, starsi mogą organizować spotkania
w tym klimacie, a najmłodsi mają
radochę z kostiumów i cukierków. Sam jako dziecko chodziłem
w przebraniu i zbierałem cukierki
i teraz chętnie rozdaję je dzieciom.
TRN 2016102806G
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Halloween to święto rozrywki. Gdzie warto wyskoczyć na imprezę w Toruniu?
Halloween, pomimo upiornej otoczki jest z natury świętem rozrywkowym. Choć tego roku przypada ono w poniedziałek warto sprawdzić, gdzie i kiedy
szykują się z tej okazji mroczne atrakcje.

dnia zagrają, takie
zespoły jak: Black
Blood Of The Earth,
Horn Impaler, The
Throne, Vidian, czy
Moanaa. Start Post
Mortem, odbędzie
się 31 X, o godz. 18.
Koszt biletu to 20 zł.

Toruń Plaza
Z okazji Halloween na Placu
Orzechowym Galerii Plaza
będą przygotowane dekoracje i kostiumy, w których
wszyscy chętni będą mogli
zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Tego dnia zaplanowano
także wiele atrakcji dla dzieci,
nie wyłączając oryginalnego
pomalowania twarzy. Akcja
„Strasznie zabawne Halloween” odbędzie się już 29 X,
w godzinach 13-19. Udział
w atrakcjach jest bezpłatny.

Lux Club

Kadr
Noc pełną grozy
dla miłośników horrorów poleca klub
studencki Kadr. W
dzień Halloween będzie można wybrać
się tam, na maraton
trzech horrorów. W
Toruńskie lokale już przygotowują się do mrocznych imprez. Zdjęcie w klubie „Kadr”
Fot. Jacek Koślicki
repertuarze znajdą
się wyłącznie klasyki
XX
wieku
: „Odgłosy”, „Wyrem wystąpić w nieco innej
Barber Shop
NRD
słannik
piekieł”
oraz kultowy
odsłonie. Organizatorzy poToruń
„Omen”.
Seans
odbędzie
się 31
lecają wybrać się na imprezę
X,
od
godz.
20,
wstęp
jest
bezPo raz pierwszy na halloweeno- w kreatywnym stroju, związa- Halloweenowy wieczór to dopłatny.
wą imprezę zaprasza męski nym z tematyką Halloween , bra okazja, żeby wybrać się

Z oferty Haloween Party, będzie można skorzystać także
w klubie Lux Club. Oprawą
muzyczną imprezy zajmie się
Dj Maqoo z Poznania. Mroczna impreza odbędzie się 29 X,
o godz. 22. Koszt wstępu dla
pań to 5 zł., a dla panów 10 zł. salon fryzjerski Barber Shop
Toruń. W godzinach 10-16,
uczestnicy imprezy będą mogli skorzystać ze specjalnego
strzyżenia, by wieczo-

gdyż najlepszy zostanie nagrodzony. Impreza odbędzie
się 29 X, o godz. 20. Koszt za
osobę to 79 zł, a w przypadku
pary wynosi 149 zł.

na koncert. Klub NRD zaprasza
swoich gości na IV edycje mini
festiwalu, w ramach Post Mortem – cyklicznej, toruńskiej
imprezy w klimatach: post,
sludge, black oraz doom. Tego

REKLAMA

Nauka – to takie proste w Młynie Wiedzy
27 października w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy został zainagurowany nowy cykl
pod tytułem „Nauka – to takie proste!”. Centrum nauki wspólnie z Książnicą Kopernikańską w Toruniu realizują projekt autorskich spotkań poświęconych publikacjom o charakterze popularnonaukowym.
Pierwsze spotkanie było poświęcone książce Przemysława Żywiczyńskiego i Sławomira
Wacewicza „Ewolucja języka. W stronę hipotez gesturalnych”. Publikacja jest bardzo cenną pozycją, dzięki której można dowiedzieć się w jaki sposób ewolucyjnie rozwijała się
komunikacja człowieka i jak doszło do tego, że człowiek przemówił.
Partnerem wydarzenia był hotel Filmar. Patronat medialny objęły „Nowości” i radio GRA.

Straszny Młyn 3
28 października Młyn Wiedzy zaprasza na naukowe halloween. Wydarzenie będzie pełne
mrocznych atrakcji. Tym razem w upiorny wieczór w Młynie Wiedzy będzie można spotkać
w zakamarkach pracowni oraz w przestrzeniach wystaw zmarłych naukowców, którzy
będą czekali na śmiałków z ciekawymi zagadkami i eksperymentami. Do gry po całym
centrum zapraszają między innymi Isaak Newton, Maria Skłodowska-Curie, Nikola Tesla
czy Rosalind Franklin. Będzie też można przechytrzyć naukowców i spróbować zagrać
w „Posępnej Tawernie” o podpowiedzi. Dodatkowo, w przestrzeni wystawy „przeŻYCIE”
będzie dostępne Laboratorium Potwornej Fotografii, w którym zwiedzający będą mogli
wykonać upiorne kompozycje korzystając z różnych metod i specjalnie spreparowanych
przedmiotów. W trakcie zabawy uczestnicy zapoznają się z klasyczną metodą wywoływania papieru fotograficznego oraz wykorzystają proste triki aby uzyskać pożądany, upiorny, efekt wizualny. Wydarzenie odbędzie się w godz. 18.00-21.00. Bilet można kupić przez
stronę internetową Centrum: mlynwiedzy.org.pl oraz w kasach.

Oferta Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
jest dostępna na stronie:

mlynwiedzy.org.pl

rowanej głównie dla studentów.
Klub Stars we współpracy ze Samorządem Studenckim zaprasza
na Halloween Wydziału Prawa
i Administracji UMK. Tego wieczoru dla wszystkich chętnych zagra
Dj Brose, Dj Mike G oraz Dj Paragraph 51. Impreza odbędzie się
31, o godz. 21. Studenci, doktoranci, absolwenci – wstęp za darmo, dla pozostałych chętnych,
po godz. 23 koszt wstępu to 10 zł.

Studio Tatuażu

Z inicjatywą, by zorganizować
halloweenowy walk – in wyszło
Studio Tatuażu, przy ulicy Szerokiej 23. Jego podstawowa zasada
to – kto pierwszy ten lepszy.
Każdy chętny będzie mógł skorzystać z wykonania upatrzonego przez siebie wzoru, w cenie
100 zł. Wzory związane są przede
wszystkim z tematyką Halloween. Więcej informacji i zdjęcia
dostępnych wzorów znajdziecie
na facebookowej stronie Studio
Tatuażu Szeroka 23. Akcja odbęKlub Stars
dzie się 31 X, od godz. 11, zainteresowanym osobom organizaZ okazji Halloween w Toruniu nie torzy polecają przyjść wcześniej.
Olga Taraszka
może zabraknąć imprezy skieredakcja@toronto-magazyn.pl
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MOTORYZACJA
Zima coraz bliżej - nie wykręcaj się od wymiany opon!
Choć do zimy jeszcze trochę czasu, warto już teraz zadbać o wymianę opon w swoim samochodzie. Dlaczego tak ważne jest, by nie dać
się zaskoczyć zimie. Jak krok po kroku prawidłowo przeprowadzić wymianę opon – podpowiadają eksperci.
Po pierwsze
- bezpieczeństwo
Wyznacznikiem odpowiedniego momentu na zmianę opon
jest temperatura. Podczas, gdy
średnia dobowa temperatura nie
przekracza 8 stopni Celsjusza jest
to czas, gdy musimy zajrzeć do
swojego samochodu. -W temperaturach niższych niż 8 stopni
guma, z której wykonana jest opona letnia traci swoje właściwości,
staje się twardsza i co za tym idzie
mniej przyczepna – opowiada
Przemysław Sujkowski, doradca
klienta w serwisie Euromaster
Sujkowscy. -Opony powinniśmy
wymieniać dla bezpieczeństwa
własnego jak i innych użytkowników dróg. W niskich temperaturach opona zimowa daje nam
lepszą przyczepność, co skraca
drogę hamowania, szczególnie w
ekstremalnych sytuacjach. Niekiedy krótsza droga hamowania
nawet, o 2-3 metry, może uchronić nas przed przykrymi konsekwencjami. Opona to element
pojazdu, który styka się z drogą
więc od doboru i prawidłowego
REKLAMA

montażu ogumienia zależy nasze bezpieczeństwo, korzystajmy
więc z profesjonalnych serwisów
aby jeździć bezpiecznie.– dodaje.

przez najbliższy czas. Jedno jest
pewne – zima już coraz bliżej,
dlatego już teraz warto zadbać o
komfortową jazdę swoim autem.

tym warto podjąć działania profilaktycznie, w postaci wymiany
opon i nie czekać na to, aż będą
przymrozki – przekonuje – Adam

temacie wymiany opon, powinien zasięgnąć wcześniej porady
fachowca, gdyż jest wiele elementów, na które należy zwrócić
uwagę – dodaje.

O czym pamiętać?
Prawidłowo dobrane opony to
gwarancja bezpiecznej jazdy,
gdyż zapewniają one dobrą
przyczepność i kontrolę nad
autem. Letnie opony pod wpływem niskich temperatur łatwo
twardnieją, przez co używanie
ich w sezonie zimowym, generuje wysokie ryzyko na drogach.
Sama wymiana opon jednak nie
wystarczy – należy na bieżąco
monitorować stan ich ciśnienia
oraz głębokość bieżnika. Ponadto eksperci zalecają, by zużycie
naszych opon nie przekraczało 4
mm. - Przy wymianie opon szczególną uwagę należy zwrócić na
wysokość bieżnika. Opona zimoWymiana opon to nie tylko dbanie o bezpieczeństwo, ale i obowiązek każdego kierowcy
Fot. J. Koślicki wa, aby spełniła swoje zadanie,
powinna mieć więcej niż 3,5mm –
Jesień to pora roku, kiedy ciężko -Już teraz można zauważyć, że Wiśniewski, doradca klienta, w przekonuje Przemysław Sujkowjest przewidzieć, jakie tempe- temperatura spada coraz częściej salonie Honda SMH Toruń. -Jeśli ski. - Elementem poprawiającym
ratury będą towarzyszyć nam poniżej 8-9 stopni. W związku z ktoś nie ma doświadczenia w bezpieczeństwo, wpływającym

na zużycie paliwa oraz wydłużającym żywotność opony jest
odpowiednie ciśnienie w kołach.
Zaleca się, żeby kontrolować je
raz w miesiącu – dodaje. - Zabierając się za wymianę opon trzeba zawrócić przede wszystkim
uwagę, czy wymieniana opona
jest na pewno oponą zimową,
która sprawdza się w warunkach
śniegowych i niskich temperaturach – zauważa Adam Wiśniewski. -Ponadto nie powinna być
to opona starsza niż 6-7 lat. Na
koniec pamiętajmy jeszcze o głębokości bieżnika, żeby nie było to
mniej niż 2 mm, tylko żeby był
on zawsze grubszy. Warto korzystać z oferty zaufanych firm
i marek, gdzie mamy pewność
solidnie wykonanej usługi – dodaje. Zanim w kalendarzu zawita zima, należy mieć także na
uwadze kompleksową wymianę
wszelkich płynów oraz smarowanie uszczelek. Warto w tym celu
zadbać o swój samochód już dziś,
by nie dać się zaskoczyć.
Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl
TRN 2016102808G
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Przygotuj auto do zimy, to ostatni dzwonek
Sprawdzenie akumulatora, płynów eksploatacyjnych, wymiana opon. Zanim zaskoczy cię zima, przygotuj swój
samochód do trudnych warunków.
Co roku odwieczny problem, zima nie tylko
zaskakuje drogowców,
ale i kierowców. Jeżeli
chcesz, by w tym roku
pogoda nie pokrzyżowała ci planów, przygotowania zacznij już
teraz. Listopad to dobry
miesiąc, można chociażby zaoszczędzić czas na
staniu w kolejkach, które za chwilę pojawią się
w większości serwisów.
O czym musimy pamiętać przed zimą?

Zmień opony

Czy odpali?
Najczęstsza zmora kierowców zimą to akumulator. Jak
przygotować się, by mróz
nas nie zaskoczył, a auto
odpaliło? Najlepiej sprawdzić
akumulator już teraz. Czasem
niewielka ingerencja może
uchronić nas przed zakupem
nowego akumulatora. Trzeba
jednak pomyśleć o tym wcześniej. Akumulator najlepiej
zbadać jeszcze przed zimą,
by dowiedzieć się czy ją. Wewnątrz znajduje się chemia,
o której zazwyczaj niewiele
wiemy. Specjaliści posiadają
fachowe narzędzia, po diaREKLAMA

W najbliższą sobotę można wykonać darmowy przegląd samochodu przed zimą

gnostyce akumulatora do- częciem sezonu zimowego
wiemy się, czy musimy kupić to sprawdzenie i wymiana
płynów eksploatacyjnych.
nowy czy nie.
Podstawa to zadbanie o silMądra eksploatacja
nik. Olej po wakacjach może
stracić swoje właściwości lub
Akumulator to podstawa, częściowo zmniejszyć swoale warto zwrócić uwagę ją objętość. Wysokie upały
także na inne rzeczy. Istot- mają na niego szczególnie
na czynność przed rozpo- niekorzystny wpływ. Ale olej
TRN 2016102809G

Fot. Mateusz Patalon

to nie wszystko. Koniecznie
przed zimą musimy sprawdzić płyny chłodnicze, które
odgrywają bardzo ważną rolę
w eksploatacji samochodu
zimą. Jeżeli nie wymienimy
płynu chłodniczego, będzie
nam zamarzał, a to może
doprowadzić do znacznych
uszkodzeń silnika.
REKLAMA

No i ważna rzecz, o której
każdy kierowca powinien
pomyśleć wcześniej to wymiana opon. Kiedy jest na to
najlepszy czas? Przyjęta zasada to średnia temperatura
poniżej siedmiu stopni. Ale
jest to bardzo indywidulana
sprawa, ciężko postawić tu
sztywną granicę. Jakie opony wybrać? Najlepiej nowe,
bądź po prostu z pewnego
źródła. Minimalna grubość
bieżnika w przypadku opon
zimowych wynosi cztery
milimetry. Nowe opony możemy wykorzystywać przez
trzy, cztery lata. Osobiście
nie jestem zwolennikiem zakupu opon z niewiadomych
źródeł - nie znamy historii
takiej opony, nie wiemy czy
opona nie pochodzi z auta
powypadkowego, czy siatka tej opony jest w dobrym
stanie. Ważne by z wymianą
opon nie czekać na ostatni
moment, powód - co roku ten
sam - gigantyczne kolejki w
serwisach. Można zatem łudzić się, że w tym roku zima
przyjdzie późno, albo od razu
zabrać się do działania.

Ruchu Drogowego Komendy
Miejskiej Policji w Toruniu
wraz z lokalnymi Stacjami
Kontroli Pojazdów, zapraszają wszystkich kierowców
na przegląd techniczny pojazdów. Z nieodpłatnego
sprawdzenia stanu technicznego można skorzystać 29
października 2016 r. (sobota)
w godz. 9:00-14:00.
W trakcie przeglądu diagnosta sprawdzi w naszym
samochodzie układ kierowniczy, hamulcowy, zasilania,
nośny, ogumienie kół jezdnych (w tym wysokość bieżnika) oraz oświetlenie pojazdu. W Toruniu w akcji udział
biorą: Autosar – Wieluński,
ul. Wschodnia 38, Polski
Związek Motorowy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów,
ul. Lubicka 90, Norauto, ul.
Olszyńska 8a, Okręgowa
Stacja Kontroli Pojazdów, ul.
Skłodowskiej 103b, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
przy Warsztatach Szkolnych
Zespołu Szkół Samochodowych, ul. Grunwaldzka 31.
Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl

Sprawdź za darmo
W związku ze zbliżającym
się okresem jesienno – zimowym policjanci z Wydziału
TRN 2016102811G
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Ato m o w y d u e t z to r u ń sk i e j u c z e l n i
Dr hab. Piotr Żuchowski z Instytutu Fizyki UMK i dr inż. Mariusz Pawlak z Wydziału Chemii UMK trafili na łamy czasopisma „Nature Physics”. Wszystko dzięki międzynarodowemu eksperymentowi, w którym uczestniczyli toruńscy naukowcy.
Praca opisuje badania reakcji
chemicznych, w których atom
helu we wzbudzonym stanie
zderzając się z molekułą wodoru, powoduje jej jonizację.
Badania były możliwe dzięki
uni-kalnemu eksperymentowi,
jaki przeprowadzony został w
Instytucie Weizmanna w Izraelu, w grupie kierowanej przez
prof. Edvardasa Nareviciusa.
Koniecznego wsparcia teoretyczne-go, oprócz dr. hab. Piotra Żuchowskiego i dr. inż. Mariusza Pawlaka z Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu,
dostarczyły grupy współpracowników na uniwersytetach
Technion w Hajfie (Izrael), w
Kassel i Dusseldorfie (Niemcy),
oraz Radboud University w Nijmegen (Holandia).
Rozumienie
mechanizmów
rządzących oddziaływaniami i
zderzeniami cząsteczek i atomów jest kluczowe w wielu
bardzo różnych dziedzinach
nauki: fizyce i chemii atmosfery, astrofizyce, chemii procesów, procesach spalania czy
też w wielu procesach biochemicznych. Wszystkie reakcje
chemiczne, które zauważamy
w życiu codziennym, są szczególnym przypadkiem zderzeń

Piotr Żuchowski z Instytutu Fizyki i Mariusz Pawlak z Wydziału Chemii

cząsteczek: są to zderzenia,
w których zmienia się rozkład
elektronów wokół atomów.
W publikacji powstałej z udziałem naukowców z UMK badane były reakcje chemiczne, w
których atom helu we wzbudzonym stanie zderzając się z
molekułą wodoru, powoduje

jej jonizację: rozbija ją na dodatnio naładowany jon i wolny
elektron.
W temperaturze pokojowej
zderzenia takie opisuje fizyka klasyczna: można je sobie
wyobrazić w ten sposób, że
w grze w bilard ktoś połączył
bile sprężynkami. Ale w tem-

Fot. Nadesłane

peraturach rzędu -273 stopni
Celsjusza, tuż ponad zerem
bezwzględnym, zderzenia zachodzą zupełnie inaczej niż
w temperaturze pokojowej
- zaobserwować można na
przykład wyraźnie „magiczne” wartości energii zderzenia,
przy których reakcja zachodzi

towany - jej moment pędu
przyjmuje tylko wielokrotności
niektórych liczb całkowitych.
Przełączając stan rotacyjny
molekuły zmieniamy strukturę rezonansów. Co się za tym
kryje? Okazuje się, że różnice
w energiach rezonansów zależą dramatycznie od anizotropii potencjału, czyli tego jak
atom i molekuły przyciągają
się w zależności od wzajemnej
orientacji. Dzięki temu, posługując się mechaniką kwantową, można bardzo dokładnie
wyznaczyć kształt potencjału
oddziaływania między atomem i molekułą.
Zrozumienie zderzeń w niskich
temperaturach są kluczowe
do produkcji ultrazimnej materii, na której oparte będą
w przyszłości wzorce czasu,
takie jak zegar optyczny,
która może stanowić budulec
symulatorów
kwantowych
lub służyć do wielu fundamentalnych badań. Zderzenia
w podobnych warunkach zachodzą również w przestrzeni
kosmicznej.

znacznie szybciej. Takie magiczne wartości energii kinetycznej zderzenia nazywamy
rezonansami. Okazuje się, że
energie, w jakich zdarzają się
takie rezonanse zależą bardzo
mocno od tego, jak molekuła
Redakcja
wodoru rotuje. Ruch obro- redakcja@toronto-magazyn.pl
towy molekuły jest skwan-

Społeczeństwa buntu na Festiwalu Sztuki Faktu

Festiwal Sztuki Faktu ma na celu promocję gatunków misyjnych telewizji publicznej, wyrastających z konkretnych zdarzeń — reportażu, filmu
dokumentalnego, teatru faktu, a także kształtowanie, rozwój i profesjonalizację nowej generacji reporterów i dokumentalistów.
Na otwarty konkurs wpłynęła
w tym roku rekordowa liczba
tytułów - ponad 120 z TVP, TVN,
Polsatu, Discovery. Reportaże
i dokumenty z pogranicza reportażu analizują stan świadomości społecznej, ludzkie
dramaty, odkrywają historię
najnowszą. W konkursie biorą
udział najlepsi polscy reporterzy telewizyjni, m.in. autorzy
Magazynu Ekspresu Reporterów (TVP), Uwagi! (TVN), Interwencji (Polsat).
Programy te mają olbrzymią
widownię, są odważne i dociekliwe. Kontynuują polską szkołę
reportażu, do której nawiązuje
nasz festiwal - mówi Krystian
Kubjaczyk, dyrektor festiwalu.
Na festiwalu, w Roku Solidarności Polsko-Węgierskiej, zostaną
pokazane reportaże opowiadające o wydarzeniach w Poznaniu oraz na Węgrzech w 1956
roku. Z uwagi na okrągłą rocznicę powstania, nie zabraknie ponadto reportaży związanych z
utworzeniem Komitetu Obrony
Robotników w 1976 roku.
Od wydarzeń 1956 roku - Poznania, polskiego Października,
Budapesztu - rozpoczęła się
destrukcja totalitarnego sys-

Festiwal Sztuki Faktu rozpocznie się 3 listopada

temu opartego na totalnym
zakłamaniu. Społeczeństwa dochodziły do głosu na ulicach, w
Poznaniu i Budapeszcie z bronią
w ręku. W 1956 roku rodziła się
solidarność - nigdy nie byliśmy
tak blisko braci Węgrów walczących z sowieckimi czołgami
o te same wartości: wolność i
suwerenność. Władza oszukała,
to potrafiła, ale krople wolno-

ści pozostały i drążyły beton.
Przedstawiana na festiwalu
„czarna seria” polskiego dokumentu i reportażu z lat 1956/57
otwierała drogę do prawdy
i przyszłości - mówi dyrektor
artystyczny festiwalu, z zawodu reporter, Jacek Snopkiewicz.
Spotkania z gośćmi honorowymi - prof. Andrzejem Paczkowskim, byłym ambasadorem

Fot. Organizatora

Węgier - Akosem Engelmayerem i prof. Janosem Tischlerem
z Instytutu Węgierskiego im.
Balassiego będą okazją do
zaprezentowania dokumentu
Macieja Zakrockiego „Zdławiona nadzieja - Węgry ’56” oraz
dokumentów Wytwórni Filmów
Dokumentalnych i Fabularnych
w Warszawie zatytułowanych „Czarna seria polskiego

dokumentu 1956/57”, a także
Polskiej Kroniki Filmowej związanych z wydarzeniami roku
’56. Intensywność patrzenia
- film autorstwa Andrzeja Sapiji przybliży życie i twórczość
reżysera, dokumentalisty, klasyka powojennego polskiego
filmu dokumentalnego - Kazimierza Karabasza. Z kolei
o sztuce dokumentu będzie
można porozmawiać podczas
spotkania z mistrzynią dokumentu - Ewą Ewart, polską
producentką filmów dokumentalnych, współpracowniczką
BBC. Noc Reporterów to stała
pozycja festiwalowa, intensywna dyskusja czołówki polskich
reporterów telewizyjnych, radiowych i książkowych. W panelu wezmą m.in. udział autorzy magazynów reporterskich,
młode pokolenie reporterów
i mistrzowie: Janina Jankowska
(Polskie Radio - laureatka Prix
Italia), Marek Miller, Lidia Duda
- przewodnicząca jury, laureatka „Złotego Lajkonika”.

go (Złota Wieś/Das Golddorf)
dokumentu, a także fascynujących etiud dokumentalnych
realizowanych przez studentów PWSFTviT w Łodzi. Podczas
bloku Fakt w fabule zobaczymy
filmy, których premiery odbyły
się w ostatnim czasie: Wołyń,
Smoleńsk i Excentrycy, czyli po
słonecznej stronie ulicy oraz
porozmawiamy z ich twórcami.

Podczas Gali Zamknięcia zostaną wręczone nagrody za najlepsze reportaże telewizyjne,
nagroda Marcina Wolskiego,
Dyrektora TVP 2 oraz nagroda
dla Włodzimierza Niderhausa,
Dyrektora Wytwórni Filmów
Dokumentalnych i Fabularnych - matecznika polskiego
dokumentu, poprzedzona laudacją Andrzeja Bukowieckiego.
Festiwalowy wieczór uświetni
koncert Natalii Sikory i VOODOO
DOG oraz koncert Studia Piosenki Teatru Polskiego Radia
Piosenka jest faktem - nie mówię żegnaj prowadzony przez
dyrektora Janusza Kukułę.
Goście tegorocznego festiwalu Festiwal odbywa się od 3-5 libędą mieli możliwość obejrze- stopada.
nia zagranicznych produkcji:
Redakcja
szwedzkiego (The girl who
redakcja@toronto-magazyn.pl
saved my life) i niemieckie-
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Zarabiaj na siebie – praca dla studentów
Jeśli ktoś w trakcie studiów nie chce korzystać z portfela rodziców, szuka pracy. Warto śledzić ogłoszenia, pytać w uczelnianych biurach karier,
odwiedzać agencje pracy tymczasowej, urzędy pracy, ale również pytać znajomych.
Być może nie znajdziemy od
razu pracy swoich marzeń, ale
na pewno warto już na studiach
mieć własne dochody. Nie tylko
odciążamy w ten sposób budżet
naszych bliskich, ale mamy powód
do dumy z pieniędzy zarobionych
własnymi rękami i głową oraz z
niezależności. Dzięki temu zaczynamy bardziej szanować każdą
zarobioną przez siebie złotówkę
i zdecydowanie rozsądniej planujemy wydatki. Wiadomo, że wydawanie „swoich” zawsze jest bardziej bolesne. Poza tym szukanie
pracy podczas studiów pozwala
rozeznać się na aktualnym rynku
pracy – poznać oferty, pracodawców, zorientować się w zarobkach.
Takie doświadczenie uświadamia
absolwentom, jaka praca absolutnie nie jest dla nich albo w której
czują się spełnieni i może stać się
pracą na przyszłość.
Szukaj ofert
w biurach karier
Uczelniane biura karier – tam na
pewno warto szukać pracy. Znajdziemy ambitne oferty, zarówno
związane z dorywczymi pracami,
jak i z możliwością stałego zatrudnienia. – Akademicka baza
ofert gwarantuje, że mamy barREKLAMA

stronie internetowej wiele dopasowanych jest do profilów
edukacji. Zajęcie mogą znaleźć
graficy, konstruktorzy, kucharze,
kosmetyczki, recepcjoniści, analityk językowy czy specjalista ds.
wykopalisk archeologicznych na
terenie Torunia. Pracowników szukają również biura rachunkowe.
Język obcy – priorytet

Ewa Banaszak, kierownik Biura Karier UMK, trener i doradca zawodowy

dzo dobre oferty pracy. Jedną z
dróg do znalezienia zatrudnienia
jest skorzystanie zarówno z bezpłatnych, jak i płatnych praktyk.
Około 18 procent studentów właśnie w ten sposób, w firmie, z którą zapoznaje się podczas praktyk,
zdobywa stałą pracę – mówi Ewa
Banaszak, kierownik Biura Karier

UMK, trener i doradca zawodowy.
Na stronie biura znajdziemy oferty
dla inżyniera produktu, edukatorów – chemików, kreatywnego
grafika, programistów, pracownika archiwum, asystenta obsługi
projektów międzynarodowych i
wiele innych ciekawych ogłoszeń.
Alpiniści przemysłowi czy maga-

Fot. Jacek Koślicki

zynierzy znajdą pracę dorywczą.
A pensje? Wiadomo, uzależnione
są od kwalifikacji i stopnia skomplikowania wykonywanych zadań.
Praca fizyczna to zwykle 8-10 zł
brutto za godzinę. Informatyk czy
księgowa zarobią więcej.
W Biurze Karier WSB w Toruniu
wśród ofert zamieszczanych na

Możemy szukać zatrudnienia,
przeglądając internet i ogłoszenia
dedykowane studentom. Dominują oferty pracy tymczasowej:
w punktach gastronomicznych,
call center, w sklepach, również
internetowych, na recepcji, jako
kurierzy, merchandiserzy, pakowacze, w obsłudze klienta w
kinach, w biurach nieruchomości,
na produkcji. Kierownik Wydziału
Pośrednictwa i Poradnictwa Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w
Toruniu Mariusz Wrzecionkowski
doradza studentom rejestrowanie
się jako osoby poszukujące pracy.
Studenci stacjonarni, którzy nie
są w pełni dyspozycyjni, mogą
znaleźć pracę na umowę-zlecenie
czy umowę o dzieło. – Warto zdobywać doświadczenie. Dla przyszłych pracodawców to ważna
informacja, że ktoś już na studiach

pracował. Świadczy to o zaradności i zmotywowaniu młodych ludzi
do szukania dla siebie miejsca na
rynku pracy – mówi kierownik.
Praca dla studentów i absolwentów jest, bez problemu można
znaleźć atrakcyjne ogłoszenia,
niestety kandydaci nie zawsze
posiadają wymagane przez pracodawców kwalifikacje. W bydgoskiej firmie SDL, w której pracują
również torunianie, poszukiwane
są osoby z bardzo dobrą znajomością języków obcych: jako
koordynatorzy ds. jakości, tłumacze, kontrolerzy projektów
tłumaczeniowych, inżynierowie
IT. Podstawą dostania tam pracy
jest bardzo dobra znajomość angielskiego. Jak mówi Agnieszka
Lepsik, koordynator ds. rekrutacji, kandydatów nie brakuje, ale
podczas rozmowy kwalifikacyjnej
często okazuje się, że znajomość
żywego języka nie stanowi wymaganego poziomu B2. Firma,
zajmująca się międzynarodowymi
projektami, cały czas zwiększa
liczbę pracowników i dysponuje
wieloma wakatami. Języki obce
i znajomość obsługi komputera to
dziś priorytety.
Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl
TRN 2016102812G
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Toruń Marathon
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W toruńskim maratHonie wystartowało ponad 1000 osób. Uczestnicy biegli na dwóch dystansach: pełnego maratonu 42 kilometry
i 195 metrów oraz 10 km.
Fot. Jacek Koślicki

KULTURA
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Koncert

Warsztaty
Centrum Sztuki Współczesnej dla dzieci
Tym razem, inspirowani
międzynarodową wystawą ilustracji „It’s always
tea-time”,
uczestnicy
wybiorą się śladami Alicji
w głąb króliczej nory do
Krainy Czarów. Spotkania
skierowane są do dzieci w
wieku od 6 lat. Przeplatane zabawami rozmowy na
„trudne tematy” pozwolą
rozbudzić naturalną ciekawość dzieci. Zajęcia organizowane są wspólnie
z wydawnictwem Tako.

Filozofowanie dla dzieci
Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”
29.10.2016
Wstęp na warsztaty: 5 zł

Festival
Muzyczne święto w Pameli
„Blues, folk, rock - festiwal korzeni prezentujący muzykę z najwyższej półki” - tak
w wypowiedzi radiowej Marek Wiernik jednym zdaniem określił HRPP FESTIVAL. Cóż
można do tego dodać? Zapewne to, że wydarzenia nie poprzedzało „polowanie na headlinera”. Festiwal to wynik długoletniej współpracy z muzykami praktycznie z całego
świata, podsumowanie tego, co w toruńskim Hard Rock Pubie Pamela dzieje się przez
cały rok. Zrównoważony, nieszablonowy, przemyślany line-up to reguła towarzysząca
festiwalowi od momentu jego powstania . Pojawia się koncerty : Hendrix Project (PL),
Leszek Cichoński (PL), pARTyzant & Przyjaciele (PL), Indivi - duo (Przemek Łosoś & Marek Modrzejewski) (PL) Dzień drugi festiwalu, będzie obfitował w koncerty, tj.: Bartek
„Bratek” Wójcik i Przyjaciele. Gościnny udział: Gienek Loska, Gabriel Fleszar oraz Jacek
Krzaklewski (PL), Głuch - Łapka - Głuch (PL), Sean Carney & Shaun Booker Band (USA),
The Movement (DK), Nico’ZZ Band (F)

Wielkie dzieła, wielcy wykonawcy
Toruńska Orkiestra Symfoniczna zaprasza na koncert „Wielkie dzieła, wielcy wykonawcy”. Do udziału w koncercie zaproszony został jeden z najwybitniejszych skrzypków
swojej generacji - Piotr Pławner. Artysta jest laureatem wielu konkursów i przesłuchań w kraju i zagranica. Lord Yehudi Menuhin nazwał go skrzypkiem o fenomenalnych zdolnościach oraz jednym z najbardziej obiecujących talentów nadchodzącej ery.
Na koncercie w Toruniu artysta wykona Koncert skrzypcowy A-dur op. 8 Mieczysława Karłowicza, którego partia solowa jest niezwykle skomplikowana. Pokonanie tych
trudności jest świadectwem wysokich umiejętności technicznych skrzypka. Toruńską
Orkiestrę Symfoniczną od pulpitu poprowadzi maestro Paweł Przytocki – dyrygent Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. Orkiestra wykona również VII Symfonię
d-moll op.70 Antonína Dvořáka. Mimo, że utwór powstał zaledwie w trzy miesiące, to
określany jest jako najlepsza spośród symfonii tego kompozytora.

28.10.2016, godz. 19.00
Sala Koncertowa CKK Jordanki
Bilety: 35/25 zł

Koncert
Michael Jackson na smyczki
W październikowy wieczór Salę Wielką Dworu Artusa wypełnią przeboje i to samego Króla
Popu – Michaela Jacksona, z którego repertuarem postanowił się zmierzyć kwartet smyczkowy Fair Play Quartet. Usłyszymy największe przeboje artysty takie jak Thriller, Bad czy
Rock with you w niebanalnych i często wirtuozerskich aranżacjach. Ale to nie tylko koncert.
To muzyczne show, w którym znaczenie mają także kostiumy oraz efekty pozamuzyczne.
Jackson on strings to najnowszy projekt koncertowy Fair Play Quartet związany z nadchodzącą premierą płyty o tym samym tytule. To propozycja zarówno dla koneserów muzyki
klasycznej, którzy docenią brzmienie „smyczków” w nowej, przebojowej odsłonie, jak i dla
fanów popu – którzy przekonają się, że instrumenty rodem z filharmonii mogą nadać popularnym piosenkom nowy wymiar.

Fair Play Quartet
28.10.2016, godz. 19.00
Sala Wielka, Dwór Artusa
Bilety: 30/35 zł

Koncert
Brodka na Jordankach
HRPP FESTIVAL 2016
Hard Rock Pub Pamela

9-10 listopada

wstęp bezpłatny

Koncert
Lao Che w Toruniu!
Muzyka Lao Che to zbitka wielu naleciałości stylistycznych. Grupa zyskała duży rozgłos dzięki
swojej drugiej płycie pt. „Powstanie Warszawskie” odzwierciedlającej dziesięć najbardziej znamiennych dla powstania wydarzeń. Krążek ukazał się na rynku w marcu 2005 roku. 30 lipca 2012
roku członkowie zespołu zostali odznaczeni Srebrnym Krzyżem Zasługi przez prezydenta RP za
„zasługi na rzecz popularyzacji i upamiętnienia Powstania Warszawskiego”.

Lao Che
Aula UMK,
ul Gagarina

29.10, godz. 19
Bilety: 75 zł

Materiał z najnowszej
płyty artystki usłyszeć
będzie można 3 listopada na Jordankach. „Clashes” to metafizyka
i zmysłowość. Posępne, kościelne organy
i pełen wigoru punk
rock. Płytę produkował
nagrodzony Grammy
Noah Georgeson (znany
ze współpracy z Joanną Newsom, Devendrą
Banhartem czy The
Strokes) i m. in. znana
z Warpaint perkusistka Stella Mozgawa. Teksty o namiętności, miłosnym szaleństwie,
ale i o kuszącej otchłani śmierci. Płyta jest jak układanka, która wymaga czasu i nie
zdradza swoich walorów, gdy patrzymy na garść rozsypanych elementów. Która zaskakuje, gdy pierwsze puzzle zaczynają do siebie pasować i zachwyca, gdy wszystkie
trafiają na swoje miejsce, a naszym oczom ukazuje się pełny obraz. Clashes Tour to
koncerty w niezwykłych miejscach. Gwarancją wyjątkowej oprawy trasy są piękne
sale. Dodatkowo na scenie pojawi niecodzienny duży skład. Do zespołu dołączą
m. in. instrumenty dęte i smyczkowe, a na niektórych koncertach nawet organy.

Brodka
3.11.2016, godz. 20.00
CKK Jordanki
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