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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.

przeprosić… 
po ludzku

Wstrząsnęło mną to. Pew-
nie wieloma z Was też. 
Informacja, że w trumnie 
generała Kwiatkowskiego 

znaleziono fragmenty ciał 
siedmiu innych osób. I to 
nie jakieś tam drobinki, ale 
np. nogę z miednicą, rękę, 
połowę głowy. Generał zgi-
nął w katastrofie smoleń-
skiej. Wtedy, gdy do Polski 
wracały zaspawane trum-
ny, zapewniano, że docho-
wane zostały wszystkie 
zasady, a szczątki zabitych 
zebrano starannie i z wiel-
kim szacunkiem. I zapew-
niali o tym zarówno poli-
tycy rządu, jak i opozycji. 
Nawet Rosjanie zapewniali. 
Tyle, że tylko oni wiedzieli, 
że – jak to się mówi – łado-
wali łopatą jak leci.

Piszę o tym, bo wstrząsnę-
ło mną to zwyczajnie, po 
ludzku. Bo postawiłem się 
na miejscu wdowy. Chyba 
nie potrafię sobie wyobra-
zić, co przeżyła, kiedy się 
dowiedziała. 

Piszę o tym, bo natych-
miast wybuchła w związku 
z tym awantura. Politycz-
na awantura. Rząd z opo-
zycją (która wtedy była 
rządem, a dzisiejszy rząd 
opozycją) bombardują się 
trafnymi cytatami sprzed 7 
lat. OK, w kontekście walki 
politycznej – perfekcyjne 
zagrania i ciosy. Tylko dla-
czego wszyscy zapomnieli 
o drobiazgu. Dlaczego nikt 
nie przeprosił w imieniu 
Państwa Polskiego wdowy 
po generale i jego rodziny? 
Tak zwyczajnie, po ludzku.
 

sezon czas zacząć
No i mamy znowu lato! Ja-
koś tak zupełnie w tym roku 
umknęła mi wiosna. Zima, choć 
w tym roku raczej łagodna i 
tu u nas w Toruniu prawie bez 
śniegu, to jednak nie mogła 
się chyba zdecydować, kiedy 
odejść. Cały kwiecień i począ-
tek maja prawie każdego ranka 
posypywała szronem i rześko 
budziła jadących rankiem do 
pracy. Wiosna z kolei zupełnie 
o nas zapomniała. Przemknęła 
w kilka dni i zupełnie nie wiem, 
kiedy bęc i już mamy lato. Cie-

pło, słonecznie i całe szczęście 
coraz gwarniej i tłumniej na sta-
rówce. I to cieszy serce i raduje 
oczy. Jej uliczkami przechodzą 
coraz liczniejsze wycieczki. 
Ludzie wpatrzeni w piękno ka-
mieniczek, powagę kościołów 
i cudowny klimat obu naszych 
rynków. Jak to dobrze, że wresz-
cie znikają paskudne i obrzydli-
we, wyglądające jak tramwaje, 
zabudowy letnie. Zawsze mnie 
one irytowały, zabierały widok 
na elewacje kamieniczek, zabi-
jały działający na ich parterach 
handel, szpeciły ohydną folią 
gotycki klimat Torunia. Kiedy 
na Starym Mieście pojawił się 
nowy szef, a dokładnie szefo-
wa, byłem dosyć sceptyczny. 
Nowa dyrektor Biura Centrum 
Miasta, przez lata rzecznik pre-
zydenta, wydawała mi się zbyt 
łagodna i podporządkowana 
swojemu szefowi, aby coś na 
Starym Mieście zmienić. Myśla-
łem, że z tylnej kanapy i tak 

rządzić będzie Gospodarz. Z za-
ciekawieniem i rosnącą sympa-
tią przyglądałem się pierwszym 
spotkaniom pani Oli z różnymi 
środowiskami. Widziałem zapał 
i mimo całej gamy trudności 
i sprzecznych interesów róż-
nych grup, wielką determinację 
z jej strony. I muszę z radością 
przyznać, że chyba jej się uda-
je!!! Na Rynku Nowomiejskim 
coraz więcej atrakcji, pchli targ, 
śniadania, festiwale, foodtrucki, 
słowem – dzieje się. Na sta-
rym z kolei mniej foliowanych 
szklarni z piwem, delikatniejsze 
ogródki, zniknęły z głównych 
ulic drewniane budy z łukami i 
ciupagami (choć sprytni łuczni-
cy i tak dalej się wystawiają z 
partyzanta). Tak trzymać Pani 
Olu, jest dobrze, a będzie le-
piej!!! Niech nam Toruń pięknieje 
i niech kradnie serca wszystkim 
odwiedzającym go gościom! 

Lubimy rodziny!
Czy Toruń jest miastem przyja-
znym rodzinom? Już po raz drugi 
postanowiliśmy spojrzeć na na-
sze miasto z perspektywy dzieci 
i ich rodziców oraz opiekunów. A 
ich perspektywa często różni się 
od patrzenia dorosłego człowie-
ka. Kosta brukowa, wysoki kra-
wężnik czy brak cienia na placu 
zabaw mogą stanowić dyskom-
fort, a czasem i problem. Całe 
szczęście na przestrzeni ostat-
nich lat nasze miasto bardzo pod 
tym względem się zmieniło. Jest 
wiele miejsc, gdzie spędzanie cza-
su z dzieckiem jest przyjemnością 
– myśląc o tych miejskich, warto 

wspomnieć Piernikowe Miastecz-
ko czy Błonia Wiślane. Ale także 
miejsca komercyjne rozumieją 
potrzeby swojej najmłodszej 
klienteli. Odwiedzimy również na-
szych partnerów, którzy w swo-
jej pracy na co dzień starają się 
uprzyjemnić czas najmłodszym. 
To duże wyzwanie. Bo to klienci, 
którzy potrafią tupnąć nogą, wy-
lać sok, rozpłakać się w najmniej 
oczekiwanym momencie. Mały 
klient to nie sielanka. Ale jak za to 
rodzice doceniają miejsca, które 
otwierają się na ich pociechy nie-
zależnie od nastroju? Doceniają 
przede wszystkim, wracając, po-
lecając, wystawiając pozytywne 
rekomendacje. My również po-
stanowiliśmy docenić. Przez cały 
czerwiec dziennikarze naszego 
tygodnika sprawdzają, jak spra-
wa się ma. Odwiedzają punkty 
partnerów naszej akcji i przyglą-
dają się ich atutom. Okazuje się, 
że w dzisiejszych czasach nie 
tylko restauracje dbają o małych 
klientów, również można znaleźć 

gabinety lekarskie specjalizujące 
się w opiece nad maluchami – 
okulistę czy dentystę. Są także 
instytucje edukacyjne, naukowe, 
artystyczne, które dedykują spe-
cjalne bloki tematyczne najmłod-
szym odbiorcom. Jednym słowem 
– jest dobrze! A jeżeli zauważą 
Państwo na drzwiach toruńskich 
restauracji, instytucji czy gabi-
netów naszą naklejkę, możecie 
być pewni, że to miejsce jest 
przyjazne rodzinom. Tam nikt nie 
spojrzy krzywo na Wasze dziec-
ko.  Tradycyjnie czekamy również 
na listy od naszych Czytelników. 
Jaki jest Toruń dla rodzin? Jakie 
atuty naszego miasta docenia-
cie? Co jest do poprawki? Czego 
oczekujecie od władz miasta oraz 
właścicieli toruńskich firm. Co 
należałoby zmienić? Czekamy na 
Państwa refleksje pod adresem: 
redakcja@toronto-magazyn.pl 
lub tradycyjnie ul. Grudziądzka 
79/6, 87-100 Toruń.

maciej karczewski 
toruński przedsiębiorca

Chistopher Joseph Ward urodził się 
w Queens w Nowym Jorku 8 paź-
dziernika 1965 roku. Był członkiem 
Korpusu Piechoty Morskiej... Dla-
czego w ten sposób zaczynam ten 
felieton? Ponieważ jest on również 
muzykiem znanym pod pseudoni-
mem artystycznym CJ Ramone – 
jednym z trzech żyjących członków 
legendarnej formacji The Ramones. 
Od młodzieńczych lat fascynował 
go ten kultowy zespół, a zwłaszcza 
jego basista – Dee Dee. Fascynacja 
przerodziła się w spełnienie marzeń. 
W 1989 roku CJ zastąpił Dee Dee w 
składzie The Ramones, pozostając w 
zespole do jego końca. Dee Dee, po 
krótkim epizodzie związanym z ra-
pem, wrócił do punk rocka. Zarówno 
jako autor piosenek, jak i lider formacji 
Dee Dee Ramone I.C.L.C. Działalność 

tego zespołu zaowocowała płytą „I 
Hate Freaks Like You” z gościnnym 
udziałem kontrowersyjnej Niny Ha-
gen (były czasy, kiedy plakat tej wo-
kalistki wisiał również na mojej ścianie) 
oraz trasą koncertową promującą ten 
krążek. Dwadzieścia dwa kraje w dzie-
sięć miesięcy. Niezły wynik. Podczas 
tej trasy (listopad 1994) Dee Dee, 
szukając pozostawionej gitary przed 
jednym z hoteli w Argentynie, poznał 
swoją przyszłą żonę – Barbarę Zam-
pini, również wielką fankę The Ramo-
nes. W 1996 roku Dee Dee wspólnie 
z Marky Ramone (perkusistą The 
Ramones), CJ Ramone oraz Barbarą 
Zampini utworzyli tribute band The 
Remais. Nietrudno zgadnąć, z reper-
tuaru której grupy wykonywali utwo-
ry. Projekt funkcjonował do 5 czerwca 
2002 roku, dnia tragicznej śmierci Dee 
Dee. CJ odszedł ze składu jeszcze w 
1996 roku. Kolejne zespoły, w których 
się udzielał, to Los Gusanos oraz Bad 
Chopper. Od lipca 2009 roku wszystko 
co robi, firmuje swoim pseudonimem 
artystycznym. Jako CJ Ramone 
wydał trzy płyty: „Reconquista” 
(2012), „Last Chance to Dance” oraz 

„American Beauty” (2017). Wśród 
dwunastu utworów zawartych na 
tej ostatniej płycie znalazła się pio-
senka „Tommy’s Gone”, poświęcona 
Tommy’emu Ramone, zmarłemu w 
2014 perkusiście i współzałożycielowi 
The Ramones. Jeffrey Hyman (Joey 
Ramone), John Cummings (Johnny 
Ramone) oraz Douglas Colvin (Dee 
Dee Ramone) – czyli trzej pozostali, 
niestety również nieżyjący członko-
wie założycie The Ramones – docze-
kali się hołdu w postaci utworu „Three 
Angels”. CJ Ramone opowiedział o 
tym w następujący sposób: „Na mój 
pierwszy solowy album napisałem 
piosenkę  „Three Angels”, która byłą 
moim hołdem dla Johnna, Joeya i Dee 
Dee. Po tym jak Tommy zmarł, ludzie 
zaczęli pytać, czy zamierzam zmienić 
tytuł na „Four Angels”. Zdecydowałem 
się napisać coś specjalnego”. Od lat CJ 
Ramone jest wierny zasadzie: „Kiedy 
raz wejdziesz do rodziny The Ramones, 
pozostajesz w niej na zawsze”. O tym, 
jak to sprawdza się na scenie, będziecie 
się Państwo mogli przekonać w HRPP 
już 10 lipca 2017 roku.
 darek kowalski, Hrp pamela

Żaneta Lipińska-patalon
redakcja@toronto-magazyn.pl

jarosław jarry jaworski 
specjalista public relations, 

freak
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Kayah, Katarzyna Nosowska, 
Ania Dąbrowska, Katarzy-
na Groniec, Julia Pietrucha, 
Grubson i Mariusz Lubom-
ski – oto muzycy, którzy 9 
czerwca wystąpią w Toru-
niu. Ten ostatni jest również 
dyrektorem artystycznym i 
jednym z inicjatorów całego 

wydarzenia. – Główną osią 
koncertu jest zespół smycz-
kowy, kwartet, zespół instru-
mentów dętych oraz chórek, 
który wspiera wokalistów. 
Wokaliści są bardzo różno-
rodni, chcemy mieszać gatun-
ki muzyczne – mówi Mariusz 
Lubomski.

Podobnie jak w ubiegłym 
roku, tematem przewod-
nim koncertu jest kosmos i 
wszystko, co z nim związa-
ne, co oznacza, że utwory 
wykonywane na scenie będą 
się odnosić właśnie do tej te-
matyki. Wokaliści będą albo 
wykonywać piosenki z wła-

snych repertuarów, albo na 
tę okazję nauczą się nowych. 
– Z piosenkami o kosmosie 
jest jak z piosenkami o miło-
ści: tego jest sporo. Szukamy 
utworów, które na pierwszy 
rzut oka nie wydają się być 
atrakcyjne, czyli mają inne 
aranżacje niż te nowoczesne, 
były pisane pod inną publikę. 
Jednak kiedy patrzy się na 
nie jako na materiał wyjścio-
wy, to okazuje się, że bardzo 
dużo można z nich wyciągnąć 
i przedstawić ich przekaz 
współczesnym językiem.
 
„nie sugerujemy 
się opolem”

Skład artystów „Pod wspól-
nym niebem” wzbudził duże 
zainteresowanie w związku 
z licznymi rezygnacjami tych 
samych gwiazd z udziału w 
opolskim festiwalu muzycz-
nym. Jednak okazuje się, że 
te dwie sprawy nie mają ze 
sobą nic wspólnego. – Takie 
rzeczy dzieją się poza nami, 
organizatorami wydarzenia. 
Planując koncert, wybierali-

śmy spośród naszych ulubio-
nych artystów i nie sugero-
waliśmy się Opolem – mówi 
Lubomski.
Ten ciekawy przypadek może 
być spowodowany wieloma 
innymi czynnikami jak na 
przykład okresowo większa 
popularność muzyków albo 
ich częsta obecność w me-
diach. Również w ubiegłym 
roku muzycy występujący na 
pierwszej edycji toruńskiego 
koncertu byli zaproszeni na 
festiwal w Opolu i również 
wtedy te dwie sprawy nie 
były ze sobą powiązane. – 
Myślę, że to oddala od nas 
wszelkie podejrzenia – śmieje 
się Lubomski.
 
koncert dla wszystkich

Koncert jest dla wszystkich 
– zarówno pod względem 
aranżacji, jak i fizycznego do-
stępu. Myślą przewodnią jest 
stworzenie wydarzenia dla 
mieszkańców województwa, 
co nie jest łatwym zadaniem, 
jednak dzięki mieszance ga-
tunków muzycznych różni 

odbiorcy mają szansę znale-
zienia czegoś dla siebie. – Po-
mimo tego, że to bardzo duży 
i zróżnicowany koncert, iskry 
będą przeskakiwały. Myślę, 
że to będzie wciągający i cie-
kawy koncert z niecodzienną 
aranżacją muzyczną – uważa 
Lubomski.
Z pewnością jest to także 
wydarzenie bardzo prestiżo-
we, które odbije się szerokim 
echem i na długo zostanie  
w pamięci wszystkich uczest-
ników.
 
Koncert odbędzie się 9 czerw-
ca o godzinie 21.00 na scenie 
plenerowej przy Jordan-
kach. Wstęp jest darmowy. 
Do uczestnictwa zachęca 
Kayah. „Bardzo się cieszę, że 
spotkam Ciebie na Święcie 
Województwa Kujawsko-Po-
morskiego. Będziemy się ba-
wić pod wspólnym niebem!” 
– mówi w zaproszeniu na 
wydarzenie.
 

Lena Paracka
redakcja@toronto-magazyn.pl

  

– Pierwszy lot planujemy na 
piątek 9 czerwca, w godzi-
nach popołudniowych – opo-
wiada Arkadiusz Wiśniewski, 
pilot. – Z kolei w sobotę bę-
dzie nas można zobaczyć na 
niebie od rana, od ok. godz. 
6.00 i ponownie po południu 
ok. godz. 19.00. Oprócz tego 
mamy zamiar odbyć lot w 
niedzielę, również przy wcze-
snoporannej aurze. Zdajemy 
sobie sprawę z tego, że jest 
to mało przyjazna pora, ale 
wynika ona ze specyfiki lotu 
balonem. Wierzymy jednak, że 
znajdą się ambitni, którzy ze-
chcą nas zobaczyć.  W ramach 
dodatkowych atrakcji odbędzie 
się Nocna Gala Balonowa, na 
terenie placu Cyrkowego na 
Rubinkowie. Tym razem balony 
nie wzbiją się w powietrze, tyl-
ko będą do dyspozycji miesz-
kańców.  Każdy chętny będzie 
mógł zobaczyć je z bliska i po-
znać mechanizm ich działania. 
Wszystko to wygląda napraw-
dę przepięknie wieczorową 
porą, gdyż podświetlone balo-
ny wyglądają niczym ogromne 
lampiony. Ponadto w ramach 
tegorocznej Fiesty Balonowej 
odbędzie się nocna parada z 

pokazem mocy palników. Do 
aut zostaną doczepione przy-
czepy, na których znajdą się 
kosze balonów. Myślę, że nie 
na co dzień można zobaczyć 
taki widok, dlatego zachęcam, 
by zaplanować ten czas z nami. 

pod dyktando pogody
Regionalna Fiesta Balonowa 
to przede wszystkim szereg 
górnolotnych konkurencji. 
Na niebie pojawi się 11 balo-
nów, które będą rywalizować 
o puchar marszałka woje-

wództwa kujawsko-pomor-
skiego. Jedynym warunkiem 
pomyślnego przebiegu za-
wodów są korzystne wiatry. 
– Co do konkurencji i zapla-
nowanych lotów wszystko 
zależeć będzie od odpowied-

nich warunków atmosferycz-
nych – przyznaje Arkadiusz 
Wiśniewski. – Będziemy sta-
rali się planować rywalizacje 
tak, żeby balony widoczne 
były nad miastem i cieszy-
ły oko mieszkańców. Należy 

pamiętać, że dla balonów 
charakterystyczne jest to, 
że nie posiadają napędu sil-
nikowego. Ponadto balonem 
nie można skręcić czy na-
wrócić. Cały mechanizm w 
tym przypadku jest zdany 
na wiatr. Balony są wyjątko-
wo kapryśnym urządzeniem 
latającym, dlatego też pew-
ne plany nie są zależne od 
nas. Toruń charakteryzuje 
się tym, że przeważają tutaj 
zachodnie porywy. W związ-
ku z tym często podczas 
lotu nad miastem wznosi nas 
na drugą stronę Wisły. Pla-
nujemy więc konkurencje, 
mając przede wszystkim na 
uwadze bezpieczeństwo za-
wodników. 
Fiesta jest odpowiedzią na 
aktywną działalność aero-
klubów w naszym regionie w 
tym w: Toruniu, Inowrocła-
wiu, Włocławku i Grudzią-
dzu.

Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

na zbliżającym się Święcie województwa kujawsko-pomorskiego będzie wiele kulturalno-rozrywkowych atrakcji. jedną 
z nich jest koncert „pod wspólnym niebem”, na którym wystąpią polskie gwiazdy wielkiego formatu. rozmawialiśmy  
z mariuszem Lubomskim, który opowiedział o wykonawcach, aranżacji i rozwiał domysły dotyczące powiązania z opolem.

już w przyszłym tygodniu toruń ponownie stanie się polskim centrum lotów balonowych. wszystko to w ramach  
ii regionalnej fiesty balonowej, podczas której nie zabraknie wyjątkowych atrakcji i podniebnych przygód. 

muzyczna uczta „pod wspóLnym niebem”

fiesta baLonowa:  szykuje się nam podniebna rywaLizacja

Kujawsko-pomorskie rozpoczyna wielkie świętowanie
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– Pomysł wziął się stąd, żeby 
przełamać konwencję muzyki 
filmowej przy fontannie – opo-
wiada Aleksandra Iżycka, dyrek-
tor Biura Toruńskiego Centrum 
Miasta. – Współcześnie tworze-
nie utworów do gier kompute-
rowych jest na bardzo wysokim 
poziomie. Chcieliśmy tym samym 
dodać do pokazu Cosmopolis coś 
wyrazistego. Na ten zdigitali-
zowany świat naprowadził nas 
projekt Urbact „Gen-Y City”, któ-
ry prowadzimy w BTCM i który 
dotyczy młodych ludzi. Grupa, 
której dedykujemy swoje dzia-
łania to pokolenie gier kompute-
rowych, w związku z tym mamy 
nadzieję, że nasz wybór spotka 
się z miłym przyjęciem. Mówiąc 
o nowej aranżacji fontanny, 
myślę, że warto też wspomnieć 
o wątku toruńskim. Nie każdy 
wie, że jeden z członków za-
rządu firmy CD Projekt, która 
odniosła globalny sukces i jest 
właścicielem gry „Wiedźmin”, to 
absolwent naszego uniwersy-
tetu. Utwory, ktore usłyszymy 
w trakcie najbliższych pokazów 
fontanny, pochodzą ze ścieżki 
dźwiękowej gry „The Witcher III 
Wild Hunt”. Autorem aranżacji, 
tak jak wszystkich poprzednich 
programów multimedialnych, 

jest Bogumił Palewicz.
Aranżacja z wykorzystaniem 
utworów z gry „Wiedźmin” to 
już 10. odsłona fontanny Cosmo-
polis. Warto zwrócić uwagę, w 
jakich godzinach będziemy mogli 
zobaczyć pokazy. – Ponieważ 
cały cykl fontanny trwa sześć 
miesięcy – od maja do paździer-
nika, to pokazy będą odbywały 
się w zróżnicowanych godzinach 
– wyjaśnia Aleksandra Iżycka. – 
Od maja do czerwca, ze względu 
na to, że dosyć wcześnie zacho-
dzi słońce, zobaczymy aranżacje 
w godz. 20.00 do północy. Z ko-
lei w lipcu i sierpniu od 21.00 do 
1.00. Taka pora pokazów wynika 
z sezonu turystycznego, bo od-
wiedzający nasze miasto chętnie 
wychodzą na spacery również 
późno w nocy. Z kolei we wrze-
śniu i październiku powrócimy do 
pokazów od godziny 19.00.  
Podczas dzisiejszej uroczystości 
pojawi się także grupa teatral-
na Avatar, która zaprezentuje 
taniec ognia z towarzyszeniem 
wody.

piknik z fantastyką

Dzień po premierze nowej aran-
żacji Cosmopolis przygotowano 
specjalną niespodziankę dla 

dzieci. W sobotę przy fontannie 
od 12.00 do 19.00 odbędzie się 
Fantastyczny Dzień Dziecka z 
wykorzystaniem motywów z 
kultowego „Wiedźmina”. – Opra-
wa całego wydarzenia będzie 
tym razem niestandardowa 

– przekonuje Aleksander Żmu-
da-Trzebiatowski z fundacji „Za-
mek Dybów i Gród Nieszawa”. 
– Pojawią się osoby w strojach 
Wiedźmina i Elfów. Nie zabraknie 
różnego rodzaju stanowisk, na 
przykład punkt łuczniczy, pra-

cownia alchemika czy minigra 
terenowa. Chętni będą mogli 
skorzystać także ze specjalne-
go toru przeszkód oraz różnego 
rodzaju zabaw i gier plenero-
wych Przez cały dzień pojawią 
się także przerywniki w formie 

niezwykłych inscenizacji, jak 
pokaz Wiedźminów. Z całą 
pewnością będzie to prawdzi-
we święto dla miłośników fan-
tastyki.

Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

fontanna cosmopolis od lat cieszy się ogromną sympatią zarówno wśród  mieszkańców, jak i turystów torunia. już dziś o godz. 21.30 
usłyszymy jej nową aranżację, nawiązującą do słynnej sagi andrzeja sapkowskiego „wiedźmin”. 

pokazy cosmopoLis w rytmie „wiedźmina”

Premiera nowej aranżacji odbędzie się dziś, czyli 2 czerwca
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Wspólne piknikowanie w cen-
trum Torunia to już tradycja. 
„Śniadanie na trawie” to za-
równo dobra okazja do tego, 
żeby skorzystać z rodzinnego 
relaksu, jak i poznać specy-
fikę otaczającej przyrody. –
Cieszymy się ogromnie z tego, 
że 10. rocznicę “Śniadania na 
trawie” możemy świętować 
równocześnie z tak ważny-
mi przedsięwzięciami, jak: 
Światowy Dzień Środowiska, 
Rok Rzeki Wisły czy Święto 
Województwa Kujawsko-Po-
morskiego – przyznaje Domi-
nika Urzędowska z Pracowni 
Zrównoważonego Rozwoju. – 
Co roku naszym głównym ce-
lem jest przeciwstawianie się 
degradacji środowiska. Mamy 
na myśli przede wszystkim 
masową wycinkę drzew, za-
równo na terenie Puszczy 
Białowieskiej, jak i całej Pol-
ski. „Śniadanie na trawie” 
jest pozytywną manifestacją 
przeciwko temu, co dzie-
je się obecnie z otaczającą 
nas przyrodą. Wspólnie wy-
rażamy troskę o przyjazne, 
atrakcyjne i zielone miejsca 
w przestrzeni publicznej. Pra-

gniemy czystych i zadbanych 
trawników, by służyły one 
rekreacji i wypoczynkowi. 
Hasło przewodnie Światowe-
go Dnia Ochrony Środowiska 
brzmi „W kierunku natury” i 
właśnie ono będzie motywem 
przewodnim wydarzenia. 

atrakcje dla każdego

„Śniadanie na trawie” to nie 
tylko konsumpcja smacznego 
posiłku, ale przede wszyst-
kim wachlarz atrakcji, które 
przewidzieli na ten dzień 
organizatorzy. Wśród nich 
nie zabraknie treningu jogi, 
warsztatów tanecznych, kon-
certów czy zabaw z anima-
torami. – Wielokrotnie spo-
tykaliśmy się z opinią, że tak 
naprawdę wydarzenie samo 
w sobie jest sporą atrakcją i 
nie potrzebuje towarzyszą-
cych mu wydarzeń – opo-
wiada Dominika Urzędowska. 
– Możliwość odpoczynku w 
przyjaznej przestrzeni jest 
dla wielu mieszkańców sku-
teczną odskocznią od co-
dziennych obowiązków. Róż-

norodnych atrakcji też jednak 
nie zabraknie i jak co roku 
przygotowaliśmy dla uczest-
ników naszego pikniku kilka 
niespodzianek. Tym razem bę-
dzie to koncert Julii Marcell, 
laureatki nagrody Grzegorza 
Ciechowskiego, która przez 

kilka lat mieszkała w Toruniu. 
Dzięki temu skupiamy się na 
promowaniu artystów zwią-
zanych z województwem ku-
jawsko-pomorskim. Ponadto 
zapraszamy również na kon-
cert Wojciecha Młynarskiego 
oraz zachęcamy do udziału w 

licznych warsztatach, zwią-
zanych z ochroną środowi-
ska, przyrodą i świadomą 
konsumpcją.  
„Śniadaniu na trawie” towa-
rzyszyć będzie jarmark żyw-
ności naturalnej i rękodzieła. 
Wydarzenie potrwa od 9.00 

do 21.00, a od godz. 10.00 
do 15.00 odbywać będą się 
zajęcia i warsztaty poprowa-
dzone przez toruńskie firmy, 
instytucje i organizacje po-
zarządowe.

Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

„Śniadanie na trawie” to nie tylko wielki piknik, ale i lekcja ekologii                                                                             Fot. Nadesłane

zdrowa żywność, koce i trawa – już jutro po raz 10. odbędzie się piknik ekologiczny, czyli „Śniadanie na trawie”. tym razem  
na miejsce spotkania wybrano bulwar filadelfijski. wszystko po to, by w symboliczny sposób wyrazić troskę o przyjazną, atrak-
cyjną i zadbaną przestrzeń publiczną.

Śniadanie w towarzystwie natury
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Toruńskie restauracje mają 
miejsca dla rodzin z dziećmi. 
Oferują place zabaw, wyposa-
żone są w podjazdy i miejsca 
do przebierania dzieci. Rzeczą 
naturalną jest specjalne menu 
dla najmłodszych - ulubione 
przysmaki i mniejsze porcje.  
W większości punktów gastro-
nomicznych istnieje możliwość 
podgrzania własnego obiadu 
dla najmniejszych, na porządku 
dziennym jest pytanie o napoje  
w temperaturze pokojowej.
Toruń stawia także na edukacje 
najmłodszych. Mamy szkoły ję-
zykowe i akademie, gdzie zajęcia 
są prowadzone już dla 3-4 lat-
ków. Wszystko oczywiście ser-
wowane tak, by zainteresować 
najmłodszych słuchaczy. Na-
uka poprzez zabawę, skojarze-
nia, rozwijanie zainteresowań. 
Tu pojawia się również ważny 
wątek toruńskich instytucji, 

które posiadają odpowiednie 
warunki i programy edukacyjne 

pozwalające na zapoznanie się 
z tematem najmłodszym odwie-

dzającym. Kontakt ze sztuką 
czy nauką od najmłodszych 

lat może 
owocować w dalszym rozwoju. 
To bardzo ważne inicjatywy.

dbamy o zdrowie

Gabinet lekarski? Krzyk, płacz 
i tupanie? Nie w Toruniu! W 
naszym mieście mamy już ga-
binety stomatologiczne, które 
wyspecjalizowały się w przyj-
mowaniu małych pacjentów. 
Wizyta u okulisty czy w gabi-
necie stomatologicznym to nie 
problem. Wręcz przyjemność. 
Specjaliści rozumieją potrzeby 
najmłodszych i robią wszystko 
by „pierwszy raz” u lekarza zo-
stał zapamiętamy jako ciekawa 
przygoda. Szczerze żałujemy, 
że za naszych czasów nie było 
takich możliwości…
Również firmy na co dzień nie 
kojarzone z „branżą rodzinną” 
wychodzą naprzeciw oczeki-

wań rodzin. Mamy w naszym 
mieście dealerów samochodo-
wych, którzy dbają by w ofer-
cie znalazły się samochody 
spełniające wymogi rodzin czy 
deweloperów, którzy budując 
nowe budynki zwracają uwagę 
na to, by dzieci również miały 
swoje miejsce na nowym osie-
dlu. To cieszy,

sprawdzimy, polecimy

Nasza redakcja rusza na 
poszukiwanie miejsc war-
tych uwagi. Mimo, że Dzień 
Dziecka już za nami, my 
będziemy śledzić miejsca  
i inicjatywy przyjazne ro-
dzinom przez cały miesiąc.  
Polecamy piątkowe wydania  
i www.toronto-magazyn.pl

Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl

Podobnie jak w zeszłym roku każde miejsce biorące udział w akcji otrzyma od nas naklejkę
„Lubimy Rodziny” 

zeszłoroczna akcja prowadzona przez nasz tygodnik była pewnego rodzaju eksperymentem.  
chcieliśmy sprawdzić, czy nasze miasto jest przyjazne dzieciom i ich opiekunom. czy w toruniu  
można komfortowo żyć, posiadając małe dzieci i czy toruńskie instytucje oraz firmy są otwarte na 
małych klientów. egzamin został zdany na pięć plus. czas na edycję 2017!

LUBIMY RODZINY
toruń stawia na rodziny, Lubimy to!

Śniadanie w towarzystwie natury
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Zainteresowania tematyką edu-
kacyjną, dziećmi, nasiliła się, kie-
dy została Pani mamą? 
– To tkwiło we mnie od dawna. 
Jako dziecko zawsze byłam oto-
czona wianuszkiem kuzynek i 
kuzynów. Uwielbialiśmy wspól-
ne zabawy. Gdy zostałam mamą, 
chciałam jak najlepiej wspierać 
rozwój dziecka. Szukałam pomy-
słów, jak wspierać jego mowę, 
zdolności ruchowe czy manual-
ne. Kreatywne zabawy zawsze 
były bliskie mojemu sercu, więc 
to przyszło naturalnie. Nauka 
przez zabawę daje najlepsze 
efekty i taką też taktykę obra-
łam. Kiedy mój syn Adaś rozpo-
czął naukę w szkole, z czasem 
zaczęłam prowadzić tam zajęcia 
kreatywno-edukacyjne z jego 
klasą. I tak od zerówki jestem 
związania z edukacją szkolną, 
czyli już trzy lata. Zajęcia są czę-
ścią blogowego projektu „Dziec-
ko na warsztat”. Szkoła jest 
otwarta na takie działania, nowe 
możliwości i z chęcią otwierają 
się na moje propozycje. Jest peł-
na nauczycieli z pasją. 
Pomagam również w różnych 
szkolnych akcjach. Między inny-
mi miałam kącik z „foto-budką” 
na Festiwalu Pieśni i Muzyki Lu-
dowej, który odbywa się w Szko-
le Podstawowej w Nowogrodzie. 
Ludzie w strojach ludowych 

powstali specjalnie na ten cel i 
zdjęcia w nich oraz drukowane 
na miejscu cieszą się dużą popu-
larnością.

Ma Pani duże zdolności plastycz-
ne! Na blogu dominują materiały 
matematyczno-przyrodnicze. Ile 
czasu zajmuje Pani przygotowa-
nie jakiegoś tematu. Jak rodzą się 
pomysły? 
– Tematy przyrodnicze są dla 
nas codziennością. Mieszkamy w 
małej wsi pod Toruniem, mamy 
gospodarstwo rolne, stawy ryb-
ne, las i łąki. Uwielbiamy obser-
wować otaczającą nas przyrodę. 
Dlatego powstał projekt dla ro-
dzin lubiących przyrodę – „Mały 
Przyrodnik”. Podczas nieaktyw-
nego projektu uczestnicy sami 
dopominali się o kolejne tematy 
specjalne, nowe rzeczy. Wyszłam 
temu naprzeciw, tworząc roczną 
edycję, gdzie co miesiąc mamy 
inny temat. Jednym z nich był na 
przykład Dzień Wróbla czy Dzień 
Pingwina.

Chciałam stworzyć coś, co zmusi 
poniekąd rodziców, by działali 
wspólnie z dziećmi, opracowując 
temat. Zagadnienia w kartach 
pracy czy filmach promują-
cych są różne, by było coś dla 
młodszych dzieci i dla tych ciut 
starszych. Głównym zadaniem 

projektu jest poznawanie przy-
rody, wspólne spędzanie czasu 
i zwiększenie uważności. Widzę 
po relacjach uczestników, że 
to działa. Tym bardziej jestem 
szczęśliwa, że ogrom czasu i 
pracy nie poszedł na marne. A 
ile czasu zajmuje opracowanie 

jednego tematu? Od wymyśle-
nia tematu, poprzez spisywanie 
pomysłów na zadania, znale-
zienie informacji potrzebnych 
do wykonania kart, aż po sam 
koniec to nawet kilkanaście do 
kilkudziesięciu godzin pracy. Naj-
pierw muszę przeszukać Inter-
net i książki, żeby zgłębić dany 
temat, a potem móc stworzyć 
wartościową treść dla innych. 

Gdybym miała zliczyć np. Dzień 
Pingwina, to liczba godzin pracy 
wynosi około 30. 
Bardzo lubię tworzyć nowe rze-
czy dla dzieci i z dziećmi, więc 
pomysły rodzą się dzięki nim 
lub są inspirowane innymi blo-
gami czy ludźmi. Cały świat to 

jedna wielka skarbnica wiedzy  
i pomysłów na kreatywne za-
bawy oraz edukację.

Co Pani sprawia największą 
radość w pisaniu bloga, a co 
jest trudne? 
– Największą radością jest odzew 
ze strony czytelników, dzieci czy 
nauczycieli. Gdy widzę, że prace 
inspirują innych, zostawiają po 

sobie ślad w pamięci, to mnie 
uskrzydla. Dzięki blogowi pozna-
łam fantastycznych ludzi! Mimo 
że znamy się głównie wirtual-
nie, znaleźliśmy wspólny język, 
zawsze mogę liczyć na pomoc, 
sama pomagam, jak mogę w two-
rzeniu bloga czy po prostu służę 
radą. Najlepszą przyjaciółkę po-
znałam również w taki sposób! 
Kasiu, dzięki, że jesteś! To oni mnie 
dopingują, wspierają, podsuwa-
ją często pomysły. To wszystko 
tworzy niezwykłą całość, która 
dodaje skrzydeł.
Tak jak w życiu i tu pojawiają się 
trudności. Czasem dopada mnie 
rutyna, zniechęcenie czy brak od-
zewu ze strony czytelników. Czę-
sto mam problem z dotarciem do 
nowych ludzi, nie wiem, jak spra-
wić, żeby weszli w relację, w dys-
kusję. To jest trudne i frustrujące, 
jednak szukam pomysłów i spo-
sobów, żeby to zmienić. Kolejną 
trudnością jest czas. Chciałabym 
tworzyć więcej i więcej, jednak 
czas mnie ogranicza lub są inne 
ważniejsze sprawy, ale próbuję 
jakoś wszystko godzić.

Czy jest Pani zwolenniczką 
jakiejś konkretnej metody pe-
dagogicznej? 
– Nie mam obranej jednej me-
tody. Jestem obserwatorem 
metody Montessori czy edukacji 

domowej. Są one ogromną porcją 
wiedzy, nowych pomysłów, które 
później publikuję lub zapisuję na 
przyszłość na blogu. Zwracam 
uwagę na to, co może podobać 
się głównie mojemu dziecku. To 
dzięki niemu jest Kreatywne Oko. 
Gdyby nie on, bloga by nie było. 
Główne założenie jest takie, że 
nauka ma być zabawą i przyjem-
nością.

Pomysły na tematyczne po-
szerzenie bloga, coś Pani jesz-
cze doda? 
– W ciągu pięciu lat pisania bloga 
– 1 czerwca obchodziliśmy uro-
dziny Kreatywnego Oka – dużo 
się zmieniało. Obecnie stawiam 
na cztery filary – kreatywne za-
bawy, edukacja, książki i gry. To 
na nich na razie się skupiam i od-
zwierciedlają to, co lubię najbar-
dziej. Mam plan, żeby było więcej 
kart pracy dla dzieci dotyczących 
przyrody, matematyki, ale rów-
nież z polskiego czy geografii. 
Bardzo chcę rozbudować dział 
edukacji, żeby pomóc rodzicom 
znaleźć ciekawe i pomocne ma-
teriały dla dzieci. Skłaniam się 
też w kierunki darmowych e-bo-
oków do pobrania. Wszystko 
jednak wiąże się ściśle z filarami 
bloga.  

Rozm.
Hanna Wojtkowska

redakcja@toronto-magazyn.pl

Galeria i ośrodek 
plastycznej twórczości 

dziecka w toruniu

Zapraszamy na inspirowane 
architekturą warsztaty pla-
styczne z okazji Dnia Dziecka. 
Uczestnicy zajęć zaprojektują 
element budynku, kolor ele-
wacji, kształt okien,  a nawet 
widoczny fragment wnętrza. 
Powstaną tekturowe obiek-
ty-moduły, z których będzie 
można budować fasady wy-
myślonych budowli. Przy 
użyciu kolorowych papierów, 
włókniny, farb, kleju, noży-
czek i własnej wyobraźni mali 
architekci-designerzy stworzą 
własną archiTEKTURĘ.

tekturowe wariacje
na różne elewacje

3 czerwca, 
godz. 10.30-12.00
bilety: 6 zł/osoba

wcześniejsze zapisy 
tel. 56 622 75 34

przegląd folkloru 
wiejskiego 

Jak co roku, toruńskie przed-
szkolaki  zaprezentują zaba-
wy, tańce i piosenki ludowe. 

Popularyzując wśród pię-
ciolatków muzyczny folklor 
wiejski organizatorzy chcą 
przekazać im w szczególności 
jego dziecięce formy. Pod-
czas przygotowań do prze-
glądu wychowawcy, wśród 
piosenek i tańców ludowych 
wybierają te, które podkre-
ślają specyfikę wieku przed-
szkolnego. W ten sposób 
przegląd staje się prawdzi-
wym świętem dzieci. Stąd  w 
programach prezentowanych 
na scenie coraz więcej zabaw, 
piosenek czy wyliczanek, a 
także scenek rodzajowych 
z wykorzystaniem ubiorów i 
rekwizytów towarzyszących 
dawnym zajęciom dzieci na 
wsi. Impreza jest okazją do 
odkrywania ponadczasowej 
wartości wiejskiego folkloru 
dziecięcego dla całych ro-
dzin. Nie zabraknie muzycz-
nych animacji i niespodzianek 
dla publiczności. 
XXXVi dziecięcy przegląd 

folkloru wiejskiego
amfiteatr muzeum 
etnograficznego

3-4 czerwca, 
godz. 

10.00-13.00 
wstęp wolny

dzień dziecka z jackiem
i plackiem 

Goniąc w rockowej trasie 
koncertowej za księżycem, 
Jacek, Placek i Luna muszą 
sobie pomóc, żeby zrozumieć, 
że niepełna rodzina może 
– i powinna – być szczę-
śliwa. To historia niesamo- 
witej podróży, która odbywa 
się w dziwnym, wymyślonym 
przez jej uczestników świe-
cie. Należą do nich również, 
grający na żywo przeboje 
zespołu Lady Pank, muzycy, 
których różne wcielenia by-
wają zaskakujące nawet dla 
nich samych. Pokonując ko-
lejne przeszkody i poznając 
plejadę niebanalnych posta-
ci, bohaterowie muszą osta-
tecznie zmierzyć się z prawdą 
o swojej rodzinie, co pozwala 
im dumnie wrócić do domu  
z sercami pełnymi miłości.

jacek i placek na tropie 
księżyca

teatr muzyczny
2 czerwca, godz. 9.00
3 czerwca godz. 16.00 
4 czerwca godz. 12.00

bilety: 
20 zł dziecko, 
25 zł dorosły 

zabawki w kulturach 
świata

Zabawki i zabawa towarzyszą 
człowiekowi od zarania dziejów. 
Dzieci od czasów najdawniejszych 
do zabawy wykorzystywały roz-
maite przedmioty. Tak jest rów-
nież obecnie w społecznościach 
plemiennych. Wśród przedmiotów  

zgromadzonych na wystawie 
odnajdziemy przykłady zaba-
wek pochodzących z wybranych 
krajów pozaeuropejskich, takich 
jak: Afryka, Ameryka Środkowa  
i Południowa oraz Japonia. Do naj-
ciekawszych niewątpliwie należą 
gliniane figurki zwierząt z Gwinei i z 
Sudanu, postacie z liści bananowca 
z Rwandy, z gałązek z Wenezueli, 
ze skorup orzechów z Brazylii czy 
przedmioty z puszek i innych ma-
teriałów z recyclingu wykonane na 
Madagaskarze. Kolejną niecodzien-
ną grupę zabawek stanowią zwie-
rzęta wykonane z kolorowej wełny 
przez mieszkańców stanu Chiapas 
w Meksyku, szmaciane lalki z Peru, 
a także współczesne lalki z Japonii. 

muzeum podróżników 
im. tony’ego Halika

od 2 czerwca, 
wystawa czasowa

bilety: 6/9 zł
Redakcja

redakcja@toronto-magazyn.pl

 

Ćwiczenia na koncentrację, gra planszowa z pionkami z masy papierowej, jak zrobić misia ze skarpety i wiele innych twórczych pomysłów można znaleźć na blogu 
kreatywnymokiem.pl. ilona popławska dzieli się na nim swoimi pomysłami na gry i zabawy z dziećmi, na ciekawe i twórcze spędzenie czasu ze swoją pociechą, na 
fascynującą porcję wiedzy dla najmłodszych.  

jak kreatywnie spędziĆ z dzieckiem czas

toruński  weekend pełen atrakcj i  dLa  dz iecka

LUBIMY RODZINY
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Międzypokoleniowa integracja 
sprawdza się bardzo dobrze. 
Jest duża potrzeba spotkań i 
wspólnego spędzania czasu. 
Zainteresowanie przerasta moż-
liwości fundacji. – Kiedy organi-
zowaliśmy nasze pierwsze spo-
tkanie – warsztaty mydlarskie, 
wejściówki rozeszły się w ciągu 
pół godziny. Na Toruńskie Dni 
Rodziny voucherów również już 
nie ma. Zainteresowanie wszyst-
kimi wydarzeniami jest zawsze 
bardzo duże – mówi Maciej Zie-
liński z Archipelagu Inicjatyw. 
W projekcie uczestniczy tysiąc 
rodzin wielodzietnych, co daje w 
sumie około pięciu tysięcy osób, 
i stu seniorów. – Chcieliśmy, 
żeby oprócz propozycji stricte 
dla seniorów, były również in-
tegracyjne, międzypokoleniowe 
spotkania – dziadków z wnuka-
mi, a także tych osób starszych, 
których na przykład dzieci wy-
jechały za granicę. Starsze po-
kolenie odżywa w kontaktach z 
młodymi ludźmi – dodaje prezes. 

warsztaty,
spotkania, imprezy
Kamienica Inicjatyw oferuje 
wiele rodzinnych atrakcji. Naj-
większą popularnością cieszą 
się zajęcia artystyczne, np. rę-

kodzielnicze, i kulturalne – m.in. 
spotkania z ciekawymi toru-
nianami, wejściówki do teatru. 
Działa Akademia Języka Angiel-
skiego, z której korzysta 80 osób. 
Można zapisać się na naukę gry 
na gitarze. W Kamienicy znajdu-
je się Punkt Informacji Dużych 
Rodzin i Informacji Senioralnej. 
Organizowane są Toruńskie Dni 
Rodzin, w ramach których odby-
wa się kilka różnych wydarzeń 
(w tym roku to m.in. survival dla 
ojców z synami, gokarty, warsz-
taty ceramiczne, escape room), 
Rodzinny Piknik Dużych Rodzin i 
Seniorów pod koniec sierpnia czy 
Międzypokoleniowa Gala Świą-
teczna. Maciej Zieliński: - Co roku 
proponujemy również Dni Zako-
chanych w Rodzinie – to randki 
dla rodziców, którzy we dwoje 
wychodzą do restauracji. My w 
tym czasie zajmujemy się ich po-
ciechami. W tym roku włączyło 
się do akcji sześć toruńskich lo-
kali gastronomicznych. 
Warto wiedzieć, że w Kamienicy 
działa także Poradnia Rodzinna 
oraz dla Seniorów, oferująca 
indywidualne spotkania z psy-
choterapeutą. Rozwija się Bank 
Czasu – wolontariat. Doświad-
czeni seniorzy będą mogli np. 
udzielać korepetycji uczniom, 

a rodziny będą wspierać osoby 
starsze, udzielając pomocy w 
domu, przy pracach w ogrodzie. 
W ramach Banku Czasu odbywa 
się wspólne szydełkowanie. 

oferta jest darmowa
Są również działania skiero-
wane do wszystkich zainte-
resowanych, nie tylko rodzin 
wielodzietnych. Należą do nich 
warsztaty ceramiczne, w któ-
rych uczestniczą osoby niepeł-

nosprawne z fundacji „Arkadia”, 
dzieci, młodzież i seniorzy. Kogo 
interesują różne metody wycho-
wawcze, może wybrać się na 
spotkania Akademii Rodzica – w 
cyklu, który trwa od marca i za-
kończy się w czerwcu, tematyka 
dotyczyła wychowania bez kar i 
nagród. Spotkania na temat ro-
dzicielstwa i wychowania będą 
kontynuowane jesienią. 
Dwa razy w miesiącu Kamienica 
Inicjatyw wydaje informator z 

bieżącymi wydarzeniami kultu-
ralnymi, sportowymi, prozdro-
wotnymi organizowanymi w na-
szym mieście. Można osobiście 
odebrać go przy ul. Kopernika 22 
lub wejść na stronę internetową 
kamienica-inicjatyw.pl.   
Z wszystkich propozycji Kamie-
nicy można korzystać za darmo 
(projekt dofinansowuje m.in. 
Urząd Miasta Torunia), ale trze-
ba być posiadaczem Toruńskiej 
Karty Dużej Rodziny lub być 

seniorem w wieku 65+. Rodzi-
ny wielodzietne są uprawnione 
do posiadania Ogólnopolskiej  
i Toruńskiej Karty Dużej Rodziny 
(mogą starać się o obydwie). 
Przysługują one wszystkim 
rodzinom wielodzietnym, nie-
zależnie od dochodu. Korzyści? 
Zniżki w partnerskich sklepach, 
na bilety wstępu, warsztaty, 
kursy, na wybrane usługi. 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

kamienica pełna rodzinnycH inicjatyw

Kamienica inickatyw to miejsce międzypokoleniowych spotkań                                                                                                                     Fot. Nadesłane
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Żeby integrować rodziny – młodsze pokolenie ze starszą generacją, żeby wspierać rodzicielstwo i pomagać w rozwoju, szczególnie rodzinom wielodzietnym. 
kamienica inicjatyw to projekt, który powstał z połączenia pomysłów dwóch toruńskich fundacji – archipelag inicjatyw i nadzieja dla rodzin. w kamienicy 
można atrakcyjnie – twórczo spędzić czas.

Trzy dni zabawy nauką, kulturą i sportem przygotowało w tym roku Centrum Nowoczes-
ności Młyn Wiedzy na Dzień Dziecka. Piknik popularnonaukowy rozpocznie się 2 czerwca 
koncertem Paraliż Band i Farben Lehre. 
Piknik „Naukowa Petarda 3” wzorem wcześniejszych edycji odbędzie się przed budynkiem Centrum Nowoczesności 
Młyn Wiedzy (ul. Władysława Łokietka 5). Udział we wszystkich atrakcjach w ramach pikniku jest bezpłatny. – Trady-
cyjnie nasz piknik rozpoczynamy piątkowym koncertem. W tym roku do wspólnej zabawy zaprosiliśmy Paraliż Band  
i płockie Farben Lehre – mówi Marcin Centkowski, rzecznik CNMW. – Sobotę i niedzielę spędzimy pod hasłem „Nau-
ka – to takie proste!”. Razem z naszymi partnerami pokażemy, że nauka jest fascynująca i bardzo pomaga nam  
w życiu codziennym, czego może na co dzień nie zauważamy. Nie zabraknie oczywiście pokazów i dodatkowych 
atrakcji – dodaje. 

Wczoraj centrum nauki udostępniło nową czasową wystawę „Toruń niewidzialny”, na którą składa się ponad  
20 panoram Torunia wykonanych w podczerwieni przez toruńskiego fotografa Marka Czarneckiego.

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy rozpocznie koncert z okazji Dnia Dziecka 2 czerwca o godz. 18:00. Organiza-
torzy proszą, aby pod Centrum dotrzeć komunikacją miejską lub pieszo, gdyż dostępna będzie ograniczona miejsc 
parkingowych. 

„Nauka – to takie proste!”, czyli mnóstwo zabawy nauką
W sobotę i niedzielę (3-4 czerwca) będzie można skorzystać z aktywności przygotowanych na kilkunastu stanow-
iskach szkół wyższych, szkół technicznych, organizacji pozarządowych, Komendy Miejskiej Policji i Straży Pożarnej.

Wydział Chemii UMK przygotował pokazy chemiczne. Dzięki wykonanym eksperymentom uczestnicy pikniku 
zapoznają się z podstawowymi własnościami wybranych pierwiastków i związków chemicznych, poznają pod-
stawowe reakcje i istotne dla chemii procesy. Nie lada gratkę przygotowali astronomowie z Wydziału Fizyki,  
Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK oraz Centrum Astronomii UMK w Piwnicach. Na ich stanowisku będzie 
można sterować 32-metrowym radioteleskopem znajdującym się w Piwnicach k. Torunia. Możliwe będzie sterow-
anie radioteleskopem na żywo oraz podgląd parametrów odbieranych kosmicznych sygnałów radiowych. Prze-
bieg obserwacji będzie objaśniany przez astronomów z CA UMK. W tym roku zaprezentują się również szkoły wyższe  
z Bydgoszczy. Wyższa Szkoła Gospodarki przygotowała pokaz działania eye-trackera, platform zdalnych, dorobku 
Muzeum Fotografii. Na stanowisku uczelni będzie można także skorzystać z ergometru kajakowego. 

Piknik w sobotę i niedzielę (3-4 czerwca) będzie trwał w godz. 10:30-17:30. Udział jest bezpłatny. 
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PLAŻA GOTYKU

który moment 
przygotowań jest 
co roku najtrudniejszy 
dla organizatorów? 

– To na pewno rozstawienie 
sprzętu – koryt, boisk, try-
bun. Później jest już z wszyst-
kim łatwiej.

 a ulubiony moment? 

– Lubię, kiedy zawodnicy są 
zadowoleni i dobrze czują się  
w Toruniu. To jest dla nas naj-
ważniejsze – przyjeżdżają 
i chcą tu wracać. 

jakie gwiazdy 
zobaczymy podczas 
tegorocznej plaży Gotyku? 

–  Krzysztof Ignaczak, który 
niedawno oficjalnie zakończył 
karierę sportową w katowic-
kim Spodku, Marcin Możdżonek 
– mistrza świata z 2014 roku, 
Dominik Witczak, były libero 
reprezentacji Polski Piotr Ga-
cek, którego wszyscy bardzo 

dobrze znają, a którego nie 
było z nami podczas ostat-
nich edycji, Edward Skorek. 
Jako zawodnik wystąpi rów-
nież siatkarz plażowy Michał 

Kądzioła, w roli gościa pojawi 
się Sebastian Świderski – tre-
ner ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, 
srebrny medalista mistrzostw 
świata z 2006 roku, dwukrotny 

uczestnik igrzysk olimpijskich. 
Ma również do nas przyjechać 
duet znakomitych siatkarzy 
plażowych Mariusz Prudel 
i Kacper Kujawiak.   

trudno takie sławy 
namówić na przyjazd? 

– Zwykle to jedynie kwestia 
ich dyspozycyjności, tego, czy 
akurat nie wyjeżdżają na inne 
zawody. Jeżeli tylko mają czas, 
z chęcią przyjeżdżają do na-
szego miasta, bo zwyczajnie 
nas lubią. To czysto przyja-
cielskie zaproszenie. Nie robią 
tego dla honorariów.

plaża Gotyku 
to nie tylko zawody, 
ale również inne atrakcje. 

– Oprócz rywalizacji o Grand 
Prix kobiet i mężczyzn, z myślą 
o osobach, które nie są jeszcze 
profesjonalistami, organizuje-
my między innymi Ogólnopol-
ski Turniej Juniorów i Juniorek w 
Siatkówce Plażowej, w którym 
biorą udział roczniki urodzone 
po 98 roku. Jak co roku pojawi 
się Akademia Siatkówki Plażo-
wej dla najmłodszych – Bella 
Happy Kids Camp od 18.00, w 
której doświadczeni zawodni-

cy będą wtajemniczać dzieci 
w podstawowe zasady gry  
w siatkówkę plażową. Co roku 
dużą popularnością podczas 
turnieju cieszą się także Mi-
strzostwa Torunia Amatorów, 
trwające dwa dni, a także Par 
Mieszanych. Warto też zwrócić 
uwagę na Turniej UMK, gdzie 
zmierzą się nie tylko studenci, 
ale też pracownicy i absolwen-
ci. Nie zabraknie rywalizacji 
pomiędzy przedstawicielami 
toruńskich instytucji i świata 
biznesu podczas Business Cup. 
4 czerwca, w niedzielę, zapra-
szamy na Mecz Gwiazd. 

w jakim kierunku 
zmierzają toruńskie 
siatkarskie zawody? 

– Myślę, że z powodzeniem  
w kierunku mistrzostw Polski!

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

 

Piotr Kaczmarek, organizator wydarzenia                                                 Fot. Joanna Wojno-Wolska

wielkie siatkarskie święto rozpoczęło się 1 czerwca. przez jedenaście dni rynek nowomiejski będzie tętnił gorącym dopingiem miłośników sportu. 
siatkarskie sławy i amatorzy – przyjdź, zobacz, zagraj. o tegorocznej plaży Gotyku rozmawiamy z dyrektorem turnieju piotrem kaczmarkiem.

zamiast pLaŻowania, wieLkie Granie - beLLa pLaŻa Gotyku trwa

PLAŻA GOTYKU
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W trakcie Plaży Gotyk roze-
grane zostaną turnieje ama-
torskie, juniorskie, par miesza-
nych, kończąc się zmaganiami 
najlepszych zawodników i za-
wodniczek o Grand Prix Polski. 
Codziennie na najmłodszych 
czeka akademia siatkówki pla-
żowej. Plaża Gotyku to co roku 
moc emocji i gorącego kibico-
wania. Ale żeby ożywić Rynek 
Nowomiejski, najpierw trzeba 
nawieźć 600 ton piasku z pod-
toruńskich żwirowni, rozstawić 
trybuny i zaprosić do wspólnej 
gry zarówno amatorów, jak i 
siatkarskie sławy. Tegoroczna 
pula nagród wynosi 27 tys. zł, 
więc oprócz prestiżu i sporto-
wej satysfakcji, to zawsze do-
datkowa motywacja do walki o 
podium. 

Przyjdź i kibicuj zawodnikom
Po raz kolejny odwiedzi nasze 
miasto Krzysztof Ignaczak, 
321-krotny reprezentant Pol-
ski, mistrz świata z 2014 roku, 
który oficjalnie zakończył ka-
rierę, nie ukrywa, że chętnie 

przyjeżdża do Torunia: - Plaża 
Gotyku ma swój niepowtarzal-
ny klimat. Samo miasto rów-
nież. Uwielbiam przyjeżdżać 
do Torunia, spędzać w nim 
czas, wspólnie z rodziną spa-
cerując i przechadzając się po 
mieście. W dodatku sam turniej 
ma fajny cel, w ciekawy spo-

sób popularyzuje siatkówkę, a 
wszystko odbywa się w bardzo 
przyjemnej, niespotykanej at-
mosferze.
Siatkówka jest bardzo bliska 
mojemu sercu, dlatego będę 
starał się przy niej zostać, w 
innym charakterze, ale jednak 
blisko niej. 

Więcej o przyszłości „Igły” 
będzie można dowiedzieć się, 
przychodząc na Mecz Gwiazd 
w najbliższą niedzielę. Oprócz 
Krzysztofa Ignaczaka pojawią 
się sławy: Marcin Możdżonek, 
Dominik Witczak, Piotr Gacek, 
Edward Skorek, Michał Ką-
dzioła, Sebastian Świderski, 

Mariusz Prudel i Kacper Ku-
jawiak. – Nie da się ukryć, że 
jest to nietypowy widok, kiedy 
patrzy się na dwa piaszczyste 
boiska znajdujące się pośrodku 
gotyckiego miasta – opowiada 
Piotr Kaczmarek. – Cieszy nas 
też to, że na Plaży Gotyku co 
roku pojawiają się coraz lepsi 

zawodnicy, w tym najbardziej 
znani reprezentanci Polski. 
Okazją do kibicowania będą 
mecze rozegrane w ramach 
Ogólnopolskiego Turnieju Ju-
niorów i Juniorek, Mistrzostw 
Torunia Amatorów, Otwartych 
Mistrzostw UMK, Mistrzostw 
Torunia Par Mieszanych, Bu-
siness Cup, Grand Prix Pol-
ski kobiet i mężczyzn oraz 
oczywiście Meczu Gwiazd. 
Na najmłodszych miłośników 
siatkówki w godzinach popo-
łudniowych czeka codziennie 
Bella Happy Kids Camp – aka-
demia siatkówki plażowej 
dla dzieci i młodzieży. Warto 
przyjść ze swoja pociechą i za-
chęcać do aktywności.
 
Święto siatkówki już trwa, więc 
zapowiada się ekscytujący ty-
dzień, szczególnie dla fanów 
tej dyscypliny. A po meczach 
warto zebrać grupkę swoich 
znajomych i rozegrać własny 
turniej. 

 Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl   

Podczas Plaży Gotyku spotykają się amatorzy i siatkarskie gwiazdy                                                                       Fot. Robert Berent

bella plaża Gotyku to turniej, w którym mogą uczestniczyć profesjonaliści i amatorzy z całej polski. rynek nowomiejski po raz kolejny zamienił się 
w boiska do siatkówki plażowej i stał się areną zawziętej rywalizacji. 

600 ton piasku W samym cEntrum miasta
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Nosząc pozory dziedziny 
naukowej i wiedzy tajem-
nej, trendy stały się potęż-
nym biznesem. Mamy więc 
trendsetterów, czyli armię 
osób tak popularnych, że są 
w stanie przekonać tysiące 
dziewczyn do sznurowania 
się na co dzień w gorsecie  
(casus Kim Kardashian, któ-
rą niechybnie czeka wieczne 
potępienie w feministycz-
nym piekle), oraz trend 
forecasterów, którzy zawo-
dowo zajmują się przewidy-
waniem przyszłości.

Podczas ostatniej edycji 
gdańskiego InfoShare, czyli 
międzynarodowej konferen-
cji dla branży przemysłów 
kreatywnych, prawdziwą fu-
rorę zrobiła Julia Izmałkowa 
- charyzmatyczna psycho-
lożka społeczna, która od 
lat prowadzi badania rynku 
dla wielkich marek. Prezen-
tacja Julii, pod wdzięcznym 
tytułem „Fuck trends”, wy-
padła naprawdę oryginalnie 
na tle wielu wykładów pro-
rokujących kolejne trendy  

w zakresie kultury jedze-
nia (czekam zwłaszcza na 
burgery z robaczków oraz 
steki z laboratorium!), za-
stosowania sztucznej in-
teligencji, kierunku roz- 
woju mediów społecz-
nościowych i wirtual-
nej rzeczywistości.
Okazało się nagle, że 
tzw storytelling, czy-
li święty Graal każ- 
dego PR-owca, mar- 
ketingowca i specjali-
sty od social media, 
dzięki któremu uda 
się sprzedać wszyst-
ko, to żaden trend, 
ale talent, i to 
znany od począt-
ków ludzkości. 
Miał go Homer, 
miał go Szek-
spir, ma go Do-
rota Masłowska 
i moja babcia. 
Dobre historie, 
o p o w i e d z i a -
ne przy ognisku  
w prehistorycznej 
jaskini czy w kolejnym 
sezonie House of Cards, za-

wsze będą nas przyciągać.
Izmałkowa rozprawiła się 
także z kolejnym trendem, 
czyli komunikacją H2H (hu-
man to human), zakładająca 
tworzenie takich treści re-
klamowych, które odwołują 
się do emocji. Emocje to nie 
trend, to rzeczywistość. Są 
nieprzewidywalne. Ten ba-
nał zabrzmiał szczególnie 
mocno wśród zgromadzone-

go na InfoShare tłumu 
aspirujących Stevów 

Jobsów, oczekujących 
od prelegentów wskazó-
wek, które pomogą im 
stworzyć technologie, 
które zmienią świat. 
Cóż, jeszcze parę lat 
temu globalni trend fo-
recasterzy zarzekali się, 
że w 2017 r. nie będzie-
my wychodzić z domu 
bez okularów google na 
nosie. Chyba nie są one 
zbyt wygodne.

Przyglądanie się progno-
zom trendów dotyczących 
mody, jedzenia, designu, 
czy nawet sposobu po-

dróżowania, szczególnie 
w opracowaniu pionierki 
takich działań, czyli Lide-
wij Edelkoort, czy rodzimej 
Natalii Hatalskiej, jest cie-
kawe i przyjemne. W za-
kresie technologii wygląda 
jednak dość rozpaczliwie. 
To próba ogarnięcia świa-
ta pogrążonego w chaosie,  
w którym obok dziecia-
ków zatopionych po uszy 
w smartfonach, z silnymi 
objawami FOMO i YOLO, 
żyją jeszcze czytelnicy pa-
pierowych gazet, którym 
przybijam niniejszym mocną 
piątkę, przewidując, że się 
wkrótce spotkamy w tzw. 
realu, czyli na toruńskich 
ulicach!

kasia toczko 
www.314r.pl

public relations, 
media społecznościowe,  

internet

trendy to jeden z wytrychów współczesnej kultury. pojawiają się na okładkach lśniących magazynów dla kobiet, czają się w menu modnych 
knajpek, atakują nas w kolejnych newsletterach sklepów internetowych, w opiniotwórczych mediach, 
na blogach, portalach i w social mediach... stały się czymś więcej niż marketingowe hasło, które 
pomaga sprzedawać nowy model trampek czy burgery z buraczków.

trend na trendy, czyLi wróŻenie
przyszłoŚci z fusów internetu
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koncert
etniczny sokół

koncert
cj ramone w pameli

wystawa
charlie w fotokolażach  

Sokół Orkestar to projekt będący od-
zwierciedleniem fascynacji muzyką 
etniczną. Zwłaszcza tą wykonywa-
ną przez instrumenty dęte blasza-
ne. Główny nacisk został położony 
na unikalny styl grania na tych in-
strumentach, charakterystyczny 
dla Bałkanów. Obok potężnej dawki 
bałkańskiej energii są tu również me-
lodie z terenów Polski. Niektóre tak 
stare, że prawdopodobnie pamiętają 
jeszcze czasy przedchrześcijańskie. 
Jest to więc próba uchwycenia ogól-
nosłowiańskiego temperamentu i 
sposobu odczuwania muzyki. Niety-
powe harmonie, pozorny nieład i charakterystyczna „dzikość serca” sprawiają, że tę 
muzykę, graną z pasją i niezwykle zmysłową, bardziej się czuje niż słyszy. 

Formacja CJ Ramone będzie supportowana przez dwa cenione polskie zespoły, jakimi  
są niewątpliwie grupy Sex Bomba oraz Satellites. CJ Ramone (prawdziwe nazwisko  
Christopher John Ward) to najmłod-
szy z trzech żyjących muzyków le-
gendarnej formacji The Ramones. 
Dołączył do grupy w 1989 roku, 
zastępując jednego z jej założycieli, 
basistę Dee Dee. Podczas pożegnal-
nego koncertu zagrał na jednej sce-
nie z Lemmym z Motorhead, Eddie 
Vaderem z Pearl Jam oraz muzykami 
grupy Rancid. CJ Ramone jest rów-
nież najbardziej twórczym muzy-
kiem wśród żyjących braci Ramone. 
Jego ostatni album nosi tytuł „American Beauty” i zawiera 12 utworów. Wśród nich znaj-
duje się cover Toma Waitsa „Pony”. CJ Ramone angażuje się w wiele akcji charytatyw-
nych na rzecz chorych na autyzm. 

To wystawa prezentująca dotychczasową twórczość kostiumograficzną poprzez 
ekspozycje fotokolaży wzbogaconych obiektami rzeźbiarskimi. Młody toruński 
artysta Karol Miętkiewicz wyselekcjonowanym zbiorem twórczości przybliża  
temat awangardy w kostiumie nieużytkowym. Prezentowane radiogramy są  
efektem współpracy z lokalnymi fotografami oraz ludźmi sztuki i mody.

koncert zespołu sokół orkestar
koniec Świata, ul. podmurna/4-6

2.06.2017, godz. 19.30 
bilety: 25 zł

koncert cj ramone
Hrpp, ul. Legionów 36

      10.07.2017, godz. 19.00
bilety: 55/65 zł

charlie – wystawa karola miętkiewicza
klub nrd, ul. browarna/6

2.06.2017, godz. 19.00 
wstęp wolny

KULTURA
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