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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.

Toruń nie do podrobienia
Dziś będzie pozytywnie. Pozwolę
sobie. Ostatnio wszędzie wokół
czuję dziwny marazm i narzekanie. Długo się nad tym zastanawiałam... może po prostu koniec
wakacji tak na niektórych działa,
może perspektywa czerwonych
liści i krótszych wieczorów. Ale
niestety... nie potrafimy doceniać
tego, co jest wokół nas i cieszyć
się z tego. Mówię konkretnie o
Toruniu. Nie inaczej. W naszym
mieście dzieje się bardzo dużo.
Co więcej, są to wydarzenia na

Nie pójdziemy się opalać
Wiem, wiem, nie lubicie w
przededniu weekendu czytać
moich felietonów, bo zawsze
wyciągam jakiś ultraciężki temat, ale ktoś przecież musi czyścić rany, by inni nie musieli.
Uważam, że czasy są takie,
że nie wolno milczeć wobec
zła. Tak jak milczeli niestety
przedstawiciele prawa w Łodzi.
Doszło tam ostatnio do dwóch
wielkich tragedii. Zginęły dwie
młode dziewczyny, przed któ-

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

skalę ogólnopolską czy europejską. Spokojnie mogą z nas
brać przykład. A pewnie i wielu
bierze, bo jak Państwo wiedzą
chociażby niedawny Festiwal
Światła zaadoptowały u siebie
również inne miasta w naszym
kraju. Czerpią z nas przykład.
I co więcej – skopiować można
wszystko. Każdy pomysł. Można
przetworzyć lepiej lub gorzej.
Ale klimatu przenieść się nie da.
A ten u nas jest niepowtarzalny. Niestety zamiast cieszyć się
z tego i próbować go współtworzyć, wciąż narzekamy. Jak impreza dla mas – to kicz i tandeta,
jak sztuka wysoka – to pieniądze
wydane na niszowe imprezy. Generalnie sukces polega na tym,
że jedno z drugim się uzupełnia.
Każdy jest inny i czegoś innego
w mieście szuka. Czegoś innego
oczekuje. Toruń daje nam wiele.
Od nas zależy, czy z tego skorzystamy, czy utkwimy w tym
marazmie.
Tymczasem w sobotę, 2 wrze-

śnia, na starówce wielkie świętowanie. Święto ulic Szerokiej i
Królowej Jadwigi po raz kolejny
uświetni pokaz mody na specjalnym wybiegu zbudowanym
wzdłuż głównego traktu. Pokaz
kolekcji jesienno-zimowej, animacje dla dzieci czy występy
zespołów młodzieżowych. Święto ma pokazać naturalne atuty
najważniejszej toruńskiej ulicy,
prezentować jej społeczność
i przedsiębiorców. Bohaterami
są torunianie, nie są to modelki
i modele z profesjonalnej agencji, a zwykli mieszkańcy. Bo Toruń to miasto dla ludzi. Otwarte
i tworzące wyjątkowy klimat.
Pamiętajmy o tym i nie dajmy się
zatracić. Traumatyczne historie
zawsze były i będą nośne. Zapadają głębiej i mocniej. Ale my
możemy zrobić wiele, by Toruń
był zapamiętywany jako piękne
miasto, pięknych ludzi. Tego nam
wszystkim życzę.

rymi stało całe życie. Jedną
z nich, trzech bydlaków więziło przez 10 dni, biło i gwałciło.
Drugą udusił jej „partner”, jak
się okazało groźny bandyta.
W obu przypadkach prokuratura i policja wykazały się trudnym do pojęcia zachowaniem.
Po aresztowaniu trójki zwyrodnialców prokurator wypuścił
jednego z nich na wolność.
Przy drugim mordzie policja
„zapomniała” sprawdzić, czy
w mieszkaniu nie ma przypadkiem ciała zabitej dziewczyny,
dzięki czemu zabójca zdążył
zwiać. Ostra reakcja ministra Ziobry spowodowała, że
gwałciciel wrócił do aresztu,
a zmotywowana policja złapała zabójcę, ale czy tak
powinno być? Minister ma
występować w TV, by jego
podwładni zrobili co powinni?
Łódź w ostatniej dekadzie jest
miejscem coraz bardziej zwyrodniałych zbrodni. Przypo-

mnijmy chociażby matkę, która zabiła piątkę swoich nowo
narodzonych dzieci i wsadziła
zwłoki do beczek po kapuście.
Nic nie tłumaczy jednak obojętności wobec cierpień dwóch
niewinnych kobiet.
A jest wzór do naśladowania –
reakcja włoskiej policji na gwałt
i pobicie Polaków w Rimini. I reakcja społeczeństwa włoskiego
na wczorajszy wpis na Twittera
jednego z urzędników, że „tylko
początek gwałtu jest straszny,
a potem kobieta się uspokaja”.
Facet został „zlinczowany”.
Nie bądźmy obojętni. Reagujmy i nie odpuszczajmy bandytom. Bo przecież gdyby nie oni,
obie dziewczyny mogłyby dzisiaj, patrząc na poranne słońce
pomyśleć, „a może pójdę się
dziś opalać?”.
Nie pójdą. Już nigdy.

„

Krzysztof »Puma« Piasecki – mistrz
tempa i rytmu, posiadacz gitary,
która w jego rękach śpiewa, skarży
się, krzyczy, drze się czasem, bywa,
że płacze. O takiej gitarze mówi się,
że jest elokwentna”. Tak o wirtuozie opowiedział Marek Gaszyński.
Również wirtuoz... tyle że dziennikarstwa muzycznego. Miałem
okazję współpracować zarówno
z Markiem, jak i z Krzysztofem. Za
każdym razem było to duże wyzwanie, ale i adekwatna do wysiłku
satysfakcja. O benefisie autora „Snu
o Warszawie” pisałem w jednym
z poprzednich felietonów. W tym
chciałbym opowiedzieć o płycie
Żaneta Lipińska-Patalon
redakcja@toronto-magazyn.pl „Pumy” pt. „Backward Forward”,

Kampania wrześniowa
Każdy z nas najbardziej w szkole chyba lubił ferie i wakacje.
I zapewne także teraz nasze
dzieciaki ze smutkiem zaczynają
przygotowania do powrotu do
szkoły. Tak było, jest i pewnie zawsze będzie. Te młodsze tęsknią
nieraz za ukochaną panią, te starsze za ludźmi z klasy, nastolatki
chcą już zobaczyć szkolną miłość,
każdy jakiś powód do wytłumaczenia sobie sensu wracania do
szkoły ma. Zaczną się także od
Jarosław Jarry Jaworski poniedziałku podróże do szkół.
specjalista public relations,
freak Autobusy i tramwaje będą wy-

której jestem wydawcą. Poprosiłem
Krzysztofa, aby przybliżył Państwu
ten album, opowiedział o kulisach
jego powstania. Artyści nie zawsze
chcą zdradzać swoje tajemnice.
Tym razem się udało: „Po płycie
»Illusion«, która jest z kompletnie
innego świata, wróciłem do moich
korzeni, czyli do ostrej rockowej gitary z jazzującą frazą, rozszerzoną
harmonią i bluesową nutą”. Tymi
słowami rozpoczął swoją opowieść.
Kontynuując, wspominał: „Nagrywając »Backward Forward« pozwoliłem sobie na mały eksperyment.
Ponieważ żyjemy w XXI wieku a
technologia zero-jedynkowa zdominowała nasze życie, nagrałem tę
produkcję w większości domowym
sposobem. Zastosowałem bardzo
dobre próbki loopów perkusyjnych,
które pisałem razem z Andrzejem
Ruskiem i Arkiem Kondrowskim.
Wysyłaliśmy sobie tracki i korygowaliśmy je telefonicznie”. Podsumowując, dodał: „Płyta jest bardzo
dojrzała. Wszystkie utwory są mojego autorstwa. Myślę, że solówki

są wyważone i spójne. Zachowałem charakterystyczne brzmienie
i dźwięk. Osobiście uważam ją za
najlepszą w mojej dyskografii”.
Opowiadając o płycie, Krzysztof
Piasecki nie zapomniał o współtworzących ją artystach: „Z basistą
Andrzejem Ruskiem znamy się od
wielu lat. To bardzo wszechstronny,
elastyczny muzyk. Przede wszystkim ma coś takiego, co najbardziej
sobie cenię – swing!!! Jest prawdziwym artystą i do tego świetnym realizatorem dźwięku. Charli Green –
piękna bebopowa fraza, kolorowy
ton na trąbce. Prawdziwy korzeń
jazzu. Wspaniały muzyk i przyjaciel. Tadeusz Leśniak – keybords.
Ze smakiem uzupełnia harmonię
na płycie. I na koniec moja córka
– Kasia „Puma” Piasecka. Dołożyła
wokal. Bardzo mi zależało na podbiciu melodii, szczególnie tematu,
śpiewem. Barwa Kasi fajnie się
wkomponowała w całość płyty,
która jest dzięki niej bardziej melodyjna i kolorowa”.

pełnione młodzieżą i dziećmi, na
naszych drogach pojawi się charakterystyczny ruch około ósmej
rano. Często spóźnione mamy
czy tatusiowie, z zaspanymi pociechami na tylnych siedzeniach
będą w pośpiechu podwozić je
do szkół i przedszkoli, uliczki
obok nich wypełnią się autami,
zacznie się ten typowy poranny
drogowy galimatias. Poranny
ruch rodziców błyskawicznie
wskaże, gdzie MZD spóźniło się
z remontami, które światła są źle
skonfigurowane, jakie objazdy remontowanych ulic trzeba poprawić, by nie zakorkować na dobre
osiedli. Myślę, że dwa pierwsze
tygodnie września, powinny być
dla drogowców najważniejszym
egzaminem z ich wiosennej i letniej pracy. Obawiam się, że szczególnie przy remontowanej Szosie
Chełmińskiej, z odciętą Żwirki,
rozkopaną Długą i niezakończoną
Polną będzie kocioł jakich mało.
Całe szczęście, że w Toruniu

powstaje coraz więcej ścieżek
rowerowych. Nie wszystkie niestety tworzą całość, bo skoro
budujemy ulice „po kawałku”, to
i ścieżki rowerowe są często niedokończone. Trochę fajnego i bezpiecznego traktu, a potem stare
chodniki z tralek, albo zwykłe
szutrowe pobocze. Ani to szybkie,
ani bezpieczne. No, ale lepszy
rydz niż nic. Jest jednak problem
z ich utrzymaniem. Po sierpniowych nawałnicach nasze drogi i
ulice posprzątano dość sprawnie
i szybko. Ścieżki rowerowe to niestety nadal krajobraz po bitwie.
Leżą tam konary, gałęzie, kora,
fragmentami gruba warstwa błota. Jeśli chcemy, aby ten szkolny
ruch, choć trochę przeniósł się z
aut na rowery, trzeba by ten cały
bajzel uprzątnąć. Może wtedy,
choć część dzieciaków pojedzie
do szkoły rowerem, zmniejszając
upierdliwy poranny korek.

Darek Kowalski, HRP Pamela

Maciej Karczewski
toruński przedsiębiorca
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Ulica Szeroka i Królowej Jadwigi – dawniej i dziś
Wielka, Rymary czy Napoleona – tak nazywana była niegdyś ulica Szeroka. I choć od czasu, gdy zamieszkiwali ją wpływowi
kupcy i rzemieślnicy minęły już setki lat, to do teraz kryją się na niej jedne z najcenniejszych malowideł w Polsce.
dniowiecza
przedstawicieli
cechów metalowych, głównie
ślusarzy, którzy do pracy używali smarów, inaczej nazywanych sadłem. W okresie pruskim nosiła nazwę Elżbiety,
żony króla Fryderyka II.
Nieznane oblicze,
znanych miejsc

Agnieszka Kowalska, przewodnik po Toruniu
Ulica Szeroka już od setek lat
uchodzi za jedną z najbardziej elitarnych ulic Torunia.
To tutaj swoje majątki lokowali najzamożniejsi kupcy,
rzemieślnicy: rymarze, siodlarze, konwisarze, złotnicy,
kapelusznicy, czy wpływowe
rodziny toruńskiego patrycjaREKLAMA

tu. Nie każdy jednak wie, że
nazwa ulicy Szerokiej wielokrotnie ewaluowała i nosiła
już miano Wielkiej czy Napoleona. – Ulica Szeroka w swojej
historii, sięgającej początków
miasta, miała różne nazwy –
wspomina Agnieszka Kowalska, toruńska przewodniczka

Fot. Dominika Lipińska
turystyczna. – W średniowieczu nazywała się Wielką – na
odcinku od ul. Szczytnej do
ul. Podmurnej i Rymary – od
Rynku Staromiejskiego do
Szczytnej. W latach 1808-1816
ulica Szeroka nazywała się
ulicą Napoleona. Od samego początku zamieszkiwali ją

najzamożniejsi mieszczanie. Z
kolei ulica Królowej Jadwigi to
ulica, którą każdy torunianin
przechodził ze Starego Miasta
do Nowego. W średniowieczu nosiła nazwę Sadlarskiej
lub Sadłowej. Przypuszcza
się, że nazwa ta pochodzi od
zamieszkujących tu od śre-

Do tej pory dla wielu mieszkańców Torunia ulica Szeroka
pozostaje nieodgadniona. Kryją się na niej niezwykłe miejsca, obok których często na
co dzień przechodzimy obojętnie. – Większość kamienic
na ulicy Szerokiej ma rodowód
średniowieczny – przyznaje
Agnieszka Kowalska. -Niewielu z mieszkańców naszego
miasta zdaje sobie sprawę, że
w kamienicy, gdzie znajduje
się obecnie pijalnia czekolady
na parterze, można oglądać
jedne z najcenniejszych malowideł w Polsce. Podobnie
sprawa wygląda, gdy robimy
zakupy w sklepie Biedronka.
Kolejną ciekawostką jest różowa kamienica Flis, gdzie przed
I wojną światową znajdowała
się fabryka gwoździ. Całkiem
4.

niedawno podczas wymiany
witryny w księgarni „Atlas” z
framugi wypadł granat. Nikt
nie potrafi wyjaśnić, skąd się
tam wziął. Z kolei przy ul.
Królowej Jadwigi 9 znajduje
się też nie lada sensacja. Mam
tutaj na myśli dużą kamienicę
gotycką z XIV w. ze średniowiecznym układem wnętrz
typowym dla toruńskich kamienic mieszczańskich. Kamienica od 1491 r. była prawdopodobnie siedzibą apteki.
W trakcie prac remontowych
w 1995 r. dokonano sensacyjnego odkrycia gotyckich
polichromii ściennych. Są to
jedyne tego rodzaju malowidła w kamienicach mieszczańskich w Polsce. Obecna
elewacja wykonana została w
stylu klasycystycznym i dziś
na powrót mamy tam aptekę.
Święto ul. Szerokiej i Królowej Jadwigi to dobra okazja
do tego, żeby lepiej poznać
toruńskie kamienice. Warto więc już jutro wybrać się
na starówkę i przyjrzeć się z
bliska wspomnianym powyżej
miejscom.
Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl
TRN 2017090103
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Wygoda to podstawa – Toruń na wybiegu

Święto najbardziej reprezentacyjnej ulicy naszego miasta już jutro. Na wybiegu pojawią się torunianie – amatorzy, którzy zaprezentują różnorodne stylizacje z butików zlokalizowanych na Starym Mieście. O przygotowaniach do wydarzenia i modzie rozmawiamy
z toruńskim stylistą Robertem Karlewskim.
Toczenie beczek podczas święta
ulicy Szerokiej i Królowej Jadwigi
zastąpiono pokazem mody. Pomysł idący z duchem czasów…
- Muszę przyznać, że od dawna
myślałem o czerwonym dywanie i pokazie mody na głównym
trakcie Starego Miasta. Chodził mi po głowie pomysł, żeby
zebrać właścicieli butików na
starówce, zorganizować casting
wśród mieszkańców, wystylizować ich i zrobić wybieg na Szerokiej. Pomysł nie doczekał się
realizacji. Dlatego tym bardziej
ucieszyła mnie wiadomość, kiedy właśnie taka inicjatywa wyszła z Urzędu Miasta – z Biura
Toruńskiego Centrum Miasta.
Karma wróciła! Cieszę się, że
takie wydarzenie odbędzie się
już po raz drugi, że uczestniczą
w nim lokalne butiki i mieszkańcy.
Jak wyglądał casting na modelki
i modeli, kto miał szansę?
- Każdy miał szansę zostać wybrany. W jutrzejszym pokazie,
podobnie jak rok temu, wezmą
udział osoby w różnym wieku. Modelami i modelkami są
mieszkańcy Torunia od 5. roku
życia do 60+. Udało się stworzyć
sympatyczną grupę 60 osób.
REKLAMA

To dla nich spore przeżycie,
w końcu nie mieli do czynienia
z pokazami mody, a już tym bardziej z braniem w nich udziału.
W tym tygodniu byli ubierani w
poszczególnych sklepach – butikach zlokalizowanych na Starym
Mieście.
Zdarza się tak, że uczestnicy po
pokazie zmieniają styl, rewolucjonizują swoją garderobę?
- Z tego, co się orientuję, tak.
Wielu z nich stylizacje przypadają do gustu, dobrze się w
nich czują. Po burzy oklasków,
zdjęciach widzą, że dobrze wyglądają, podoba im się nowy
wizerunek. Często zaczynają być
klientami butików, w których zostali ubrani.
Kameralne butiki a sieciówki.
Gdzie się ubierać?
- Myślę, że te sklepy się wzajemnie uzupełniają. Sam prowadzę
butik i na pewno można w nich
liczyć na większą unikatowość
ubrań, coś nietypowego, lepszej
jakości i niekoniecznie za większe niż w sieciówce pieniądze.
Ubieranie się to uzupełnianie
różnych garderób, które możemy zakupić w różnych miejscach.
Moda i styl torunian na tle

Stylista Robert Karlewski z modelkami i modelami pokazu na ul. Szerokiej
mieszkańców innych dużych
miast?
- W dużych aglomeracjach, jak
Warszawa, spotkamy facetów
ubranych w kolorowe marynarki, dobre buty, noszących drogie
zegarki. Nawet nieznający się na
modzie zwrócą uwagę, że ktoś
taki świetnie wygląda. W dużych
miastach więcej osób stać na
drogie ubrania, w sklepach można liczyć na większy wybór. Są
też i tacy, którzy wybierają styl

hipsterski – ja na przykład ubierałem się tak 25 lat temu. Moda
na retro, na nonszalancką bylejakość w dużych miastach też
jest zauważalna. A w Toruniu?
Jest dobrze. Ludzie z aglomeracji są bardziej świadomi trendów.
W podążaniu za pięknem, wciąż
poszukujemy w świecie mody
czegoś dla siebie.

największą uwagę. Wygoda ponad wszystko?
- Zdecydowanie tak. Jeżeli
w ubraniu nie będziemy się
czuć komfortowo, wpłynie to
na nasze samopoczucie. Nasz
strój nastawia nas pozytywnie
do świata lub negatywnie. Jeżeli chodzi o to, co nam wypada
ubrać, a czego nie – nasz wiek
jest tylko w naszych głowach.
No właśnie. Jak dobierać ubra- Są osoby dojrzałe ubierające się
nia, na co powinniśmy zwracać bardzo modnie. Równocześnie

Fot. Anna Wojciulewicz
ich rówieśnicy nigdy czegoś
podobnego by nie założyli. Na
pewno w ubiorze ogromne znaczenie ma kolor – wyszczupli,
odmłodzi albo spowoduje, że
będziemy wyglądać na zmęczonych i starych. A wszystko spina
dobór garderoby do sylwetki, do
proporcji. To klucz do tego, żeby
dobrze wyglądać.
Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl
TRN 2017090105
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Wielki powrót do szkoły
Co nowego w edukacji od 1 września
Kolejny rok szkolny rozpocznie się 4 września. Ostatnie półrocze pełne było zmian, niepewności i… wydatków. Kolejne lata pokażą, czy reforma
była skuteczna.
Decyzja rządu o likwidacji istniejących od 18 lat gimnazjów
i powrót do 8-klasowego systemu niosła za sobą przede
wszystkim spore wydatki. Na
bieżące remonty w 54 toruńskich placówkach zabezpieczono w tym roku ponad 3 mln zł,
w tym nieco ponad 500 tys. na
dostosowanie części budynków
do nowych wymogów. 2,3 mln
zł zaplanowano na zakup wyposażenia.
Kolejna zmiana
– oby na lepsze
Ponieważ w naszym mieście
istnieją tylko trzy samodzielne
gimnazja, bo większość funkcjonuje w zespołach z podstawówkami bądź liceami, największy
problem dotyczył Gimnazjum nr
2, 3 i 21. „Dwójka” i G 21 stały się
częścią istniejących podstawówek. Natomiast „trójka” została
przekształcona w samodzielną Szkołę Podstawową nr 4.
– Utworzyliśmy dwie pierwsze
klasy. Dostosowaliśmy dla nich
dwie sale, świetlicę i łazienkę.
Dzieci będą miały do dyspozycji
REKLAMA

drugie piętro i niezależne wejście. Powstały u nas także trzy
siódme dwujęzyczne klasy. Nadal zgłaszają się do nas chętni,
ale niestety zakończyliśmy już
rekrutację – mówi wicedyrektor
SP4 Magdalena Kartanas. Od
września placówka zatrudnia
nauczycieli nauczania początkowego z innych szkół. Kwalifikacje do edukowania w klasach
I-III zrobiły także dwie nauczycielki tamtejszego gimnazjum
– anglistka i romanistka. – To
już czwarta zmiana systemu,
odkąd pracuję w „trójce” jako
nauczyciel. Trudno przewidzieć,
czy reforma się sprawdzi. Pozostaje wierzyć, że kolejna zmiana
się uda. Nauczyciele są prężni,
ciągle się dokształcają. Na pewno sobie poradzą.
Wielu torunian zastanawia się,
jak potoczą się losy Gimnazjum
i Liceum Akademickiego. Dyrektor GiLA Arkadiusz Stańczyk: –
Czy po wygaśnięciu gimnazjum
nasz organ prowadzący, czyli
UMK, zdecyduje się na szkołę
podstawową – tego na razie nie

wiemy. Zorganizowanie podstawówki nie należy do łatwych
zadań. Pewne jest, że za dwa
lata wejdziemy w czteroletnie
liceum. W przypadku tej zmiany
myślę, że większość nauczycieli
i społeczeństwa popiera pomysł. To zawsze więcej czasu
dla nas, żeby zrealizować materiał.
Cięcia etatu, urlopy
zdrowotne
Reforma spowoduje również
zmiany kadrowe. Mają one
dotknąć ok. 200 pedagogów.
Ponad 30 czeka wypowiedzenie, część z nich ma prawo do
emerytury. Pozostali muszą się
liczyć z cięciami etatu lub urlopami zdrowotnymi.
Reforma obejmuje także zmiany w podstawie programowej.
Najważniejsze w stosunku do
obecnie realizowanej to m.in.
wzmocnienie edukacji w zakresie języków obcych – szansa na
nieprzerwaną naukę pierwszego języka obcego przez 12-13
lat, naukę drugiego języka przez
6-7 lat oraz możliwość kształce-

Na zdjęciu Katarzyna Olczyk i Justyna Karwowska-Ozimek – inicjatorki Kropki, która do swojej
świetlicy przyjmuje również uczniów szkół podstawowych
Fot. Archiwum

nia dwujęzycznego od klasy VII
szkoły podstawowej, wprowadzenie nauki programowania
od edukacji wczesnoszkolnej,
szersze niż obecnie uwzględnienie problematyki edukacji
dla bezpieczeństwa – w tym
ratownictwa medycznego, a

także ustalenie takiego zakresu
treści nauczania, które umożliwi nauczycielom rozwijanie
umiejętności pracy zespołowej
uczniów, rozwiązywania problemów i realizację ciekawych
projektów edukacyjnych. Co
jeszcze nowego czeka uczniów?
7.

Kończąc naukę w szkole podstawowej, ósmoklasiści będą
pisać trzydniowy tekst. Obejmie on wiedzę z języka polskiego, matematyki, języka obcego
i przedmiotu do wyboru.
Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl
TRN 2017090107
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Szkolna wyprawka okiem rodziców, czyli na co trzeba wydać najwięcej
1 września oznacza dla wszystkich uczniów tylko jedno – pora wracać do szkoły. Dla wielu jest to dopiero początek edukacyjnej
drogi, wobec tego sprawdzamy zawartość tegorocznej wyprawki i cechy, jakie powinien mieć odpowiednio dobrany plecak.
wyposażeniem to oczywiście
podstawa, ale w naszym przypadku doszedł, także zakup
instrumentu, gdyż syn będzie
uczęszczał do szkoły muzycznej. Wśród plecaków i tornistrów dostępnych na rynku
rzuca się w oczy moda na motyw Minionków czy bohaterów
filmu „Transformers”. Mój syn
postawił jednak na bardziej
tradycyjne motywy – na dinozaury.

Modnie i wygodnie

Na zdjęciu pani Joanna z synem Tytusem, który od września rozpoczyna zajęcia w szkole muzycznej

czenia otrzymają także dwa klas pierwszych, czwartych obcego. – Na pewno obecnie
Dla kogo
darmowe podręczniki roczniki, których dotacje nie oraz siódmych szkół podsta- dużym ułatwieniem jest fakt,
Od września po raz pierwszy
ministerialny program darmowych podręczników obejmie
wszystkie klasy nauczania
podstawowego. W związku z
tym bezpłatne książki i ćwiPROMOCJA

8.

dotyczyły w zeszłym roku,
czyli klasy szóste i trzecie wygaszanych gimnazjów. Wprowadzenie nowej podstawy
programowej oznacza, że całkiem nowe egzemplarze podręczników trafią do uczniów

wowych. Pozostałe dzieci
skorzystają z książek pozostawionych przez poprzednie
roczniki. Zadaniem rodziców
jest w tym roku jedynie zakup podręczników do religii
i etyki oraz drugiego języka
TRN 2017090108

że podręczniki dla wszystkich uczniów podstawówek
są bezpłatne – mówi Joanna,
mama 6-letniego Tytusa. –
Wyprawkę szkolną mamy już
w większości skompletowaną. Plecak i piórnik z pełnym
PROMOCJA

Choć obecnie na rynku dostępna jest gama różnorodnych plecaków i tornistrów,
to warto zwrócić uwagę na ich
wykonanie. Nie zawsze walory wizualne przekładają się na
jakość, co niezbędne jest dla
komfortu i zdrowia dziecka.
– Starałam się wybrać razem
z synem taki tornister, żeby
miał odpowiednio wyprofilowane plecy, regulowane szelki
i usztywnione dno – opowiada
Hanna, mama 9-letniego Filipa. – Uważam, że plecak czy
tornister powinien być przede
wszystkim wygodny, pojemny
i lekki. Ponadto dobrze też, jak
jest wykonany z wodoodpor-

nego materiału, gdyż wówczas dużo lepiej sprawdza się
w czyszczeniu. We własnym
zakresie zadbaliśmy także o
elementy odblaskowe. Choć
nie mam córki, to zauważam,
że niezwykle modne w ostatnim czasie są plecaki szkolne
na kółkach, przypominające
kabinówki stewardess. Myślę,
że jest to wygodne rozwiązanie, które nie naraża kręgosłupa dziecka na dodatkowe
obciążenie. Łącznie za tegoroczną wyprawkę mojego
syna zapłaciłam ok. 500 zł.
Z pewnością dużo większy
margines finansowy musieli
zarezerwować w tym roku
rodzice dzieci uczących się w
szkole średniej, gdzie koszt
samych podręczników to wydatek rzędu 400 zł.
Osoby w trudnej sytuacji
materialnej mogą starać się
o pomoc w dofinansowaniu
wyprawki szkolnej. Szczegóły można znaleźć na stronie
Ministerstwa Edukacji Narodowej: men.gov.pl.
Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

TRN 2017090109
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Druga szansa, czyli wrześniowy nabór na studia
Wrzesień to czas drugiego naboru na studia. Kto nie podjął jeszcze decyzji o dalszej edukacji, nic straconego.
Wiele kierunków czeka na kandydatów.
Wolne miejsca na UKW

Komu powinęła się noga na
maturze albo nie zdecydował się na kierunek studiów
w lipcu, ma jeszcze szansę na
studiowanie. Wybór studiów
to poważna decyzja młodych
ludzi. I choć nie zawsze idzie
potem w parze ze ścieżką zawodową, warto wybrać taki
kierunek, który będzie nas
interesował.
UMK
do połowy września,
WSB do października
Na UMK w drugim naborze
można wybierać spośród
49 kierunków stacjonarnych
I stopnia i jednolitych magisterskich. Na kandydatów
czeka jeszcze ok. 1600 wolnych miejsc. Drugi nabór trwa
do 16 września. Obowiązuje
internetowa rejestracja. Osoby zainteresowane studiowaniem konserwacji i restauracji
dzieł sztuki mają nieco mniej
czasu, bo do 13 września
(kwalifikacja prac plastycznych i egzamin praktyczny).
O wynikach naboru kandydaci zostaną poinformowani 20
września. Wówczas zakwalifi-

Studenci mają jeszcze szansę dostać się na studia podczas wrześniowego naboru

kowani do przyjęcia na studia
muszą dostarczyć komplet
wymaganych dokumentów.
W drugim naborze do wyboru
jest kilkanaście kierunków. To
między innymi automatyka
i robotyka, biotechnologia,
chemia i technologia żywności, chemia kosmetyczna,
medyczna, filologia germańska, romańska, rosyjska,

lingwistyka praktyczna i copywriting, międzyobszarowe
indywidualne studia humanistyczno-społeczne, matematyka i ekonomia.
Do 16 września wydłużono
także pierwszy nabór na sześć
kierunków: chemię w języku
angielskim, etnologię – antropologię kulturową, materiały

współczesnych
technologii,
organizację opieki nad osobą
starszą, pedagogikę medialną,
religioznawstwo oraz zarządzanie informacją i bibliologię.
W Wyższej Szkole Bankowej rekrutacja trwa do października.
Najbardziej oblegane kierunki
to bezpieczeństwo wewnętrzne, inżyniera zarządzania,
finanse i rachunkowość, peda-

REKLAMA

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy od 12 września wprowadza nową ofertę zajęć
warsztatowych i w specjalistycznych pracowniach. Zmieniają się również godziny otwarcia centrum nauki.

Dla przedszkolaków przygotowano zajęcia rozwijające świadomość ekologiczną, empatię i zdolności
komunikacyjne. Wyruszą oni na wyprawę do zoo,
odkryją planety Układu Słonecznego, zapoznają się
z architekturą i zabytkami Torunia w pracowni kreatywnej „przeBUDOWA”. W sali warsztatowej przygotowano dla nich zajęcia eksperymentalne.
Uczniowie szkoły podstawowej wezmą udział w
zajęciach poświęconych układowi kostnemu człowieka, spróbują sił w farbiarstwie i dowiedzą się w
jaki sposób chroni się przyrodę w Polsce. W Młynie
Wiedzy przygotowano dla nich również zajęcia w
pracowni fizycznej i biologicznej. W ich trakcie zapoznają się z metodą eksperymentu naukowego.
„Co pływa, a tonąć powinno” i „Archiwum kryminalne” to tematy w laboratorium fizycznym. Dla bio-

gogika oraz turystyka i rekreacja. Systemy bezpieczeństwa
imprez masowych, international business, projektowanie i
wdrażanie aplikacji mobilnych,
edukacja dorosłych i praca z
osobami starszymi czy odnowa
biologiczna z elementami fizjoterapii – to niektóre nowe specjalności w ramach istniejących
kierunków na WSB.
9.

Nowości w Młynie Wiedzy
Młyn Wiedzy wprowadza nowe propozycje zajęć
dla wszystkich grup wiekowych. Tegorocznymi nowościami, które mogą stać się hitem w centrum
nauki są zajęcia w pracowni multimedialnej. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się jak działają algorytmy, jak programuje się łazika marsjańskiego, a
także stworzyć własną aplikację na smartfona. Nie
zabraknie zajęć z druku 3D.

fot. Andrzej Romański

logów przygotowano zajęcia poświęcone fermentacji, fotosyntezie i rozdziałowi genomowego DNA.
Na uczniów szkół podstawowych czekają również
zajęcia w pracowni multimedialnej i rzeczna ścieżka zwiedzania. Uczniowie gimnazjum mogą wziąć
udział w warsztatach z farbiarstwa oraz zajęciach w
trzech specjalistycznych pracowniach Młyna Wiedzy. Starszych uczniów centrum nauki zaprasza do
pracowni biologicznej i fizycznej.
Do końca września w Centrum Nowoczesności Młyn
Wiedzy jest dostępnych 10 interaktywnych wystaw.
Na początku października zostanie udostępniona
strefa odkrywania dla najmłodszych w przestrzeni
wystawy „Rzeka”, a także pierwsza w Polsce wystawa panoram żaglowców. Wychodząc na przeciw
oczekiwaniom nauczycieli w Młynie można skorzystać ze zwiedzania z przewodnikiem.

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
od 12 września będzie dostępne
w godz. 9.00-12.00 i 12.00-15.00
od wtorku do piątku. W soboty i niedziele
instytucja jest otwarta w godz. 11.00-17.00.
.

Torunianie mogą studiować też po sąsiedzku
– w Bydgoszczy. Do 13 września trwa dodatkowy i przedłużony nabór na studia
I stopnia stacjonarne, niestacjonarne oraz II stopnia
na Uniwersytecie Kazimierza
Wielkiego. Można cały czas
wybierać spośród kierunków
humanistycznych, pedagogicznych, społecznych, inżynierskich, przyrodniczych i artystycznych. Administracja,
matematyka, biologia, pedagogika, stosunki międzynarodowe, ochrona środowiska
czy socjologia nadal czekają
na nowych studentów. Wyniki rekrutacji – 15 września.
30 września minął termin
pierwszego naboru uzupełniającego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.
Kolejny zaplanowano od
8 września. W tym dniu pojawi
się lista kierunków, na których nadal są wolne miejsca.
Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl
TRN 2017090110
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Doświadczenie zawodowe dodaje pewności siebie

Studia dzienne czy zaoczne? Zwolenników, jak i sceptyków tych dwóch trybów studiowania nie brakuje. Studenci zaoczni
przekonują jednak, że są dużo bardziej atrakcyjni na rynku pracy, a weekendowa nauka ma sens.
dobrej organizacji. Nie żałuję
jednak swojej decyzji, gdyż jak
ma się chęci i determinację, z
czasem można wszystko pogodzić.
Cenne znajomości
i wysoka jakość
kształcenia

Podjęcie studiów zaocznych wiąże się z wieloma korzyściami
Doświadczeni
zawodowo
Pomimo tego, że jeszcze kilka
lat temu panowało przekonanie, że studia niestacjonarne
wybierają ci, którzy nie otrzymali promocji na tryb dzienny, podejście to ewoluowało.

Obecnie podjęcie studiów zaocznych jest świadomą decyzją, która wiąże się z wieloma
korzyściami. – Niepodważalnym atutem studiów zaocznych jest to, że można łączyć
je z pracą – przekonuje Marika
Roszak, studentka. – Wszystko
przez to, że zaocznie studiuje

fot. Andrzej Romański

się w weekendy, a zjazdy odbywają się średnio dwa razy
w miesiącu, a niekiedy nawet
rzadziej. Ugruntowanie swojej pozycji na rynku pracy jest
obecnie ogromnym wyzwaniem. Studenci stacjonarni
skrupulatnie przerabiają teorię, ale praktyka zawodowa

często schodzi na dalszy plan.
Tymczasem
doświadczenie,
które zdobywamy, podejmując
pracę, dodaje pewności siebie i
sprawia, że możemy być niezależni finansowo. Nie da się
ukryć, że łączenie nauki z pracą nie jest łatwym zadaniem.
Wymaga to samodyscypliny i

Znakiem rozpoznawczym studiów zaocznych jest fakt, że
program zajęć realizowany jest
w systemie zjazdów. Trwają
one zazwyczaj od piątkowego
popołudnia do niedzieli. Studenci zaoczni nie narzekają
jednak na jakość kształcenia
czy mało imprezowy tryb życia. – Z jednej strony zwykło
się mówić, że studenci zaoczni
są mniej zintegrowani i nie chodzą zbyt często na imprezy,
ale z drugiej nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło
– zapewnia Natalia Górska,
studentka. – Większość osób
z moich studiów jest ode mnie
starsza. Spora część z nich ma
już własne rodziny i wieloletnie doświadczenie zawodowe.
Dzięki temu sporo możemy się
od siebie nauczyć i wymienić
różnymi spostrzeżeniami. To
dla mnie bardzo cenne znajo-

mości. Poza tym podoba mi się,
że studenci zaoczni mają zajęcia skompresowane w soboty
i niedziele. Słyszałam, jak to
wygląda w przypadku dziennych – jak się nie powiedzie rejestracja, to można mieć nawet
kilkugodzinne okienko w ciągu
tygodnia. Za moją decyzją co
do wyboru studiów przemówiła także potrzeba podjęcia
pracy na pełny etat. W przypadku trybu dziennego nie
byłoby to takie proste. – Co
do materiału, jaki przerabiamy na zajęciach, to sądzę, że
nie różni się on od tego, który
obowiązuje na studiach dziennych – opowiada Marika Roszak. – Program ułożony pod
dany kierunek jest taki sam. Z
mojego doświadczenia widzę,
że wszystko zależy od indywidualnego podejścia. Można
zdobyć dużą ilość użytecznej
wiedzy zarówno na studiach
dziennych, jak i zaocznych.
Wypływa to zwyczajnie z
systematyczności i chęci. Za
studia zaoczne trzeba płacić,
dlatego tym bardziej motywuje to do odpowiedzialnego
podejścia i obowiązkowości.
Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

Chwyć za pióro i pisz – konkurs literacki „Wyjustowani”

Kto ma lekkie pióro, skrzętnie ukrywa swoją twórczość literacką w szufladzie, może się w końcu ujawnić. Studenci z Edytorskiego Koła Naukowego Wydziału
Filologicznego UMK zachęcają do wzięcia udziału w konkursie literackim. Z wybranych utworów powstanie profesjonalna antologia.
Antologia
wypromuje talenty
Dla debiutantów i nie tylko.
Co trzeba zrobić, żeby wziąć
udział w „Wyjustowanych”?
Napisać jedno opowiadanie
albo do maksymalnie pięciu wierszy. Można przesłać
obydwie formy literackie.
Wybrane zostaną najciekawsze, najbardziej oryginalne
utwory. Konkurs ma rangę
ogólnopolską. Mogą wziąć w
nim udział osoby w wieku od
15 do 30 lat.

Członkowie Edytorskiego Koła Naukowego zachęcają do twórczego pisania. Na zdjęciu Izabela Skolmowska fot. Sławomir Jędrzejewski

– W przypadku opowiadania
trzeba się zmieścić w objętości nieprzekraczającej 15
tysięcy znaków ze spacjami.
Zależy nam na wypromowaniu jak największej liczby
utalentowanych autorów.
Chcemy zadbać o wysoki poziom antologii, żeby była to
również wizytówka naszych
umiejętności i wiedzy edytorskiej. Sami zajmiemy się
redakcją i korektą publikowanych tekstów – mówi Patryk Chłopek z Edytorskiego
Koła Naukowego „Wyjustowani” Wydziału Filologicznego UMK.

Tematyka dowolna
Konkurs jest adresowany zarówno do osób po debiucie, jak
i tych, których utwory jeszcze
nigdy nie były drukowane i
upublicznione. Patryk Chłopek:
– W wielu konkursach literackich mogą brać udział wyłącznie debiutanci. My chcemy
promować także tych, którzy
debiut mają już za sobą, ale z
jakiegoś powodu nie zostali dostrzeżeni.
Jakie jeszcze są regulaminowe
obostrzenia konkursu? Nadesłane teksty nie mogą być
nigdzie wcześniej publikowane
i nagradzane. Muszą być napisane po polsku. Tematyka
utworów jest całkowicie dowolna. Dla autorów najlepszych
prac przewidziane są nagrody
rzeczowe. Publikacją antologii
zajmie się Wydawnictwo Naukowe UMK.
Teksty należy przesłać na adres: koloedytorskieumk@gmail.
com do 15 listopada, zostało
więc jeszcze trochę czasu na
napisanie własnego utworu
literackiego lub przejrzenie
swojego skrzętnie ukrywanego
dorobku.
Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl
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Znowu odmierzają sekundy
Kilka lat temu Toruń był jednym z pierwszych miast, które instalowało sekundniki na skrzyżowaniach, wpisując się w modę,
jaka wówczas zapanowała. W 2014 roku urządzenia zniknęły. W lipcu tego roku pojawiły się ponownie. Skąd te zmiany?
Pod koniec ubiegłej dekady
na skrzyżowaniach zaczęło
przybywać elektronicznych
zegarów odliczających sekundy do wyświetlenia kierującym zielonego sygnału oraz
do włączenia czerwonego.

Ze skrzyżowań
do magazynu
i z powrotem
W naszym mieście pierwszy
wyświetlacz zamontowano w
2009 roku – na skrzyżowaniu
ulic Szosa Chełmińska-Odrodzenia. Do połowy 2014 roku
pojawiły się na ośmiu toruńskich skrzyżowaniach. W
tym samym roku rozgorzały
dyskusje na temat legalności urządzeń i okazało się,
że ich montowanie nie jest
prawnie
usankcjonowane.
Liczniki czasu zostały zdemontowane. Jednak pod koniec maja tego roku minister
infrastruktury i budownictwa
podpisał nowe rozporządzenie w sprawie sekundników.
Mogły wrócić. – W naszym
mieście zamontowane zostały na trzech skrzyżowaniach:
dla kierowców na Legionów
-Podgórna, Legionów-Żwirki i
REKLAMA

Wigury oraz dla pieszych na
al. św. Jana Pawła II. Mogły
być zainstalowane tylko tam,
gdzie są sygnalizacje stałoczasowe, a tych jest coraz
mniej. Pozostałe skrzyżowania mają sygnalizacje akomodacyjne – dostosowują się do
natężenia ruchu – wyjaśnia
rzecznik prasowy Miejskiego
Zarządu Dróg Agnieszka Kobus-Pęńsko.

Kierowcy na „tak”
Zdania co do użyteczności
sekundników są podzielone.
W wielu miejscach okazało się, że po zamontowaniu
licznika czasu światła zielonego znacznie wzrosła ilość
samochodów wjeżdżających
na skrzyżowanie podczas
nadawania sygnału czerwonego oraz przekraczających dopuszczalną prędkość.
Specjaliści od zarządzania
ruchem twierdzą, że liczniki
czasu wnoszą niewiele pozytywnego – korki nie znikają,
co najwyżej kierowcy stają
się spokojniejsi. Natomiast
kierowcy i piesi chwalą sobie taki gadżet. – Myślę, że
dla kierowców to ułatwienie, choć oczywiście można

Licznik czasu dla pieszych na Jana Pawła II

bez niego żyć. Wiemy, za ile
czasu zapali się czerwone i
zielone światło, można więc
wystarczająco wcześnie zacząć hamować lub przygotować się do ruszenia autem.
Natomiast dla mnie jako pieszego sekundnik na światłach
przy placu Rapackiego działa
zdecydowanie uspokajająco

– mówi jeden z toruńskich
użytkowników dróg. Wiceprezes toruńskiego Automobilklubu Czesław Nosewicz
również jest „za”: - Myślę,
że to udogodnienie dla
wszystkich – pieszych oraz
kierowców.
Przechodzący
przez pasy widzą, ile jeszcze
czasu zostało, żeby dostać

Fot. Sławomir Jędrzejewski

się na drugą stronę ulicy,
czy przypadkiem nie trzeba
przyśpieszyć, zanim włączy się czerwone. To ważna
informacja szczególnie dla
osób starszych. A w przypadku kierowcy – jeśli pali
się zielone, to nie przyśpieszam gwałtownie, bo widzę
sekundnik i mogę ocenić, czy
11.

zdążę przejechać czy nie.
Dostrzegając z daleka, że
zostały 3-4 sekundy, mogę
spokojnie zdjąć nogę z gazu.
Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl
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Już jutro wystartują na pełnym gazie
Rywalizacja dla każdego, pokazy driftu i zabawy dla dzieci – wszystko to czeka na uczestników IV finałowej rundy Pucharu Polski w Wyścigach Równoległych.
To wyjątkowa okazja do tego, żeby zobaczyć w pełnej krasie najszybsze samochody z całego kraju.
Dla amatorów
i profesjonalistów
Od tego roku po raz pierwszy
ruszył w Polsce sezon wyścigów na ćwierć mili pod patronatem Polskiego Związku Motorowego. Do rywalizacji może
przystąpić każdy – zarówno
kierowcy ulicznych kompaktów,
jak i posiadacze silników o mocy
1000 KM mogą stawić się na linii
startu.
– W wyścigach może wystartować każdy, kto ma samochód,
chce się sprawdzić i zmierzyć
czas, w jakim pokona dystans
1/4 mili – opowiada Tomasz Jankowski ze Stowarzyszenia Warsaw Speed Team. – Puchar Polski w Wyścigach Równoległych
jest imprezą mistrzowską o charakterze otwartym, dlatego też
zarówno zawodnicy z licencją,
jak i bez niej mogą wziąć w nich
udział. Warunkiem dopuszczenia do zawodów jest pomyślne
przejście badania kontrolnego
oraz naklejenie oznaczenia
wskazującego, że auto przeszło
badanie i zostało zakwalifikowane do startu. Zawody odbywają się w ramach dwóch podstawowych kategorii: Pucharu
Polski, gdzie zbiera się punkty
REKLAMA

Wyścigi równoległe odbędą się w najbliższy weekend
do klasyfikacji generalnej, oraz
public race, w której może startować każdy, bez względu na
doświadczenie. Cieszymy się, że
we wszystkich rundach pucharu
tak licznie startują zawodnicy z
całej Polski. Rywalizują oni w
kategorii street, gdzie można

zobaczyć auta o ograniczonych
modyfikacjach, które są dopuszczone do jazdy w ruchu drogowym oraz kategorii profi, gdzie
mamy auta wyłącznie przeznaczone do ścigania.
Ideą rywalizacji w ramach Wyścigów Równoległych jest to,

Fot. Nadesłane
by sprawdzić, w jakim czasie
dwóch zawodników z jednej
grupy pokona dystans 402,336
m. W Pucharze Polski mogą
brać udział także motocykle,
dla których przygotowano
dwie grupy: Moto Street oraz
Moto Drag.

Z myślą o rodzinach
Weekend w towarzystwie wyścigów równoległych to też
dobry pomysł na spędzenie
czasu z całą rodziną. W ramach
atrakcji przewidzianych dla
kibiców, zarówno młodzi, jak i
wieloletni pasjonaci motoryza-

cji mogą znaleźć coś dla siebie.
– Z myślą o całych rodzinach,
które wezmą udział w wydarzeniu, staraliśmy się przygotować
duży przekrój różnych atrakcji
– przekonuje Tomasz Jankowski. – Dla dzieci przewidzieliśmy zabawy z animatorami i
specjalnie wyznaczone miejsca
do zabawy. Z kolei dorosłych
zainteresuje z pewnością pokaz
driftu, driftu taxi oraz oczywiście główna atrakcja – szybkie
samochody prowadzone przez
wielu doskonałych kierowców.
Zawody Pucharu Polski w Wyścigach Równoległych odbędą
się 2-3 września na terenie
Aeroklubu Pomorskiego, przy
ul. 4. Pułku Lotniczego. Organizatorami cyklu są Stowarzyszenie Warsaw Speed Team
oraz Stowarzyszenie ProRace,
a współwłaścicielem Pucharu Polski jest Polski Związek
Motorowy. Nadzór nad przebiegiem wyścigów sprawuje Główna Komisja Sportu
Samochodowego PZM wraz
z organizatorem. Pomiar czasu
zapewnia team DHRA.
Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl
TRN 2017090113
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BELLA SKYWAY FESTIVAL
fot. DOMINIKA LIPIŃSKA

KULTURA
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Wydarzenie

Warsztaty

Młodzi rowerzyści na start

Wokół Kopernika

Już po raz szósty odbędą się wyścigi
rowerkowe dla najmłodszych – dzieci w wieku od 3. do 10. roku życia. do
wzięcia udziału w wyścigach rowerkowych. Odbędą się na Stadionie Miejskim przy ul. Gen. J. Bema w Toruniu
3 września. To wspaniała okazja do
spędzenia czasu rodzinnie – wesoło i
kreatywnie. Na dzieci i rodziców czekają liczne atrakcje, nagrody i dobra,
wspólna zabawa oraz gorące kibicowanie. Zapisy są przyjmowane na
stronie wydarzenia, poprzez wpisanie
w komentarzu imienia i nazwiska oraz
roczniku urodzenia dziecka. Obowiązkowe jest zapoznanie się z regulaminem.

VI Wyścigi Rowerkowe
Stadion Miejski, ul. Bema 23
3.09.2017, godz. 11.00-14.00

Ostatni weekend wakacji można ciekawie spędzić
w Domu Mikołaja Kopernika. Od września do
czerwca 2018 roku miejsce to zostanie zamknięte – przeprowadzona będzie gruntowa
rewitalizacja. Ponownie zostanie otwarty przy
okazji Dni Miasta Torunia 2018.
W programie imprezy m.in. wykłady, prelekcje, prezentacja planów oraz grafik koncepcyjnych nowej ekspozycji, gry i zabawy
edukacyjne dla najmłodszych, konkursy z
nagrodami w postaci książek o tematyce kopernikańskiej oraz piernikowe stoisko,
na którym będzie można samodzielnie upiec toruński przysmak przedstawiający
Mikołaja Kopernika. Weekend ten to doskonała okazja, aby jeszcze raz obejrzeć starą ekspozycję i równocześnie zapoznać się z nowymi, jakże ekscytującymi planami
na przyszły rok.

Weekend pożegnalny z Domem Mikołaja Kopernika
Dom Mikołaja Kopernika,
ul. Mikołaja Kopernika 15/17
2-3.09.2017, godz. 11.00
Bilety: 10/13 zł

Koncert

Literatura

Poznańskie kapele

Czytamy „Wesele”

Koncert pełen latynoamerykańskich rytmów
w wykonaniu muzyków
z Argentyny – kolebki
tanga i milongi. Grupa
3-0-3 Tango Fusion ma
swój początek w Buenos
Aires, gdzie w roku 1996
została założona przez Hernána Valencia (pianista/kompozytor) oraz Gerardo Solnie
(perkusja/instrumenty perkusyjne). Latynojazzowe korzenie określają styl zespołu,
który zawiera także elementy tanga, milongi, argentyńskiego folkloru, funka, rapu
czy stylu afro cuban. Grupa występowała m.in. na Motreaux Jazz Festival w Szwajcarii, Festival Amerique Latine we Francji, czy Cotati Jazz & Blues Festival w Macau.
W skład zespołu oprócz założycieli wchodzi Pablo Nemirowsky grający na bandoneonie.

Koncert Headwind i Allan Hills
Carpe Kraft, pl. Teatralny 7
1.09.2017, godz. 20.00 Wstęp wolny

W sobotę razem z całą Polską czytamy „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Chętni mogą
przyjść do Książnicy Kopernikańskiej. W programie: prelekcja dr. hab. Radosława Siomy
z Instytutu Literatury Polskiej UMK (postać i
twórczość Stanisława Wyspiańskiego, znane
i mniej znane ciekawostki na temat jego największego dzieła), wspólna lektura „Wesela”
przy specjalnie na tę okazję przystrojonym
stole weselnym, gry i zabawy ludowe, i na koniec pyszny poczęstunek. Można przynieść ze
sobą „Wesele”.

Narodowe Czytanie:
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego

Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego 8
2.09.2017, godz. 12.00
Wstęp wolny

Koncert

Koncert

Tim Holehouse w Pameli

RECITAL KAREN SLACK

Po wakacyjnej przerwie, w Hard Rock Pubie
Pamela rusza nowy sezon koncertowy. Na
klubowej scenie wystąpi Tim Holehouse.
Artysta swoim solowym występem poprzedzi koncert grupy Mark Olbrich Blues Eternity. Tim Holehouse to brytyjski podróżnik,
a zarazem wszechstronny muzyk. Jego
twórczość oscyluje wokół bluesa, rocka i
muzyki eksperymentalnej. Od prawie 10 lat
nieprzerwanie tuła się po świecie, grywając
na festiwalach i w klubach. Autorski materiał Tima opowiada o osobistych doświadczeniach i przygodach, które napotkał na swojej drodze. Styl życia i muzyka, którą tworzy są głęboko zakorzenione w tradycji muzyków bluesowych
z delty rzeki Missisipi. Występująca jako gwiazda wieczoru, grupa Mark Olbrich Blues Eternity
będzie promowała swój nowy, studyjny album noszący tytuł „Blues Everywhere”.

Tim Holehouse/Mark Olbrich Blues Eternity
11.09.2017, godz. 19.00
HRP „Pamela”,ul. Legionów 36 Wstęp wolny

Sopranistka Karen Slack występowała z najlepszymi dyrygentami i orkiestrami na scenach teatrów operowych i sal koncertowych
całego świata. Wybitna artystka, przy akompaniamencie pianisty Bartłomieja Weznera,
na czwartkowym koncercie zaprezentuje swój
nieprzeciętny warsztat wokalny, wykonując
m.in. pieśni Ravela, Brahmsa, Barbera, klimatyczne utwory wokalne z pograniczna bluesa
i muzyki gospel oraz nieśmiertelne przeboje
Gershwina – Summertime i I Got Rhythm. Całość dopełnią najbardziej rozpoznawalne utwory mistrza swingu i jazzu - Duke’a
Ellingtona – It Don’t Mean A Thing oraz Don’t Get Around Much Anymore.

Karen Slack
31 sierpnia, godz. 19.00
SalaMieszczańska Ratusza Staromiejskiego
Bilety: 20/25 zł
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