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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.

Nie musimy być
mesjaszami
„Zaangażowanie i odpowiedzialność. Czy każdy z nas
może współtworzyć lepszy
świat?” – po raz kolejny artyści z całego świata w ramach
billboardowego festiwalu Art
Moves mierzyli się z ważnym

Nowa nadzieja
Taką nazwę nosi IV epizod
„Gwiezdnych wojen”. Pierwszy, jaki nakręcono. Gdy powstawał w 1977 faktycznie
wniósł nadzieję na zmianę
kina światowego, a dla wielu
młodych Polaków wysadził w
powietrze komunizm. Sam pamiętam jak dziś, jak jako dzieciak z podstawówki siedziałem w ciemności kina, gdy
nagle na cały wielki ekran

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

pytaniem. No właśnie. Możemy coś zrobić ku lepszemu czy
nie? Każdy może. I nie trzeba
wzorować się na bohaterach
romantycznych. Nie musimy
być mesjaszami narodów, nie
trzeba zbawiać świata, bo
tak zawieszona poprzeczka
prowadzić może tylko do bierności. Możemy tworzyć kawałek lepszego wokół siebie
– w rodzinie, w gronie znajomych, w pracy. Szanując, nie
oceniając, bo pogardzie i wyższości nic dobrego nie urośnie.
Uśmiechajmy się częściej,
również podczas telefonicznych rozmów, przytrzymajmy
sąsiadowi furtkę, przepuśćmy
pieszego na przejściu. Jak
miło żyje się wśród miłych.
Odstawmy na bok roszczeniowość i interesowność. Bo
tego u nas zatrzęsienie. Sumiennie pracujmy. Nie rezygnujmy z uprzejmości, nawet
jeśli miliony razy nie została
nam odwzajemniona. Jednym

z pomysłów na Art Moves jest
postać robiąca sobie selfie
z koktajlem Mołotowa. Daje
do myślenia. Bo lepszy świat,
to także wyczucie sytuacji
– co wypada, a czego nie.
Poszanowanie dla miejsca,
drugiego człowieka. Selfie w
Auschwitz albo z wypadkiem
samochodowym w tle niekoniecznie jest trafione. Inna
praca nawiązuje do tego, żebyśmy pamiętali, że świat jest
nasz, bo ufoludki za niego nie
odpowiadają, ale faktycznie ja
i Ty. Kolejna zachęca do bycia
bohaterem dnia codziennego.
Cieszmy się z tego, że żyjemy w spokojnym kraju, że nie
dostaniemy kulki w łeb od
sąsiada, jak w Brazylii, że nie
pracujemy za miskę manioku.
Może ta radość z tych faktów
przełoży się na naszą chęć
zaangażowania w rzeczywistość.

wpłynął majestatycznie krążownik Imperium. Nic już nie
było potem takie same. Ale
wbrew pozorom nie będzie o
„Star Wars”. Po prostu tak jak
wtedy, w ostatni wtorek poczułem „Nową Nadzieję”. Stało się to podczas czwartego
spotkania Klubu Zasadniczo
Dyskusyjnego, który współtworzę z Mateuszem Łapińskim. Tematem Klubowej
dyskusji była sztuczna inteligencja oraz zagrożenia i nadzieje wobec niej.Nasz Klub
powstał, by odbudowywać
kulturę dyskusji w naszym
kraju. Od początku liczyliśmy, że przychodzić będą też
młodzi ludzie. Dotąd bywało
różnie. Ale we wtorek przyszli. Masowo. Licealiści z Gimnazjum i Liceum Akademickiego. Dyskutowali jak równy
z równym z naszymi gośćmi
specjalnymi – etykami, filozofami, specami od sztucznej

inteligencji. Mówili mądrze
i czasem nawet pięknie. OK,
gdzie ta „nadzieja”? Zobaczyłem przed sobą mądrych,
oczytanych, otwartych na
świat młodych Polaków i
Europejczyków zarazem. I
we wtorek wróciła nadzieja.
Ostatnimi czasy młodzi, których widziałem na ulicach
i w mediach zanurzeni byli
w nacjonalistycznym szale,
tłukli się bez zahamowań na
autostradach, a zakupy robili
w tzw. „odzieży patriotycznej”. Dziewczyny i chłopaki
z ostatniego Klubu to jest
Polska, o której marzyłem,
patrząc 40 lat temu na imperialny krążownik. I chcę takiej
Polski i mam w d*** imperialne statki. Przecież każdy,
kto widział „Powrót Jedi”,
wie, jak one skończyły.

Warto się wsłuchać
W ostatnich latach Mark Olbrich przyzwyczaił nas do płyt koncertowych.
Zarówno „Live at Pamela Blues”, jak
i „Toruń Rocks The Blues (HRPP Live
Session)” zostały nagrane w Toruniu,
co świadczy o wyjątkowych związkach
londyńskiego bluesmana z grodem
Kopernika. Gdy przyszedł czas na studyjną płytę, lider formacji Mark Olbrich
Blues Eternity znalazł sposób, by wlać
swoje pozytywne emocje związane
z Toruniem w jeden z utworów. Opowiadając o ostatniej piosence z płyty
„Blues Everywhere”, artysta stwierdził:
„Toruń to nasze niebo na kontynencie.
Hanna Wojtkowska Tu odbył się mój pierwszy występ w
redakcja@toronto-magazyn. wolnej Europie Środkowo-Wschodniej.

Równi i równiejsi

Zwykle tam, gdzie jest bilet, karnet czy opłata, wszyscy wydają
się równi. Zasada jest prosta, jeśli
chcesz wejść to płacisz, a potem
oglądasz, wchodzisz czy parkujesz, jeśli nie płacisz – do widzenia. Spróbujcie nie zapłacić bacy
za postój pod stokiem narciarskim
albo Kaszubowi za miejsce tuż
Jarosław Jarry Jaworski przy plaży. Psami poszczują i
specjalista public relations,
freak opony przebiją jak nic. Podobnie

Wtedy grali ze mną: Matt Schofield
(teraz gwiazda bluesa w USA), Richard
Simmons(exScottyMooreBand)iGiles
King. Mieliśmy niesłychane przyjęcie
przezpełną,dużąsalę. Zapowiadałnas
Zdzisław Pająk – do dziś wielki przyjaciel zespołu. Później, dzięki Sławkowi
Wierzcholskiemu, wróciłem do Torunia
zzespołemMarkOlbrichBluesEternity
nafestiwalHarmonicaBridge.Trzykrotnie!!! Dzięki temu, że było więcej czasu
niż tylko „lotnisko, hotel, sound check,
gig,hotel,lotnisko”,poznaliśmylepiejto
miasto. Okazało się, że Toruń jest piękny, a energia i optymizm jego mieszkańców zniewalające. Potwierdziła to
również seria naszych koncertów w
Hard Rock Pubie Pamela. Nie mogliśmy się nie odwdzięczyć. Słowa same
się napisały, a rytm muzyki dokładnie
oddaje energię Torunia”. Opowiadając
dalej dodał: „Mój nowy album nazywa
się »Blues Everywhere«. Jest historią
mojego bluesa. Przez lata występowałem mniej więcej wszędzie, od Anglii
po USA, w wielu krajach Europy. Graliśmy show wszystkich formatów – od
wielkich festiwali po małe kluby. Moja

bluesowa dusza doświadczyła przez
tekilkadekadwieluodmian,wydarzeń,
zetknęła się z inspirującymi ludźmi. Te
wpływy odzwierciedliły się w naszych
kompozycjach. Za to jestem dozgonnie
wdzięczny wszystkim i wszystkiemu.
Dałomitoimpetwjejkreowaniu”.Mark
w poszczególnych utworach płyty
opowiada nie tylko o wydarzeniach,
które spotkały go w trasie. Każdy z
tych epizodów zawiera emocje, które
spowodowały, że tak mocno wyryły
się one w pamięci artysty. Przekazuje w nich również osobiste refleksje,
przybliżając w ten sposób swój punkt
widzenia. „Volcano” nie jest więc tylko
utworem poświęconym wybuchowi
wulkanu na Islandii oraz skomplikowanej drodze powrotnej z wyspy po
erupcji pyłów wulkanicznych, powodującej paraliż komunikacji lotniczej.
Jest piosenką zawierającą sporo obserwacji społecznych. Podobnie jak
tekst „Big Easy”, mówiący o Nowym
Orleanie... Warto się wsłuchać. Warto
też dobrze przyjrzeć się okładce „Blues
Everywhere”.

jest na wydarzeniach sportowych
czy kulturalnych, najpierw płacisz – potem oglądasz. Wydawałoby się, że podobnie jest w Toruniu. O naiwni podatnicy, otóż nic
bardziej mylnego! Od płacenia za
parking, bilet na żużel, koszykówkę czy koncert, to jesteśmy myzwykli zjadacze chleba. Mamy
płacić, nie marudzić i jeszcze się
zachwycać. Natomiast zupełnie
za darmochę, bez ograniczeń na
wszystkie imprezy, mecze czy na
parkingi mogą do woli dostawać
się „wybrani” – czyli ci lepsi. A owe
grono jest bardzo liczne i nadal
się rozrasta. Teraz dla „swoich”
radni szykują kolejne upominki
– bezpłatne parkowanie na starówce. Tym razem chodzi już nie
tylko o parkingi wokół urzędów
i miejskich placówek, na których
za darmochę parkują tylko auta
„wybrańców”, teraz postanowiono z opłat za parking zwolnić kolejne grupy tych lepszych. Oto na
ten przykład „ubogich” posłów,

urzędników miejskich placówek,
działaczy społecznych w zakresie
polityki społecznej, „biednych”
dyplomatów honorowych i innych. Będzie tego pewnie z setka
aut albo lepiej, jak nic. Dla Ciebie
gościu i kliencie Starego Miasta
miejsc zabraknie (bo zawsze ich
brakowało), więc aby je stworzyć,
nasz magistrat, zapewne wkrótce
podniesie stawki za parkowanie.
Czy Wy zwyczajnie „nie przeginaci” drodzy radni? Czy już zupełnie
straciliście poczucie przyzwoitości? Ile jeszcze klepniecie sobie
i „kolesiom” podobnych przywilejów? Czy myślicie, że ciemny
lud naprawdę wszystko kupi? No
chyba, że dla was nadal obowiązuje ukaz cara Piotra Wielkiego z
1708 roku: „Podwładny powinien
przed obliczem przełożonego
mieć wygląd lichy i durnowaty,
tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszyć przełożonego”.

Darek Kowalski, HRP Pamela

Maciej Karczewski
toruński przedsiębiorca

REKLAMA

-3TNR 2017090802

KULTURA

-4-

Zostań bohaterem dnia codziennego
– jubileuszowy Art Moves
Artyści od kilku lat mierzą się z ważnymi problemem współczesnego świata. Wypowiadali się już na temat wolności, życia pod presją,
wspólnoty i jednostki czy tego, co ma wartość. W tym roku ponad 400 twórców z 61 krajów podczas 10. Międzynarodowego Festiwalu
Art Moves wypowiedziało się na temat odpowiedzialności za współtworzenie świata.

Joanna Górska i Rafał Góralski postawili kolejne twórcze wyzwanie. W tym roku artyści zmagali się z odpowiedzialnością za świat fot. S. Jędrzejewski

„Zaangażowanie i odpowiedzialność. Czy każdy z nas może współtworzyć lepszy świat?” – z tym
tegorocznym wyzwaniem musieli
zmierzyć się twórcy billboardów.
Od lat konkurs w ramach Art Moves daje możliwość wyrażania
swoich refleksji na ważkie i niełatwe tematy. W tym roku wpłynęło 800 prac od 442 artystów z 61
krajów świata, m.in. z USA, TajwaREKLAMA

nu, Filipin, Kuby, Wielkiej Brytanii i
Iranu. – Sporo prac otrzymaliśmy
z Rosji i Ukrainy. Liczny odzew artystów danej narodowości co roku
jest wskaźnikiem tego, w którym
kraju problem poruszony w haśle konkursu staje się kluczowy
dla konkretnego społeczeństwa
– wyjaśnia Rafał Góralski, artysta z Galerii Rusz. Jakie motywy
przewijały się w tegorocznych

pracach? – Bardzo widocznym
trendem była ekologia. Na wielu
billboardach przedstawiano także
bezradność – brak ufności w naszą
moc sprawczą, zaś kolejną grupę
stanowiły wręcz przeciwne reakcje
– wiarę w to, że możemy zmieniać
świat, że w całym współczesnym
zawirowaniu mamy wpływ na rzeczywistość – opowiada toruński
artysta.

Nie zapominajmy,
że świat jest nasz
Najwyżej podczas tegorocznego konkursu oceniono pomysł
Włocha Alessandro di Sessy.
Oparł swoją ideę na nieznacznej modyfikacji słowa „wourld”
– „świat” z wyeksponowanym
„our” – „nasz” – nie powinniśmy
zapominać o tej oczywistości, że
jesteśmy jego częścią. Wszystkie

nagrodzone prace, których jest
dziesięć, w tym trzy z Polski, od
dziś do 10 października są prezentowane na placu Rapackiego.
Dwie prace będą prowokowały
do zrobienia sobie na ich tle selfie. Jedna z nich jest autorstwa
Łukasza Mesjasza, druga należy
do Tajwańczyków. Warto zobaczyć, czego dotyczą, bo niosą
ze sobą refleksję. Dwa billboardy Joanny Górskiej i Rafała
Góralskiego, pomysłodawców i
organizatorów festiwalu, można zobaczyć przy CSW i Szosie
Chełmińskiej. – Te bilbordy zostały włączone do pokazu prac
konkursowych, naszych prac na
nich nie będzie. Na citylightach
i ekranach ledowych pojawiły
się pomysły znanych artystów
sztuki outdoorowej, z którymi
od lat współpracują torunianie
z Galerii Rusz: twórczość Marka Titchnera z Wielkiej Brytanii,
meksykanina Marcosa Ramireza
„Erre”, Christine Wong Yap z USA,
Seana Harta z Francji, Cheryl
Pope i WRDSMTH z USA – tych
trzech artystów zobaczymy
po raz pierwszy. W przededniu otwarcia Art Moves artyści

z Galerii Rusz prowadzili warsztaty „Bohater” z gimnazjalistami
z „szóstki”. – Chcielibyśmy, żeby
eksponowane prace skłoniły
odbiorców do zastanowienia się
nad tym, że nawet na poziomie
rodziny, pracy czy znajomych
możemy zmieniać świat na lepsze, uczestniczyć w nim. I wcale
nie potrzeba wielkich, bohaterskich czynów – podsumowuje
Rafał Góralski.
Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

Art Moves
jest pierwszym i jak na
razie jedynym
na świecie cyklicznym
festiwalem promującym
tego rodzaju sztukę.
Przez 10. edycji festiwalu
toruńska publiczność
zobaczyła ponad 250
artystycznych billboardów. Przez konkurs
przewinęło się prawie
5 tys. artystów, nadsyłając ok. 9 tys. prac.
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Na Bydgoskim jak w kurorcie
Już latem przyszłego roku torunianie będą mogli korzystać z nowego obiektu rekreacyjno-sportowego. Na Bydgoskim Przedmieściu
powstanie basen. Trwają również prace projektowe nad przebudową i modernizacją kompleksu na Bażyńskich.
Choć pomysł basenów letnich pojawił się kilka lat
temu, był problem z ich lokalizacją. W końcu zapadła
decyzja: teren przy ul. Bydgoskiej, obok Centrum Konferencyjnego Park. To tam
już wiosną przyszłego roku
ruszą prace budowlane, a latem planowane jest oddanie
basenów do użytku. Zaplanowano trzy niecki: 12x25 m
i głębokości 1,5 m – dla dorosłych, 12x25 m i głębokości 1,2 m – dla dorosłych i
młodzieży oraz 6x12 m oraz
dla najmłodszych – 0,6 m.
– Planując inwestycję, wzorowaliśmy się na basenach
na Skarpie. Wprawdzie 1,5
metra nie pozwala na skakanie do wody, ale to wystarczająca głębokość, żeby
popływać. Biorąc pod uwagę
eksploatację, to optymalne
rozwiązanie ze względu na
koszty ogrzania wody i jej
objętości – wyjaśnia Marcin
Maksim, dyrektor Wydziału
Inwestycji i Remontów UMT.

ComProjekt Cezary Owczarek. To twórcy m.in. biurowca
Kościuszko Business Point.
Oprócz niecek basenowych
na terenie obiektu znajdą
się przebieralnie, sanitariaty, plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz boisko do piłki siatkowej. Koszt inwestycji
szacuje się na 2 400 000 zł.
Bażyńskich
do modernizacji

W przyszłym roku ruszy także modernizacja i rozbudowa
krytej pływalni przy ul. Bażyńskich. Biuro architektoniczne, którego projekt wygrał konkurs, MD Polska ze
Szczecina, brało już udział w
projektowaniu hali widowiskowo-sportowej przy ul. Bema.
Kamilla Podkalicka, prezes
MD Polska: – Do 30 września Na Bydgoskim Przedmieściu już latem przyszłego roku będzie można korzystać z kompleksu basenów letnich fot. Nadesłane
powinniśmy zakończyć prace
nad projektem budowlanym, zaadaptowane m.in. na salę 3,5 m. Pojawią się baseny re- siłownię zewnętrzną i ścież- wość pozyskania środków
później czeka nas jeszcze pro- konferencyjną, centrum spa kreacyjne z małą niecką dla ki rekreacyjne. Przeszklony zewnętrznych. Budowa pojekt wykonawczy.
z saunami, salę do squasha, dzieci do nauki pływania, dach obiektu będzie nawią- trwa około 1,5 roku – mówi
wielofunkcyjną salkę sporto- dwie zjeżdżalnie – wolna zywał do potoku, który pły- Marcin Maksim.
Projekt zakłada rozbiórkę wą, punkt kawiarniany. Głę- i szybka, oraz zewnętrzny nął w przeszłości przez ten
Hanna Wojtkowska
Konkurs na projekt komplek- większej części obiektu. Zo- bokość głównej niecki base- plac wodny z elementami teren. Na razie koszty całej
redakcja@toronto-magazyn.pl
su basenów wygrało toruń- stanie powiększona jego ku- nowej zostanie nieznacznie dla najmłodszych. Teren zo- inwestycji nie są znane. –
skie biuro architektoniczne batura. Pomieszczenia będą zmodyfikowana – z 3,65 na stanie wzbogacony m.in. o Będziemy rozważać możliREKLAMA
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TAM BĘDZIE SIĘ UNOSIŁ ZAPACH WYŚMIENITEJ KAWY
Dzień bez kawy, to dzień stracony – wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez filiżanki małej czarnej. To nie tylko wyjątkowy smak,
ale również niepowtarzalny zapach. Z myślą o kawoszach już od dziś II CoffeeFest.
Degustacje, zawody, warsztaty, prelekcje, filmy – od dziś
do niedzieli w Centrum Sztuki
Współczesnej unosił się będzie
zapach kawy z najdalszych
zakątków Zwrotnika Raka. Kto
jest miłośnikiem czarnego napoju, będzie miał okazję dowiedzieć się więcej o sekretach
jego parzenia i odkryć nowe
smaki. – CoffeeFest ma przede
wszystkim zachęcać do próbowania, odkrywania i samodzielnego przygotowywania kawy
w swoich domach. Dlatego zapraszamy na stoiska palarni z
całej Polski. W tym roku zaprezentują się Audun Coffee, Post

lu będzie można zakupić i degustować kawy z wielu zakątków
świata, te jakościowo najlepsze,
specialty, ręcznie zbierane ziarna arabiki, które po wypaleniu i
zaparzeniu dają unikalny smak,
aromat i maksymalnie mało
defektów – wymienia współorganizator wydarzenia i barista
Miłosz Konczewski.
Kawy będą parzone metodą
tradycyjną – za pomocą ekspresu ciśnieniowego oraz alternatywną typu drip, chemex
i aeropress, w zależności od
rodzaju i stopnia wypalenia
kawy. Będzie również stoisko

Około 400 mld filiżanek kawy
wypijają rocznie mieszkańcy Ziemi. 4 filiżanki
kawy dziennie wypija statystyczny Europejczyk
(160 litrów/ osobę w ciągu roku). 12,7 kg kawy
spożywa przeciętny mieszkaniec Finlandii,
a 3,4 kg kawy wypija statystyczny Polak. 2/3
światowej produkcji stanowi arabika, a 1/3
robusta. 300 lat temu pojawił się pierwszy pełny
serwis do kawy. Największym producentem
kawy jest Brazylia, która wytwarza 1/3 kawy
z całego światowego rynku.

Coffice, CoffeeLAB, Java Coffee z kawowymi piwami z całego
Company oraz Fonte z Torunia. świata oraz food truck z menu
Podczas głównej części festiwa- mięsnym i wegetariańskim.
REKLAMA

Jak zrobić serce
na espresso?
CoffeeFest to nie tylko cupping
– degustacje. Z myślą o kawoszach w sobotę odbędzie się
prelekcja Michała Piętaka i Mateusza Karczewskiego, baristów
z Bydgoszczy, którzy doradzą,
jak tworzyć i propagować kulturę picia kawy w naszym kraju.
Zaplanowano także adresowany do profesjonalistów i poprzedzony warsztatami konkurs
latte art. Dla niewtajemniczonych w sekrety czarnego napoju – latte art to urokliwe wzory,
które bariści potrafią wyczarować na espresso. – Na
warsztatach zawodowcy
nauczą się robić serca,
rozety i tulipany, opanowanie tych ostatnich jest
najtrudniejszą sztuką. Dla
amatorów i miłośników
przyrządzania kawy w
domu zaplanowaliśmy
warsztaty z obsługi aeropressu – dodaje Miłosz
Konczewski.
Nie zabraknie kawowych
motywów filmowych. W
sobotę projekcja filmu „Kawa
i papierosy”, a w niedzielę kawowe sceny z „Miasteczka Twin

CoffeeFest to okazja do degustacji różnych gatunków kaw. Na zdjęciu organizatorzy

Peaks”. Będą im towarzyszyć
quizy z nagrodami. Zainteresowani obejrzą również dokument
„Desert Coffee”, opowiadający o pustynnym miasteczku
w Kalifornii, gdzie serwowana
jest najlepsza kawa „w okolicy”.
Weekendowemu CoffeeFest
w CSW będą towarzyszyć DJ-e,
a sobotni wieczór można spędzić na after party w klubie
NRD. Organizatorami festiwalu,
oprócz Cafe pARTer i CSW, jest
toruński Central Coffee Perks,
który na co dzień serwuje znakomite kawy, oraz wspomniane

fot. D. Lipińska

wcześniej NRD. Festiwal finansowo wspiera Urząd Miasta
Torunia.
Co jest najważniejsze w zaparzaniu kawy? Miłosz Konczewski: – W przypadku kawy
mlecznej sztuką jest odpowiednie napowietrzenie mleka. Jeśli
chodzi o espresso, to wybór
dobrej kawy i uważność na każdym etapie jego przygotowywania. Poza tym dobry, czysty
sprzęt stanowi podstawę jej
dobrego smaku.
Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

Szmeichel
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Studenci ruszają na mieszkaniowe łowy! Jakie? Gdzie? Za ile?
Sprawdzamy rynek nieruchomości okiem żaka
Cena, lokalizacja, wyposażenie i jakość to kryteria, które dominują, podczas poszukiwania mieszkań przez studentów. Akademik
czy stancja – to dylemat, z którym każdy z nich musi się zmierzyć. Sprawdzamy, co się obecnie lepiej opłaca i jaki jest wizerunek
studenta na toruńskim rynku mieszkaniowym.
– Obecnie na rynku jest grupa osób, która ma zakupione mieszkania typowo pod
studentów, lecz są też tacy,
którzy z góry zastrzegają, że
rezygnują z osób uczących
się – przyznaje Katarzyna
Snowacka z biura nieruchomości „Polannka”. – Wszystko ze względu na ryzyko dewastacji. Są też jednak osoby,
którym obojętne jest to, czy
ktoś jest studentem. Muszę
przyznać, że zdania na ten
temat są podzielone. Co do
samych studentów – dla sporej części głównym kryterium
jest cena i decydują się na
mieszkania w granicach 700800 zł za miesiąc. Zdarzają się
też tacy, którzy inwestują w
jakość i w dobrą lokalizację,
wówczas koszt takiego wynajmu wzrasta o 300-400 zł.
Kaucja za mieszkanie jest zaREKLAMA

zwyczaj jednomiesięczna.
– Trzy lata temu po raz pierwszy zdecydowałam się wynająć mieszkanie studentom –
wspomina Michalina Badoń,
mieszkanka Rubinkowa. – Na
moją ofertę odpowiedziały
trzy studentki, które dopiero
zaczynały naukę w Toruniu.
Wiem, że jak wynajmuje się
swoje cztery kąty osobom
w tak młodym wieku, trzeba
się liczyć z ryzykiem strat.
Marginesem bezpieczeństwa
jest jednak zawsze kaucja.
Szczęśliwie trafiłam na spokojne osoby i nie doszło do
żadnych niezręcznych incydentów. Summa summarum: dziewczyny zwolniły
mieszkanie po dwóch latach i
wspominam naszą współpracę naprawdę dobrze.
Nie ma co ukrywać, że najczęściej wymienianym kry-

terium wynajmu studenckiego mieszkania jest cena.
W dalszej kolejności pojawia
się kwestia jakości i stanu
wyposażenia. Ze względu na
dobre połączenia komunikacji
miejskiej lokalizacja nie ma
już dominującego znaczenia.
– Przy wyborze mieszkania
stawiam przede wszystkim
na stosunek jakości do ceny –
przekonuje Piotr Grabski, student UMK. – Lokalizacja jest
dla mnie mało istotna, gdyż
nie widzę przeciwwskazań,
aby mieszkać trochę dalej od
uczelni, ale w lepszej jakości
mieszkaniu. Wyposażenia z
reguły nie traktuję jako kluczowego elementu, ponieważ
wychodzę z założenia, że jestem w stanie dokupić sobie
jakąś szafkę czy biurko. Z
kolei kładę nacisk na ogólną jakość mieszkania – stan

Na zdjęciu studenci z Torunia: Arek, Andżelika i Daniel

ścian, podłóg, łazienki czy
kuchni. Myślę, że studenci
nie mają w Toruniu problemu
z wynajęciem mieszkania.

Niekiedy tylko zapomina się
o tym, że są osoby, które łączą studia z pracą, co wpływa
również na brak czasu. Stąd

fot. Sławomir Jędrzejewski
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ciąg dalszy
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też właściciele przychodzący bez uprzedzenia czy też
robiący problemy ze spraw,
np. pozostawienie po sobie
nieumytych naczyń, w moim
odczuciu postępują nie w
porządku. Znałem również
przypadki, gdzie właściciele
po paru latach wynajmowania mieszkania i dokonywania opłat na czas potrafili
robić kłopot z jednodniowego
spóźnienia. Istotna jest tutaj
kwestia zaufania – jeśli ktoś
nie sprawia problemów przez
kilka lat, to jedno, drobne
przewinienie, nie powinno
Najczęściej wymienianym kryterium wynajmu studenckiego lokum jest cena, ale również jakość i stan wyposażenia
fot. S. Jędrzejewski
wpływać negatywnie na całą
relację na linii najemca-wywynajmu
pokoju studiów stacjonarnych UMK
na. – Od 4 lat mieszkam w od akademika i od danego Koszt
najmujący.
akademiku, przy starówce, i okresu roku akademickiego. w akademiku, zależy on od oraz studenta czy doktoranna jego jakość nie narzekam, We wakacje w domach stu- danego domu studenckiego ta innej uczelni przebywaOferta toruńskich
choć niestety nadal sporo denckich jest zdecydowanie i ilości osób, które będą w nim jącego w ramach programu
domów studenckich
studentów nie potrafi usza- spokojniej. Od października mieszkać. Przykładowo opła- objętego umową z UMK. –
Akademik to miejsce na im- nować wspólnej przestrzeni, do czerwca imprez jest wie- ta za pokój jednoosobowy z Toruńskie akademiki oceniam
prezę, nie do mieszkania – to jakim są kuchnia czy łazien- le, chociaż dużo też zależy łazienką wynosi 380-500 zł, na 7 w skali do 10 – podsupogląd, który od lat utarł ka – opowiada Piotr Paszel- od tego, na jakim piętrze, miejsce w pokoju dwuoso- mowuje Ewelina Kozłowska,
się w studenckich miastach. ke, student UMK. – Często jakie osoby się trafią. Zwy- bowym to koszt 285-380 zł, studentka UMK. – Pokoje są
Lokatorzy toruńskich domów ich stan czystości pozostawia kle przed ciszą nocną nie ma a zamieszkanie w pokoju trzy- czyste i schludne, a studenci
studenckich obalają jednak wiele do życzenia, przez co szans na spokój na korytarzu. osobowym sięga 250-280 zł. mają wolną rękę w kwestii ich
ten mit i przyznają, że w cią- zmniejsza się ogólny komfort Po godz. 23:00 przestrzegamy Stawki te dotyczą studen- aranżacji. Wiele do życzenia
gu tygodnia cisza nocna jest mieszkania. Jeśli chodzi o jednak, by pozwolić innym na tów stacjonarnych i niesta- pozostawia stan techniczny
cjonarnych UMK, doktoranta łazienek – szczególnie pryszkonsekwentnie przestrzega- imprezy, to wszystko zależy wypoczynek i sen.

PROMOCJA

nica i toalet. Kuchnie są dobrze wyposażone, ale sami
studenci często nie mają na
uwadze reszty domowników
i nie dbają o porządek. Co do
imprez w praktyce wygląda
to tak, że ludzie z poszczególnych skrzydeł z reguły
trzymają się razem. Muszę
przyznać, że decydując się
na zamieszkanie w akademiku, trzeba przełamać wiele
barier, np. nieśmiałość, gdyż
w łazience, kuchni czy pralni spotyka się obce osoby w
osobistych sytuacjach. Wokół akademików powstało
wiele mitów nie tylko związanych z imprezami, ale też z
narkotykami czy seksem. Być
może rozczaruję wiele osób,
ale nie zdarzają się imprezy
typowo z amerykańskiej komedii, gdzie w jednym pokoju
mieści się 100 osób. Działa
raczej zasada – before party w naszym pokoju do 23, a
później ruszamy na miasto.
Październik już za pasem,
dlatego warto zacząć poszukiwania swojego kawałka
podłogi. Korzystnych ofert
na toruńskim rynku mieszkaniowym nie brakuje, dlatego
też nie pozostaje nic innego,
jak wybrać tę najdogodniejszą dla siebie.
Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl
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Niewielki remont oraz sprzątanie i mieszkanie odmienione
Nie trzeba wielkiej rewolucji w mieszkaniu czy domu, żeby zmodyfikować cztery kąty. Wydając niewiele, zmienimy wygląd domowej przestrzeni na nową, bardziej atrakcyjną. Sekret tkwi w szczegółach – w dodatkach.
Zmiana kolorystyki,
oświetlenia, dywanu
Malowanie to pierwsza myśl
związana z odświeżaniem mieszkania. Przy bardzo zniszczonych,
popękanych ścianach lepiej
przykryć je tapetą. Mnogość
barw, wzorów i struktur jest dziś
praktycznie nieograniczona.
Część ściany można ozdobić
nowym elementem – cegłą
czy kamieniem. O czym warto
pamiętać? – Nadal utrzymuje
się trend tapetowania tylko
fragmentów ścian, czyli na
przykład salon ozdabiamy
zwykle za telewizorem, sypialnię za wezgłowiem łóżka.
Wybieramy coraz odważniejszą kolorystykę – już nie beże
i biel, ale dominują barwy
miedziane, butelkowa zieleń
i atramentowy granat. Bardzo popularny stał się motyw
jungle – z liśćmi i papugami
– mówi o najnowszych trendach, mających co roku swoje
źródło w Mediolanie, Monika
Szczygielska ze Studia Podłóg, Drzwi i Tapet.
Dodatki potrafią zmienić nasze
mieszkanie nie do poznania.

REKLAMA

– Czasami ktoś kupi meble i
nie wie, co dalej, bo mieszkanie nadal nie ma charakteru. To właśnie dodatki typu
dywan, poduszki, świecznik,
wazony, doniczki, rośliny w
mieszkaniu, wymiana ramek w
obrazkach dodadzą naszemu
lokum uroku i diametralnie go
zmienią – podkreśla toruńska
projektantka wnętrz Natalia
Lenczewska z Pracowni Aranżacji Wnętrz „O-kreślarnia”.
Zbawienne może okazać się
również nowe czy dodatkowe
oświetlenie pomieszczeń. Beata Mrówczyńska-Łozowska,
projektantka wnętrz z Design Inside, doradza, że nawet
wymiana żarówki w lampie na
inną barwę już zmieni nastrój
panujący w pokoju. – Warto
także modyfikować przysłanianie okien – latem wystarczy podpiąć firany lub całkowicie z nich zrezygnować, a
zastąpić rzymskimi roletami.
W dodatkach zwróciłabym
uwagę na sezonowość, która
odświeży wnętrze. W zależności od pory roku co trzy-cztery
miesiące możemy zmieniać w
mieszkaniu kolorystykę – sugeruje toruńska projektantka.

Nowy układ mebli także zrewolucjonizuje nasze cztery
kąty. Zakup nowego wyposażenia? Niekoniecznie. Wystarczy stare szafy i szafki
pomalować farbą do mebli lub
okleić okleiną samoprzylepną.
W internecie znajdziemy wiele pomysłów, jak samemu coś
zrobić, a satysfakcja z własnego wkładu włożonego w nowy
image pomieszczeń będzie
bezcenna.
Porządki
to dobry początek
Dobrym krokiem do odświeżenia
mieszkania są zawsze generalne
porządki. Już samo pozbycie się
długo zalegających w szafach
oraz na półkach przedmiotów i
rzeczy, które zwykle chomikujemy, głęboko wierząc, że mogą
się jeszcze przydać, to milowy
krok w liftingu wnętrza. Za codzienne porządki zwykle bierzemy się sami, ale jeśli musimy
zmierzyć się z większym bałaganem, warto zwrócić się o pomoc
do fachowców. – Gruntowne porządki zwykle wykonujemy dla
osób, które wynajmują mieszkanie. Odświeżają pomieszczenia

Tapeta trendy to świetny sposób na zmianę wystroju. Na zdjęciu Beata Mrówczyńska-Łozowska
i Monika Szczygielska
fot. S. Jędrzejewski

przed kolejnymi lokatorami. Czasem o taką pomoc proszą studenci, chcący doprowadzić wynajmowane mieszkanie, przed
oddaniem go właścicielowi, do
stanu pierwotnego – mówi
Grzegorz Czerwiński, specjalista ds. utrzymania czystości

z firmy sprzątającej Vimel. Jeśli
ktoś chce mieć sterylną czystość w mieszkaniu czy domu,
może zdecydować się na ozonowanie. To obecnie najbezpieczniejszy sposób pozbywania się wszelkich alergenów:
roztoczy, pleśni, grzybów czy

pyłków. Nie tylko z powietrza,
ale również z przedmiotów usuniemy wszelkie wirusy i bakterie. To także idealna metoda
na usunięcie nieprzyjemnych
zapachów.
Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl
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Nauka i praca w komfortowym otoczeniu

Dobrze zaprojektowane miejsca do nauki i pracy to połowa sukcesu naszej efektywności. Unikajmy nadmiaru.
Stawiajmy na ergonomię.

Miejsce do nauki, oprócz technicznych wyznaczników, ma mieć miłe akcenty
Miejsce do pracy czy nauki
musi być przemyślane tak,
żeby nas nie dekoncentrowało. Warto zadbać o komfort, bo w takiej przestrzeni
spędzamy większą część
dnia.

dla dziecka, szczególną
uwagę powinniśmy zwrócić na bliskość okna. Beata
Mrówczyńska-Łozowska,
projektantka wnętrz: – Jeśli dziecko jest praworęczne, światło musi docierać z
lewej strony. Nie polecam
Zadbać o dobre
stawiania biurka zaraz przy
oświetlenie
oknie – intensywne dzienne
Planując miejsce do nauki światło męczy oczy. Idealne
REKLAMA

położenie to ustawienie go
prostopadle do okna z widokiem na drzwi – nasza pociecha, widząc, kto wchodzi
do pokoju, będzie czuła się
bezpieczniej.
Toruńska projektantka radzi także oddzielić w pokoju
miejsce na naukę, relaks i
zabawę. Można uzyskać taki
efekt kolorystycznie lub za

fot. Dominika Lipińska
pomocą ażurowych ścianek.
Nie zapominajmy o wietrzeniu pomieszczenia i zadbaniu o spokój w miejscu nauki
ucznia.
Biurko i krzesło
najlepiej regulowane
W pokoju do nauki niewątpliwie najważniejszymi meblami są biurko i krzesło.

Jakie będą najbardziej ergonomiczne? – Regulowane
zarówno biurko, jak i krzesło
na pewno okażą się trafionym wyborem. Ważne, żeby
te elementy wyposażenia
rosły razem z dzieckiem.
Uchylny blat zmniejsza kąt
nachylenia podczas pracy
przy biurku, co odciąża kręgosłup. Dodatkowo można
również pracować na stojąco, na przykład wykonując
prace plastyczne lub ucząc
się. W przypadku krzesła
prawidłowa postawa siedząca to proste plecy podparte
w odcinku lędźwiowym, nogi
swobodnie spoczywające na
podłodze i ręce oparte na
blacie biurka pod kątem prostym. Warto zrezygnować z
podłokietników na krześle,
bo uniemożliwiają dosunięcie do biurka. Siedzenie na
jednej nodze lub na ugiętych
nogach wynika ze źle dobranego krzesła, które jest za
wysokie i dziecko nie może
oprzeć nóg na podłodze. Bez
podparcia nogi drętwieją, a
podginanie jednej z nich to
próba poradzenia sobie z tą
niewygodą – tłumaczy Monika Stus-Żurowska, partner

Flexa w Polsce. Pani Monika poleca również bliskość
półek i regałów – będzie
poręczniej i unikniemy ciągłego wstawania i sięgania
po materiały.
A co z dobrze zaprojektowanym biurem? Zarówno w
przypadku pokoju dla dzieci czy młodzieży, jak i osób
dojrzałych, obowiązują podobne zasady. Wygodny
fotel czy krzesło, a także
dogodne oświetlenie i wentylacja biura to podstawa. –
Miejsce pracy i nauki to nie
tylko ściśle techniczne wytyczne. Priorytetem jest to,
żebyśmy czuli się w naszej
przestrzeni dobrze. W przypadku dzieci można powiesić
na ścianie wizerunek ulubionego robota, bohatera z bajki czy filmu, a dorośli mogą
ozdobić przestrzeń biurową
obrazkami czy zdjęciami z
ulubionymi motywami: zielenią, niebem, morzem, co
będzie działało relaksująco.
Polecam także świeże kwiaty
– doradza Beata Mrówczyńska-Łozowska.
Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl
TNR 2017090809

- 11 -

Powrót do natury wizytówką modnych wnętrz
Kolory bieli i szarości, drewniane dodatki i minimalizm – to baza najmodniejszych aranżacji tego sezonu. Pytamy, jakie
trendy najlepiej sprawdzają się w praktyce, i jak w prosty sposób odmienić wnętrze swojego mieszkania.
Kamień, drewno, kolory ziemi
Beże, szarości, biele i brązy
to zdecydowanie najchętniej wybierane odcienie w
2017 roku. Powrót do natury w krótkim czasie stał się
trendem, który zyskał wielu
zwolenników. Wszystko przez
to, że elementy wykonane z
drewna, wikliny, wełny czy
kamienia sprawiają, że nasze
wnętrze staje się dużo bardziej przytulne i klimatyczne. – Powrót do natury to
zdecydowanie powszechnie
panujący trend – przekonuje
Magdalena Wiśniewska z MW
Pracownia. – Króluje drewno,
kamień, kolory ziemi, wszelkiego rodzaju zielenie czy
piaskowe żółcienie. Wszystko
z naciskiem na naturalność.
Co do tkanin – w tym przypadku jest podobnie – dominują materiały płócienne,
naturalne fasony. Nadal zauważalny jest spory popyt na
styl skandynawski. Myślę, że
przyczynia się do tego fakt,
że łatwo w jego przypadku
utrzymać czystość, jest on
minimalistyczny i stawia na
małą ilość mebli. Ponadto to
styl zdecydowanie ponadczasowy, gdyż takie właśnie
są odcienie bieli i szarości.
REKLAMA

Proste sposoby
na metamorfozę wnętrza
Co roku trendy w aranżacjach wnętrz rządzą się
swoimi prawami, dlatego też
regularne i czasochłonne remonty mijają się z celem. Są
jednak proste sposoby na to,
jak bez zbędnych kosztów
odmienić swoje mieszkanie,
tak by wyglądało modnie
i przytulnie. – Aranżacja
wnętrz w tym roku przebiega pod hasłem „powrót do
natury” – opowiada Natalia Lenczewska z Pracowni
Aranżacji Wnętrz „O-kreślarnia”. – Przede wszystkim
bardzo modne jest naturalne, stare drewno. Wszelkie
elementy wykonane z tego
tworzywa warto przemycać
do swojego wnętrza. Bardzo
silnym trendem są surowe,
drewniane deski na ścianie.
Nieustanną popularnością
cieszy się także tzw. styl
skandynawski. Wśród naszych klientów jest on zdecydowanie najczęściej wybierany. Charakterystyczna
jest dla niego kolorystyka
bieli i szarości z użyciem naturalnego drewna. Do tego
dochodzą elementy wyposa-

Wiele osób wybiera prosty styl skandynawski. Na zdj. Natalia Lenczewska i Joanna Alaborska, projektantki wnętrz z O-kreślarni fot. S. Jędrzejewski

żenia stworzone przez duńskich projektantów. Dzięki
temu można nadać takiemu
wnętrzu
autentyczności.
Skandynawski styl robi się
często bardzo spolszczony, a my z kolei dążymy do
tego, by nawiązywać do jego

tradycyjnych korzeni. Jeżeli
chodzi o prostą i szybką metamorfozę mieszkania: dużo
można zdziałać odpowiednim oświetleniem i właściwie
dobranymi tkaninami, teksturami czy strukturami na
ścianach. Naprawdę jest wie-

le możliwości, które nie wymagają intensywnego remontu.
– Jeśli chcemy ocieplić w prosty sposób swoje wnętrze, polecam zadbać przede wszystkim o odpowiednie dodatki
– podpowiada Magdalena Wiśniewska. – To one są tutaj

najważniejsze. Wszelkiego rodzaju obrazy i drewniane drobiazgi sprawią, że nasze wnętrze stanie się dużo bardziej
ożywione, przytulne i klimatyczne.
Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl
TNR 2017090810
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Toruńskie muzea zapraszają na nocne zwiedzanie
Wykłady, prelekcje, wystawy i inspirujące spotkania – wszystko to już jutro w ramach IV Toruńskiej Nocy Muzealnej.
Nie zabraknie podróży po historii Torunia i wspólnego odkrywania nieznanych dotąd miejsc.
Kulturalna uczta
wieczorową porą
Najbliższa, wrześniowa noc muzealna swoim motywem przewodnim nawiązuje do 20-lecia
wpisania toruńskiego zespołu
staromiejskiego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Program wydarzenia został
zaprojektowany tak, żeby przybliżyć historię miasta i ukazać
piękno architektury gotyckiej.
– Zarówno mieszkańcy Torunia, jak i goście odwiedzający z
pewnością podczas najbliższej
IV Toruńskiej Nocy Muzealnej
znajdą coś interesującego dla
siebie – przekonuje Magdalena
Sokołowska z działu edukacji
Muzeum Okręgowego w Toruniu. – Wydarzenie nosi tytuł
„Toruń miasto UNESCO nad Wisłą”, ponieważ rok 2017 został
ogłoszony rokiem Wisły. Wobec
tego, w ten symboliczny sposób, chcieliśmy zaakcentować
rolę rzeki w naszym regionie
i w historii Torunia. Najbliższa
noc muzealna organizowana
jest w ramach Europejskich Dni
Dziedzictwa, dlatego też zapraszamy serdecznie do dwóch
naszych oddziałów, gdzie
REKLAMA

ja Kamińskiego. W programie
nocy nie zabraknie też atrakcji
dla najmłodszych. W Ratuszu
Staromiejskim przewidzieliśmy
warsztat plastyczny, dotyczący tworzenia panoramy miasta,
w technice kolażu. Z kolei w
Kamienicy pod Gwiazdą odbędzie się pokaz mody japońskiej,
gdzie będzie można przyjrzeć
się z bliska wielu wyjątkowym
stylizacjom – zobaczyć unikatowe kimona i inne tradycyjne
stroje. Na pewno będzie co
zwiedzać, dlatego też wszystkich serdecznie zapraszamy do
zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia.

Noc muzeów to okazja do zwiedzenia wielu wystaw za darmo
będzie można dowiedzieć się
więcej, a propos historii naszego miasta. Mam tutaj na myśli,
m.in. Ratusz Staromiejski, gdzie
wspólnie zgłębimy tajemnice
tego miejsca jako budynku i

odkryjemy, jaką pełnił niegdyś
funkcje. Udostępnione zostaną
wejścia, które normalnie nie są
przeznaczone dla turystów, co
z pewnością będzie dla każdego interesującym doświadcze-

niem. W ramach nocy odbędzie
się również wykład na temat
gotyku, który nosi tytuł „Z
czego słynie Toruń – gotyk na
dotyk”. Dowiemy się wówczas,
co jest charakterystyczne dla

Czas i miejsce
Bezpłatne wejście do Muzeum
Historii Torunia, Ratusza Staromiejskiego czy Kamienicy
pod Gwiazdą zostanie udostępnione już jutro, w godz.
18.00-22.00.
Organizatorem
fot. Dominika Lipińska
wydarzenia jest Muzeum Okręgowe w Toruniu. Szczegółowy
tego stylu architektoniczne- program IV Toruńskiej Nocy
go i jaką rolę odgrywa on w Muzealnej można znaleźć na
Toruniu. Z kolei na dziedzińcu stronie: muzeum.torun.pl.
zostanie zaprezentowana unikatowa wystawa fotografii,
Olga Taraszka
lokalnego artysty – Andrzeredakcja@toronto-magazyn.pl
TNR 2017090811
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Zostaw swój ślad w kosmicznej przestrzeni
Kapsułka po jajku z niespodzianką to podstawowe narzędzie, które ma posłużyć do stworzenia kosmicznego eksperymentu, w ramach projektu „#miniSAT2018”. Uczniowie, studenci, mieszkańcy Torunia – każdy chętny może się zaangażować
i sprawdzić swoją kreatywność.
Projekt dla każdego
Projekt „#miniSAT2018” ma
na celu zaangażowanie
uczniów, studentów i lokalnej społeczności w badanie przestrzeni kosmicznej.
Najważniejsze jest to, by
mieć oryginalny pomysł
i ponieść się wodzy wyobraźni. – Choć udział w akcji jest
bezpłatny, wymaga on zaangażowania i opracowania
koncepcji przeprowadzenia
doświadczenia w przestrzeni
kosmicznej – przyznaje Marcin Centkowski z Centrum
Nowoczesności Młyn Wiedzy. – Żeby wziąć udział w
projekcie, należy wypełnić
formularz
zgłoszeniowy,
który dostępny będzie na
stronie internetowej Centrum od 29 września. Podstawowe kryterium dotyczy tego, by eksperyment
zmieścił się w kapsułce po
jajku z niespodzianką. Jeśli
w stworzenie projektu zostanie zaangażowana klasa
lub inna grupa, konieczne
będzie podanie jednego nazwiska osoby kontaktowej
reprezentującej cały zespół.
REKLAMA

Jak eksperyment zmieścić w kapsułce po jajku niespodziance? Trzeba pogłówkować
z niespodzianką, w kwestii
kreatywności pole do popisu
pozostaje nieograniczone. –
Pomimo tego, że ekspery- Badacze mogą sprawdzić, czy
ment musi zmieścić się zale- rośliny wyhodowane z nasion
dwie w opakowaniu po jajku wysłanych do stratosfery
Mała przestrzeń,
duże możliwości

wyrosną tak samo, jak te pozostałe na Ziemi – opowiada
Marcin Centkowski. – Inny z
eksperymentów może nawiązywać do tego, czy elektroniczny zegarek będzie wska-

po wysłaniu do stratosfery.
Nasze doświadczenie pokazuje, że kreatywność mieszkańców Torunia jest bardzo
duża, dlatego też spodziewamy się naprawdę „kosmicznych” projektów badawczych. Doświadczenia, które
zostaną zakwalifikowane do
projektu „#miniSAT2018”, ujrzą światło dzienne, podczas
konferencji Near Space, która zaplanowana jest na 12
maja 2018 roku w Centrum
Nowoczesności Młyn Wiedzy.
Eksperymenty przygotowane
przez uczestników projektu
„#miniSAT2018” zostaną wyniesione na wysokość kilkunastu kilometrów za pomocą
specjalnego balonu stratosferycznego.
Koordynacją
projektu zajmuje się Centrum
Nowoczesności Młyn Wiedzy i Fundacja Copernicus
Project, która zalicza się do
fot. Dominika Lipińska
najbardziej doświadczonych
polskich zespołów dokonujązywał poprawnie godzinę po cych lotów balonów stratoslocie w stratosferę, czy no- ferycznych.
śnik pamięci w postaci karty
Olga Taraszka
zachowa wszystkie zapisane
redakcja@toronto-magazyn.pl
na niej dane, bądź czy bąbelki z foli bąbelkowej popękają
TNR 2017090812
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Święto ulic Szerokiej i Królowej Jadwigi
Pokaz mody uświetnił święto toruńskich ulic. Modelkami i modelami byli mieszkańcy Starówki.
Fot. Lena Paracka

KULTURA
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Koncert

Koncert

Energia z Instytutu

Nostalgia z Południa

#Przesył to idea mająca na celu przesyłanie
energii. Energii, która oddziałuje na fanów
muzyki techno dwa razy w roku, podczas wydarzeń „Instytut”. Instytut Energetyki jest
jednym z trzech laboratoriów prowadzących
badania nad wysokimi napięciami w Europie,
ale jedynym, w którym dwa razy do roku fani
techno obchodzą swoje święto. Kilka tysięcy
osób swobodnie bawi się w sąsiedztwie generatora udarów o mocy 5 MV, zdolnego wytwarzać pioruny, jak i pośród innych osobliwych
urządzeń wykorzystywanych w codziennym funkcjonowaniu tego obiektu. Tutaj regularnie
wywoływane są silne wyładowania elektryczne. To najprawdopodobniej ta energia oraz unikatowy klimat miejsca sprawiają, że jeżeli chociaż raz zawitacie do Instytutu, to nigdy tego
nie zapomnicie.

João de Sousa to wokalista, gitarzysta i kompozytor pochodzący z Porto w Portugalii.
Od 12. roku życia związany z muzyką, a od
kilku lat również z Polską. Finalista IV edycji
programu „X-Factor”. Współpracował m.in. z
Andrzejem Smolikiem, z zespołem Mikromusic
i Arielem Ramirezem – jednym z najwybitniejszych bandoneonistów w Europie. Koncerty
João de Sousa to żywiołowa kombinacja południowego temperamentu i poetyckiej wrażliwości wprowadzająca w intymny świat pełen melancholii i nostalgii. Każdy występ to unikalna,
nieprzewidywalna historia, opowiedziana prosto z serca. Artyście akompaniować będzie Dominik
Gawroński na trąbce.

Instytut #Przesył w/Duss, Anja Kraft
NRD Klub, ul. Browarna 6
8.09.2017, godz. 21.00

João de Sousa & Fado Polaco
Teatr Muzyczny, Żeglarska 8
9.09.2017, godz. 19.00 Bilety: 25 zł

Koncert

Koncert

Odkryj najwyższą jakość

Włoska podróż

Długo wyczekiwany legalny debiut
Wac Toja to zdecydowanie pozycja dla
najbardziej wymagających entuzjastów
nowego brzmienia rapu. Bezprecedensowe wersy o szybkim życiu idealnie
współgrają z melodycznym, mocnym
stylem do jakiego przyzwyczaił nas
raper. W kontraście do bangerów na
płycie znajdziemy śpiewane utwory zawierające egzystencjalne przemyślenia
związane z duchowością młodego twórcy. Wac Toja tą płytą udowadnia, że jego muzyka jest
świeża, oryginalna, nowoczesna, a zarazem mocna merytorycznie. Supportują: Tondos, Ejten,
baltic_gaga x baltic_santez x baltic_tiff.

Musicalowy aktor z Rzymu i jego zespół zabiorą w muzyczną podróż przez historię włoskiej piosenki.
Zabrzmią doskonale znane utwory, między innymi:
„Tu vuo fa l’americano”, „L’Italiano”, „Azzurro”, „Marina”, „O’sole mio”, „Love in Portofino”, „Volare”, „Mamma”, „That’s amore”, „Mambo Italiano”, „Quando,
quando, quando”, „Buonasera Signorina”, „Arrivederci
Roma”, „Ciao, Ciao Bambina” czy „Nie płacz, kiedy odjadę”. Będzie to wyprawa z Marino Marinim przez trzy
dekady XX wieku. Począwszy od promu wycieczkowego do Stanów Zjednoczonych końca lat 40. i klimatu
nowojorskiej Małej Italii. Przez kabarety Neapolu i Rzymu, a także paryskiej Olimpii i wielkiego sukcesu
artysty nad Sekwaną. Aż do ogromnego triumfu, jaki Marino Marini święcił w Polsce.

Wac Toja / Toruń / HiGH QUALiTY Tour
9.09.2017, godz. 20.00
Dwa Światy, ul. Ducha Św. 10/12 Bilety: 20/30 zł

Ciao, ciao Bambina
Centrum Kultury Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6
10.09.2017, godz. 18.00 Bilety: 35/40 zł

Koncert
Urbanator to rytm, serce i energia
„Dawać mi tego pieprzonego skrzypka. Tego z “The Tonight Show”, od Johnny’ego Carsona. On ma sound. Niech
mu już będzie, że biały, z takim brzmieniem może być nawet zielony i pierdzieć na czerwono” – powiedział o nim
niegdyś Miles Davis. Zobaczył grę Urbaniaka w jednym z
programów telewizyjnych i zaprosił do nagrania kilku numerów na „Tutu”. Album ten był jednym z najważniejszych
w dorobku artysty, a nad jego produkcją czuwał Marcus
Miller, co dało początek jego przyjaźni z Urbaniakiem. Podobno polski skrzypek zagrał na trzech numerach, z których finalnie na „Tutu” ukazał się jeden – „Don’t Lose Your
Mind”. Michał Urbaniak krótko po tym albumie dołączył
do grona najlepszych skrzypków jazzowych na świecie.

Koncert Michał Urbaniak&Urbanator
CKK Jordanki, ul. Wały gen. Sikorskiego 8
14.09.2017, godz. 19.00 Bilety: 119/159 zł
REKLAMA

Koncert
The Membranes

The Membranes to grupa powstała w Blackpool, Lancashire
w 1977 roku w składzie: John Robb - wokal, gitara basowa, Mark
Tilton - gitara, Martyn Critchley - wokal i Martin Kelly - perkusja.
Wkrótce po założeniu zespół opuścił Critchley i rolę wokalisty
przejął John Robb oraz sporadycznie Tilton. Z kolei Kelly zamienił
grę na perkusji na klawisze. Ich singiel „Muscle” wydany w 1982 r.
był hitem w nowojorskich klubach często odtwarzanym przez
muzyków Beastie Boys i DJ Mojo.The Membranes uważani są
za pionierów avant noise. Później zespół zawiesił działalność na kilka lat. W 2009 roku The Membranes
reaktywowało się. John Robb został cenionym angielskim dziennikarzem i autorem kilku książek m.in.
”Punk Rock Oral History”, „Death To Trad Rock” oraz biografii Stone Roses. W 2016 roku nakładem wytwórni Cherry Red Records ukazał się bardzo dobrze przyjęty album „Dark Matter/Dark Energy”. Od tamtej
pory The Membranes mieli okazję grać u boku takich zespołów jak: Killing Joke, The Sisters Of Mercy,
The Damned, Wire czy Therapy.

The Membranes
HRPP, ul. Legionów 26
13.09.2017, godz. 19.00 Wstęp wolny
TNR 2017090813
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