Halloween, s. 6
Cukierek albo psikus.
Sprawdź mroczne imprezy w Toruniu.

Sport, s.10
Maraton Toruń. Biegacze pobiegną już w ten
weekend, sprawdź utrudnienia w ruchu.

Fotorelacja, s.14
Gala otwarcia Tofifest
w obiektywie Roberta Berenta.

Rywalizacja na wysokościach
REKLAMA

Fot. Sławomir Jędrzejewski
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Miasto, s. 5
Młyn Wiedzy świętuje.
To już czwarte urodziny.
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Opracowanie graficzne:
Anna Paula Szmeichel
mruff design

Rysowaniem i projektowaniem graficznym zajmuje
się od wielu lat. Doświadczenie zdobył, pracując
dla dzienników regionalnych oraz współpracując
z agencjami reklamowymi
przy wielu różnorodnych
projektach.

Zatrzymaj się
Tydzień temu wydarzył się
wypadek. Rzecz nie działa się
w Toruniu, ale wstrząsnęła
całym krajem. Młoda mama,
motocyklistka. Zginęła na
miejscu. Pech chciał, że trzydziestolatka kilka miesięcy
wcześniej wzięła udział w
kampanii zwracającej uwagę na bezpieczeństwo na

Zapomnijcie
o Hansie Zimmerze
i Ennio Morricone.
Czas na Wendy Carlos
i Diane Warren
To fascynujące. Uwielbiam,
kiedy zgodnie z hasłem
„najciemniej pod latarnią”
na moich oczach – wręcz
w moim domu! – dokonywa-

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

Jesień
Plany koncertowe Hard Rock Pubu
Pamela na nadchodzące tygodnie
są warte opisania. Wystąpią m.in.:
pARTyzant, Skołowani, Revolucja,
Open Blues, Sławek Wierzcholski,
Sarah Smith, Magda Piskorczyk,
Manchester, Toasters, GBH... Będą
premiery płytowe, transmisje radiowe, wernisaże. Nieoficjalnie mogę
też zaanonsować wspólne występy
toruńskich artystów z zagranicznymi
wykonawcami. Mam na myśli niepowtarzalne sytuacje sceniczne, takie
jak na przykład duet Maja Lewicka
& Sarah Smith. Trudno przemilczeć
HRPP Festival, który podobnie jak
Festiwal L 36, jest wizytówką klubu.
W tym roku prowadzone przez Marka

Olbricha wydarzenie będzie okazją
do zaprezentowania tak cenionych
projektów jak Nick Schnebelen Band
czy Joanna Dudkowska feat. Kova. W
piątej już edycji jest również miejsce
dla młodych i obiecujących zespołów.
Warto zwrócić uwagę na otwierającą
HRPP Festival grupę Kasyno. Gościem
specjalnym dwudniowego wydarzenia będzie Apostolis Anthimos
(SBB). W jesiennym terminarzu koncertowym, obok kultowych formacji,
na scenie Pameli wystąpią nowe
projekty renomowanych muzyków,
takie jak zespół Opiłki stworzony
przez Marka Kapłona (TSA) czy grupa
Medusa będąca wspólnym przedsięwzięciem Jacka Krzaklewskiego
(Perfect), Mietka Jureckiego (Budka
Suflera) i Bartka Wójcika (Revolucja).
Śpiewa w tej formacji Liam McMhurri,
genialny wokalista, który wiele lat
temu wystąpił w HRPP z zespołem
L.A.P.D. Długo kazał czekać na swój
powrót, jednak jestem przekonany,
że udowodni, iż warto było być cierpliwym. Fanów dobrej muzyki czeka
kilka spektakularnych niespodzianek.

Jedną z nich jest zapewne powtórny
występ Jordan Reyne. Nowozelandzka wokalistka zachwyciła w czasie
L 36. Mariusz Składanowski opisał to
w następujący sposób: „Festiwalowym koncertem udowodniła, że jest
jednoosobową orkiestrą, potrafiącą
przykuć uwagę od pierwszego do
ostatniego taktu. Ma w sobie coś z
młodzieńczego buntu Sinead O’Connor, energię Alanis Morissette, ale i
głębię PJ Harvey czy Eddiego Veddera z Pearl Jam. Być może pracując
nad muzyką do „Władcy Pierścieni”,
poznała jakąś tajemną wiedzę, która
pozwala jej z niezwykłą sprawnością
loopować swoje intrygujące akustyczne brzmienia, malować głosem
piękne pejzaże, jak i z rozbrajającym
wdziękiem zapowiadać po polsku
kolejne utwory. Zbytnim uproszczeniem jest podkreślanie „celtyckości”
jej brzmienia. To artystka świata, która
w swojej wizji łączy często odległe
tradycje muzyczne, znacząc je niepowtarzalnym autorskim piętnem.
Jeszcze nie raz o niej usłyszymy!”.

Zaczęli wsadzać...
Nie pamiętam już, kiedy tak
często w lokalnych mediach, w
trakcie rozmów na targowiskach
czy rodzinnych spotkaniach, słychać było narzekanie na wycinki
drzew. Mimo że Toruń szczęśliwie ominęły huragany, wiele
ulic ogołociły zastępy drwali. W
tym roku piły cięły równo i przy
samej ziemi. Wióry i trociny leżały
w wielu miejscach, a wielu nam,
Jarosław Jarry Jaworski mimo chłodnego lata, brakowało
specjalista public relations,
freak cienia pięknych starych drzew i

śpiewu ptaków. Niektóre wycinki
budziły zrozumienie, inne ogromne kontrowersje. Do dziś boli mnie
pusta Fosa Staromiejska, Chrobrego wzdłuż torów kolejowych
czy Szosa Chełmińska. Napisano
i powiedziano już o tym tyle, że
szkoda gadać. Jak zawsze, kiedy
temat jest gorący, a oburzenie
suwerena wielkie i jak najbardziej
zasadne, nasza lokalna władza uspokaja, łagodzi i obiecuje
poprawienie błędów. Często to
tylko obietnice, po to, by uspokoić nastroje i odczekać, aż temat
przycichnie. Jak to mówią, nikt
tyle nie da, ile polityk ci obieca,
tym bardziej w Toruniu, gdzie mieliśmy już mieć sporo przeróżnych
„cudów””. Pamiętam obiecywaną estakadę pomiędzy mostem
Piłsudskiego i wiaduktem, tunel
dla aut pod placem Rapackiego
czy lotnisko. Prawdziwym hitem
i Himalajami populizmu była budowana na fali sukcesów Roberta
Kubicy, obietnica zbudowania

toru Formuły 1. Mimo że minęło
już kilka ładnych lat, a deklarująca to partia współrządzi dziś
miastem, o torze F1 słuch zaginął,
(chociaż Kubica do Formuły ma
ponoć wrócić, więc kto wie, może
zbudują?). Dlatego do obietnic
w Toruniu podchodzę sceptycznie. Tym bardziej ze zdziwieniem
ostatnio przecieram oczy. Oto
naprawdę w mieście zaczęto sadzić drzewa! Nie wycinać tylko
sadzić, i to w wielu miejscach jednocześnie! Nie jakieś półmetrowe
sadzonki czy badylki, tylko duże,
dorodne i podrośnięte już drzewa.
Nie tylko na głównych arteriach
drogowych, ale także mniejszych
uliczkach, np. na Zbożowej na
Wrzosach. Brawo za to, bo po
pierwsze, będzie ładniej i zielono,
a po drugie UM dotrzymał słowa.
Oby to był już stan permanentny,
obiecuję i się wywiązuję. Oby...

drogach. Akcja nazywała się
„Matka Polka motocyklistka”,
a główna bohaterka ginęła
właśnie w motocyklowym wypadku. Do teraz zastanawiam
się nad przesłaniem tej akcji.
Czy to oznacza, że mamy powinny rezygnować ze swoich
pasji i poświęcać się tylko
i wyłącznie macierzyństwu?
Bo jeśli pomyślicie, że może
wystarczy jechać wolniej i
bezpieczniej, to jesteśmy
w punkcie wyjścia. Marzena jechała może trzydzieści
na godzinę (widziałam film
z tego wydarzenia, dopiero
ruszali ze skrzyżowania). Zginęła, bo kierowca samochodu
odbił w bok, żeby uniknąć
stłuczki z innym autem. To
była jej ostatnia motocyklowa droga. Feralnie uderzyła
głową, niestety.
Pewnie słyszeli Państwo
o wypadku na Ukrainie. Wydarzył się w tym tygodniu.
Dwudziestolatka po narko-

tykach wjechała w tłum pieszych czekających na zielone
światło. Pięć osób zginęło na
miejscu.
Czy mogli tego uniknąć?
Prawda jest taka, że nikt z
nas nie zna dnia i godziny.
Jedyne co możemy zrobić
to szanować się na drodze i
mieć „oczy wokół głowy”, by
dojechać bezpiecznie samemu oraz nie zrobić krzywdy
nikomu innemu. Piszę o tym
nie bez powodu. Za kilka dni
Wszystkich Świętych.

ne jest odkrycie dużej wagi.
Tym odkryciem był dla mnie
program muzyczny koncertu
zamykającego tegoroczny
festiwal filmowy Tofifest –
„Muzyka jest kobietą” (uwaga, kolejność słów w nazwie
jest ważna). Może on stać się
ważnym wydarzeniem w skali
kraju, bo przywraca należne
miejsce w historii kina kobietom – kompozytorkom i wykonawczyniom muzyki filmowej. Zapomnijcie o Zimmerze
i Morricone, czas na Wendy
Carlos, Vivianne Kubrick i Diane Warren!
Właściwie mówienie np. o
Diane Warren w kontekście
„odkrycia” jest nieco naiwne.
Osiem nominacji do Oscara za
piosenki w filmach, to sukces
światowej miary. Niestety, na
hasło „muzyka w filmie” najpierw zawsze padają męskie
nazwiska. Dlatego warto iść

na koncert, który wystartuje w sobotę, 28 października
wieczorem w CKK Jordanki.
Ania Karwan, Paulina Przybysz, Krzysztof Zaleski i imponujący chór Astrolabium
wykonają kilkanaście absolutnych filmowych hitów.
Wśród nich “Flashdance…
What a Feeling” Irene Cara
oraz “Paper Planes” M.I.A.
I na koniec słowo o nazwie
„Muzyka jest kobietą”, a nie
jakieś tam pochodzące z taniego podrywu: „bo kobieta
jest jak muzyka”. Nazwa tego
koncertu to twardo postawione stanowisko, zdanie
wypowiedziane przez świadomą swej siły kobietę: „muzyka nie należy tylko do Was,
faceci, rozumiemy się?”.
Zdaje się, że bilety jeszcze
są...

Znowu w drodze na groby
bliskich zginą ludzie. Bo pogoda już nie ta, bo pośpiech,
rozkojarzenie, długa droga.
Pamiętajmy, że nie warto się
spieszyć. Nie warto się denerwować na kierowców w
korkach. Czasem lepiej być
pół godziny później, ale być.
Żaneta Lipińska-Patalon
redakyor naczelna

Darek Kowalski, HRP Pamela

Maciej Karczewski
toruński przedsiębiorca
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-42018 r. Łącznie w pierwszym
i drugim etapie wzięło udział
prawie 2000 osób. Wykorzystaliśmy trzy metody prowadzenia konsultacji społecznych: spotkanie bezpośrednie
z mieszkańcami, konsultacje
internetowe oraz ankietę online. Użytkownicy TRM wskazywali również lokalizacje, w
których powinny znaleźć się
stacje rowerowe – informuje
Anna Kulbicka-Tondel, rzecznik prasowy prezydenta Torunia. – Spore zainteresowanie
wzbudziły również konsultacje
w sprawie rozwoju komunikacji
tramwajowej we wschodniej
części miasta oraz dotyczące
utworzenia kodeksu reklamowego dla Torunia. Mieszkańcy
chętnie uczestniczą w spotkaniach o charakterze lokalnym,
które bezpośrednio dotyczą
ich osiedla.

Mieszkańcy
mogą walczyć
o swoje
– konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne to okazja, żeby zabrać
głos w sprawach miejskich. Opinie mieszkańców
i ich wskazówki są brane pod uwagę podczas
ważnych miejskich inwestycji. Do 10 listopada
torunianie mogą zgłaszać propozycje tematów
do konsultacji na kolejny rok.

Drugi etap konsultacji społecznych w sprawie rozbudowy i remontu mostu im. J. Piłsudskiego odbył się w październiku.
Na zdjęciu torunianin Wojciech Amtmański
fot. Sławomir Jędrzejewski

Mieszkańcy Torunia wielokrotnie mogą czynnie uczestniczyć
w decyzjach podejmowanych
przez władze miasta. Zamiast
utyskiwać, że czegoś nie ma
albo coś nie działa, jak należy,
warto zawalczyć o swoje i wyrazić własną opinię. Wspólne
znajdowanie rozwiązań gwarantuje, że zarówno włodarze,

jak i mieszkańcy będą usatys- no-rekreacyjne lasów miejfakcjonowani.
skich. Osobny cykl konsultacji
był związany z remontami i
W ubiegłym roku przepro- inwestycjami na drogach lokalwadzono ponad dwadzieścia nych. Pewnie mieszkańcy pakonsultacji. Wśród tematów miętają, że odbyła się również
pojawiły się między innymi: debata, z udziałem przedstabudowa komunikacji tramwajo- wicieli środowiska cyrkowego
wej, rozbudowa ul. Długiej czy i niezależnych ekspertów, w
zagospodarowanie turystycz- sprawie zakazu udostępniania

terenu w naszym mieście dla
występów cyrkowych z udziałem zwierząt. – W tym roku,
do tej pory, przeprowadziliśmy lub jesteśmy w trakcie,
17 procesów konsultacyjnych.
Największą
popularnością
cieszyły się konsultacje dotyczące funkcjonowania Toruńskiego Roweru Miejskiego od
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Od 3 do 5 listopada toruńskie centrum nauki będzie świętowało czwarte urodziny. Od momentu rozpoczęcia
działalności w zrewitalizowanych Młynach Toruńskich z jego oferty skorzystało ponad 550 tys. osób. Ale zanim
będziemy świętowali rocznicę Młyna, warto skorzystać z propozycji pirackiego halloween, które odbędzie się w piątek
(27 października).
Już w ten piątek w ramach pirackiego halloween w przestrzeni Centrum Nowoczesności Młyn odbędzie się popularnonaukowa gra terenowa. Uczestnicy wieczornego wydarzenia zajrzą do Koszmarnej Kuchni, odwiedzą Pracownię
Eliksirów i Posępną Tawernę, aby zacumować w Ponurej Zatoce. Dobry pirat powinien umieć żeglować, walczyć,
zdobywać pożywienie, bawić się, a przede wszystkim zdobywać skarby! W ramach przygotowanych stanowisk
będzie można sprawdzić swoją gibkość i sprawność fizyczną. Zmierzyć się w pojedynkach morskich rozbójników,
a także wziąć udział w pirackich grach i zabawach. Oprócz szeregu zadań sprawnościowych, na drodze każdego
śmiałka staną naukowe problemy. W trakcie podróży będzie okazja do spotkania z alchemikiem w jego Pracowni
Eliksirów i eksperymentowania pod jego okiem oraz do odwiedzenia Koszmarnej Kuchni, w której będzie można
odkryć tajemnice grup krwi. Przychodząc do Młyna, nie zapomnijcie o pirackim przebraniu, być może tylko dzięki temu uda Wam się wejść na Upiorny Statek, na którym znajduje się Posępna Tawerna. To w niej będzie można
uzyskać wskazówki jak zostać „prawdziwym” piratem.
Wydarzenie odbędzie się 27 października w godz. 18-21. Bilet kosztuje 20 zł. Można go nabyć w kasach Centrum
przed rozpoczęcie wydarzenia.

Morskie urodziny
W trakcie czwartych urodzin Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy (3-5 listopada) będzie można zwiedzać ekspozycje, zobaczyć wystawę zdjęć mikrofotografii ukazujących życie w wodzie, skorzystać z wodnych stanowisk
doświadczalnych, morskich symulatorów VR, a także obejrzeć wyjątkowy morski pokaz laserowy na ekranie wodnym w przestrzeni wystawy „Rzeka”. Wystawy i symulatory będą dostępne od 3 listopada w ramach zwiedzania
w turach o godz. 9-12 i 12-15. Z pozostałych atrakcji będzie można skorzystać w sobotę i niedzielę w godz. 11-17.
Bilet na urodziny CNMW można nabyć w kasie Centrum oraz na stronie elektronicznego systemu sprzedaży online
na stronie: bilety.mlynwiedzy.org.pl.

Tegoroczne konsultacje, oprócz
wymienionych, dotyczyły również m.in. wyboru nazwy dla
osiedla JAR, urządzenia parku
przy ul. Chmielnej, zagospodarowania terenów przy przystani AZS, a niedawno dyskutowano o rozbudowie i remoncie
mostu im. J. Piłsudskiego.
Przed mieszkańcami kolejny
rok szans wzięcia udziału w
konsultacjach społecznych.
Do 10 listopada można zgłosić

nurtujący nas problem, a może
to zrobić rada okręgu, grupa
co najmniej 150 mieszkańców
lub co najmniej pięć organizacji
pozarządowych działających
na terenie miasta. Wnioski są
przekazywane Radzie Społecznej ds. Konsultacji Społecznych, która sporządza
listę rankingową zgłoszonych
propozycji. Do 8 listopada trwa
nabór chętnych do wspomnianej rady.
– Dzięki konsultacjom mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w podejmowaniu ważnych decyzji, które dotyczą
zarówno ich osiedla, jak również całego miasta. Świadomi
i zaangażowani obywatele
stanowią trzon współczesnego, dobrze rozwijającego się
miasta. Konsultacje umożliwiają także wymianę poglądów i
starcie odmiennych punktów
widzenia, które bardzo często
prowadzą do konstruktywnych
rozwiązań i osiągnięcia porozumienia. Tego rodzaju dialog
społeczny twórczo wspomaga
współpracę organów miasta
z mieszkańcami oraz procesy
decyzyjne – podkreśla wartość konsultacji rzecznik prezydenta. Więcej informacji dotyczących konsultacji na www.
konsultacje.torun.pl.
Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl
TRN 2017102703
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Młyn Wiedzy kręci się już cztery lata
Warsztaty, wystawy, zajęcia w laboratoriach czy tematyczne wydarzenia – przez ostatnie lata toruński Młyn
Wiedzy skutecznie zachęca nas do interaktywnego obcowania z nauką. Od początku istnienia miejsce to odwiedziło
już ponad 550 tys. osób.
- Centrum Nowoczesności
Młyn Wiedzy rozwija się i
zmienia tak samo jak nauka,
którą popularyzujemy – zauważa Monika Wiśniewska,
dyrektor CNMW. – Kiedy
słyszę pozytywne opinie o
Młynie czy głosy, że warto
do nas wracać, jestem dumna, że takie miejsce działa
właśnie w Toruniu. Nasze
Centrum pełni bardzo ważną rolę społeczną – stanowi
łącznik pomiędzy nauką a
społeczeństwem. Stało się
miejscem nie tylko dla najmłodszych. Coraz częściej
odwiedzają nas także osoby
dorosłe.
W bogatej ofercie Centrum
znajdują się m.in. profilaktyczne wykłady o zdrowiu
czy kreatywne warsztaty
dla najmłodszych. Ideą tego
miejsca jest to, żeby stworzyć przyjazną przestrzeń
dla każdego. – Organizujemy
wydarzenia dla szerokiego
grona odbiorców – między
innymi wieczory dla dorosłych, spotkania tylko dla
REKLAMA

Na zdjęciu dyrektor Młyna Wiedzy Monika Wiśniewska
kobiet czy też rozmawiamy
profilaktycznie o zdrowiu –
wymienia Monika Wiśniewska. – Myślę, że dzięki nam
wiele osób przekonało się
do nauki i do odkrywania jej
w inny, bardziej przystępny
sposób. Mam nadzieję, że

zmieniamy myślenie o nauce,
przekonujemy, że jest ona
integralną częścią naszego
życia. Przekonujemy, że jest
łatwiejsza, jeżeli poda się ją
w niestandardowy sposób.
Każdy, jeśli tylko będzie
chciał, może dzięki nam bar-

się ogromną popularnością
zarówno wśród torunian, jak
i gości przybywających do
grodu Kopernika. – Siłą Młyna Wiedzy jest jego unikatowość i sposób, w jaki przekazujemy wiedzę – przyznaje
Monika Wiśniewska. – Staramy się, aby jakość przygotowanych i realizowanych
przez nas zajęć, wydarzeń
czy wystaw była jak najwyższa. To nasi odwiedzający są
dla nas inspiracją do podejmowania różnych działań.
Przez te prawie 4 lata widać,
że wcześniej w Toruniu brakowało takiego miejsca jak
Młyn Wiedzy, dlatego cieszę
się, że udało nam się wypełnić tę lukę. Pokazuje to także, że decyzja o utworzeniu
Fot. Sławomir Jędrzejewski
CNMW przez władze miasta
dziej zrozumieć otaczający była strzałem w dziesiątkę.
świat.
Odwiedzając Młyn Wiedzy, Urodziny w morskim klimacie
można wziąć udział w wykła- Świętowanie 4. urodzin Młydach i warsztatach na styku na Wiedzy odbędzie się od
kultury, nauki i sztuki. To in- 3 do 5 listopada. Za motyw
terdyscyplinarne podejście przewodni interaktywnych
sprawia, że Centrum cieszy wystaw i wyjątkowej wy-

stawy zdjęć wybrano życie
podwodne. – W ostatnim
czasie udostępniliśmy jedyną i wyjątkową w skali
kraju wystawę panoram żaglowców autorstwa Jadwigi i
Marka Czarneckich, a przede
wszystkim udostępniliśmy
najnowszą edukacyjną propozycję dla najmłodszych,
czyli statek piracki – opowiada dyrektor CNMW. – W
związku z tym, że morze
pojawiło się na ekspozycji
„Rzeka”,
postanowiliśmy
część wydarzeń związać z tą
tematyką. Z okazji urodzin
w naszym Centrum będą
dostępne morskie symulatory, stanowiska z wodnymi
doświadczeniami, wystawa
mikrofotografii prezentująca
życie w wodzie, a także odbędzie się specjalny morski
pokaz na ekranie wodnym.
Mam nadzieję, że ci, którzy
odwiedzą Młyn Wiedzy na
początku listopada, będą
pozytywnie zaskoczeni.
Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl
TRN 2017102704
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Imprezowe odsłony Halloween
Straszne przebrania, krwiste drinki i dużo, dużo dyni – oto najważniejsze elementy halloweenowych imprez, które są jednymi
z najciekawszych wydarzeń w roku. Jeśli jeszcze nie zdecydowaliście, gdzie spędzicie ostatni weekend października, to dobrze
trafiliście. Klimaty klubowe, rockowe czy disco? A może dyniowe piwo w pubie?
dni, ponieważ dzięki przyprawom i nieco wyższej mocy
mają właściwości rozgrzewające. Dla niezdecydowanych
jest możliwość próbowania
poszczególnych gatunków
piwa w postaci porcji degustacyjnych. – Nie będzie to
typowa impreza halloweenowa, ale wszystko będzie
utrzymane w klimatach dyni.
Piwnie
Raj Cafe zapewni nam dyniowe przekąski, a dla osób
Dla fanów chmielu i dyni ide- przebranych w tym klimacie
alnym miejscem w najbliższy mamy pierwsze piwo za złoweekend będzie pub Carpe tówkę – mówi Przemek.
Kraft. Tam od piątku do niedzieli potrwa „Weekendowe Rockowo
uderzenie z dyńki”. – Na tę
okazję ściągnęliśmy dyniowe piwa. Niektóre z nich, na Podwójne rockowe uderzenie
przykład te amerykańskie, są przygotowała ekipa z klubu
warzone bez dyni, ale dzię- muzycznego Jedyna w Cieki specjalnym przyprawom chocinku. Coroczna zabawa w
mają taki posmak. Będą też rockowym klubie w tym roku
piwa z polskich browarów, do odbędzie się dwa razy. Pierwktórych dodana jest pieczona szą okazją będzie sobota 28
dynia – mówi Przemek Woź- października. – Sobota jest
niak z pubu Carpe Kraft.
rozgrzewką. W Jedynej traChmielowe trunki tego typu dycyjnie będziemy bawić się
są idealne na zimne, jesienne przy rockowej muzyce, która
koniecznie pamiętać o klimatycznym przebraniu. Dlaczego? Na przebrane osoby czekają szczególne przywileje,
a ponadto organizatorzy na
cały wieczór za darmo udostępnią fotobudkę, w której
będzie można uwiecznić swój
kostium.

Na imprezę Halloween zaprasza m.in. Carpe Kraft

Klubowo
W tym roku 31 października
przypada we wtorek, jednak
imprezy zaczynają się już w
piątek 27 października. Tego
REKLAMA

dnia świętowanie zaczyna
się w Bajka Disco Club na zabawie pod tytułem „Upiorne
Halloween w Rytmie Disco”.
W specjalnie wystrojonym
klubie i przy rytmach disco
i dance granych przez DJ-a

Fot. Lena Paracka
Westa zabawa potrwa całą
noc. Imprezowicze mogą liczyć na upiorną obsługę i
krwiste drinki!
Klubowe klimaty będą także dzień później w Szwejku.
Wybierając się tam, trzeba

wprowadzi nas w klimat Halloween. Tego dnia specjalny
strój nie jest obowiązkowy,
ale liczymy na waszą kreatywność. Im więcej mrocznych dodatków, tym lepiej!
– zachęca Adam Majewski,
event menadżer klubu.
31 listopada, czyli w prawowity wieczór Halloween,
organizatorzy
podkręcają
atmosferę. W ten dzień tematyczny strój pozwoli nam
wejść do klubu za darmo. –
Zapraszamy wszystkich fanów rocka na halloweenowe
imprezy do klubu muzycznego Jedyna!
Lena Paracka
redakcja@toronto-magazyn.pl

TRN 2017102705
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Ostatnie odliczanie do 35. edycji Toruń Maraton
Już tylko dwa dni pozostały do lokalnego biegowego święta – Toruń Maraton. Ponad 1200 zawodników
zmierzy się na dystansie 42,195 i 21,0975 km. Sprawdzamy, jak będzie przebiegać trasa biegu i o czym
pamiętać tuż przed startem.
Toruń Maraton to impreza, która
już od 1983 roku trwale wpisała
się w lokalny harmonogram
biegowy. Tempo wyczerpania
się pakietów startowych mówi
samo za siebie – popularność
biegów masowych rośnie w siłę.
– Choć zapisy na zawody trwały zaledwie cztery miesiące, to i
tak spotkaliśmy się z ogromnym
zainteresowaniem ze strony
biegaczy – opowiada Andżelika
Dzięgiel ze Stowarzyszenia Run
To Run. – Pojawi się wielu sportowców z zagranicy, będziemy
gościć zawodników ze Stanów
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Czech.
W tym roku na królewskim
dystansie zmierzy się 650 zawodników. Pomimo tego, że
do startu pozostały zaledwie
dwa dni, to właśnie one często
mogą zaważyć na ostatecznym
rezultacie. – Na dwa dni przed
biegiem zalecałbym raczej
koncentrację na regeneracji –
przyznaje Mateusz Goleniewski,
biegacz. – Kierując się własnym
doświadczeniem, polecałbym

miesiące przed startem, ułożyć
sobie plan i określić cel. Do tego
dochodzi jeszcze odpowiednia
dieta i suplementacja. Z własnego doświadczenia polecam
postawić na różnorodność w
treningu, tak by nie był on
monotonny. Warto do swojej
codziennej rutyny dołożyć basen i siłownię, żeby stosować
aktywność ogólnorozwojową.

W niedzielę rozpocznie się już 35. edycja Toruń Maraton
delikatny rozruch w granicach
6-8 km bardzo spokojnym tempem lub godzinny spacer. Okres
przedstartowy to nie najlepszy
moment na basen czy siłownię, które mogą negatywnie
wpłynąć na naszą dyspozycję
w dniu biegu. Aktywności te le-

piej zostawić na regenerację po
starcie.
Nie da się ukryć, że maraton to
dystans, który wymaga od biegacza dużej pokory i solidnego
przygotowania. Decydując się
na tak wymagający start odpowiednio wcześniej, powinniśmy

Fot. Jacek Koślicki
zadbać o indywidualny plan
treningowy. – W przygotowaniach zarówno do maratonu, jak
i jakiegokolwiek innego dystansu kluczowa jest regularność
treningu – przekonuje Michał
Przybysz, biegacz. – Warto odpowiednio wcześniej, już na 4-5

Nowa trasa
przepustką do życiówek
– W porównaniu do poprzednich edycji, trasa najbliższego
Toruń Maraton została całkowicie zmieniona – przyznaje
Andżelika Dzięgiel. – Tym razem
są to dwie pętle, które przebiegać będą m.in. przez Osiedle
Młodych, Szosę Chełmińską,
Wrzosy, Osiedle Świętego Józefa i Miasteczko Akademickie.
Nową trasę wyróżnia przede
wszystkim jej łagodny profil.
Sprzyja to szybkiemu bieganiu i ustanawianiu rekordów
życiowych. – Z Maratonem
Toruńskim jestem związany

już od kilku lat, startowałem
w nim, gdy rozgrywany był na
trzech pętlach oraz na jednej
pętli – wspomina Mateusz Goleniewski. – Subiektywnie mogę
powiedzieć, że decyzja o przeprowadzeniu 35. edycji Toruń
Maraton na dwóch pętlach była
ze wszystkich stron korzystna.
Tegoroczna płaska trasa będzie
sprzyjała dobrym wynikom
i bardzo żałuję, że kontuzja
uniemożliwiła mi udział w biegu. Dwie pętle pozwoliły też
na wzbogacenie programu imprezy o dystans półmaratoński,
którego w Toruniu od lat brakowało. Niebagatelną zaletą jest
również mniejszy wpływ na komunikację drogową w mieście,
ze względu na mniejsze obciążenie kluczowych ulic.
Start 35. edycji Toruń Maraton
rozpocznie się w najbliższą
niedzielę o godz. 9.00 na torze
żużlowym Motoareny. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie „Run To Run”.
Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

Zmiany w organizacji ruchu
W związku z organizacją imprezy biegowej Toruń Maraton 2017 29 października (niedziela) część ulic Torunia zostanie chwilowo wyłączona dla ruchu kołowego. Z racji tego, że maraton przebiega na dwóch pętlach (mapa), ruch będzie ograniczony i wstrzymywany wraz
z wbiegającymi osobami. Na sztywno zamknięta będzie ul. Pera Jonssona, Łukasiewicza i fragment ul. Okrężnej (od Gagarina do parkingu Toruń PLAZA). W trakcie trwania imprezy policja, straż miejsca i straż pożarna będą kierować ruchem, a trasa będzie oznakowana, aby uzyskać należyty stan techniczny i porządek.
PRZEBIEG TRASY:
• Start: Stadion żużlowy MOTOARNA (tor żużlowy)
• ul. Pera Jonssona
• ul. Ignacego Łukasiewicza
• ul. Szosa Okrężna
• ul. Jurija Gagarina
• ul. Henryka Sienkiewicza
• ul. Juliana Fałata
• ul. Józefa Bema
• ul. Szosa Chełmińska
• ul. Polna
• ul. Ugory
• ul. Storczykowa
• ul. Tulipanowa
• ul. Kwiatowa
• ul. Goździkowa
• ul. Rzepakowa
• ul. Słoneczna
• ul. Lniana
• ul. Czeremchowa
• ul. Sadowa
• ul. Brzoskwiniowa
• ul. Szosa Chełmińska
• ul. Słowicza
• ul. Orla
• ul. Jelenia
• ul. Szosa Chełmińska
• ul. Świętego Józefa
• ul. Osiedlowa
• ul. Hugona Morycińskiego
• ul. Polna
• ul. Szosa Okrężna
• ul. Ignacego Łukasiewicza
• ul. Pera Jonssona
• Tor żużlowy Motoareny
(meta dla uczestników półmaratonu,
druga pętla dla uczestników maratonu)
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Zmierzą się w sztuce asekuracji
Wuteh Cup to ogólnopolskie zawody Pucharu Polski i Mistrzostw Polski we wspinaczce sportowej, które już jutro zobaczymy na Arenie
Toruń. Rywalizacja przebiegać będzie w dwóch kategoriach: na czas i na prowadzenie – zapowiadają się niezwykłe emocje z udziałem toruńskich zawodników.
– Z pewnością szykują się
widowiskowe zawody –
przekonuje Tomasz Grajpel
z Klubu Wysokogórskiego w
Toruniu. – W szczególności
największe emocje wywołuje
zawsze rywalizacja na czas.
Oprócz wspinaczki w określonym tempie i na prowadzenie
można wyróżnić jeszcze bouldering. Jest to wspinanie
się po zazwyczaj wolno stojących, kilkumetrowych blokach skalnych bez asekuracji
liną.
Wspinaczka to sport, który nieustannie się rozwija,
o czym świadczy włączenie
tego rodzaju aktywności fizycznej w poczet dyscyplin
olimpijskich. Podczas najbliższych Mistrzostw Polski
i Pucharu Polski zawodnicy
będą zmagać się na czas i
na prowadzenie. Rywalizować będą zarówno juniorzy,
młodzieżowcy, jak i seniorzy. W gronie faworytek wymieniane są zawodniczki z
Torunia – Agata Wiśniewska
i Katarzyna Ekwińska. – Na
REKLAMA

specyfika wspinania na prowadzenie jest nieco inna. Trasy wyznaczają konstruktorzy
dróg i za każdym razem są
one nieco inne. Jest to wspinanie na trudność, wymaga
ono przygotowania zarówno
technicznego, jak i siłowego
czy
wytrzymałościowego.
Jeśli chodzi o rekreacyjne
wspinanie, to bardzo lubię
wyjazdy na skałki, gdzie
mogę trenować w otoczeniu
natury. W Polsce polecam
wybrać się w okolice Jury
Krakowsko-Częstochowskiej.
Każdy może się wspinać

Katarzyna Ekwińska z KW Toruń, jedna z faworytek zawodów
przygotowanie do tego typu
zawodów składa się przede
wszystkim wiele godzin wspinania się na sztucznych ścianach – opowiada Katarzyna
Ekwińska, zawodniczka KW

Toruń. – Zasadnicza różnica pomiędzy wspinaniem na
czas i na prowadzenie polega
na tym, że w przypadku tej
pierwszej kategorii wspinamy się po jednej wyznaczonej

Fot. Sławomir Jędrzejewski
drodze, która zawsze wygląda tak samo. Dwóch wspinaczy pokonuje daną ścianę
równolegle i jak sama nazwa
wskazuje zwycięzcą jest ten,
kto zrobi to szybciej. Z kolei

Zaopatrzenie się we wstęp
na ściankę wspinaczkową
to pierwszy krok do tego,
by zmierzyć się z tym sportem. Na premierowy trening
wystarczy ze sobą zabrać
wygodny strój i chęć do odkrywania tej formy aktywności fizycznej. – Wspinaczka
to sport dla całej rodziny i
nie są wymagane przy tym
szczególne predyspozycje

fizyczne – zapewnia Tomasz
Grajpel. – Zdarzało się już
tak, że na jednej ściance
spotkało się kilka pokoleń.
Na pierwsze zajęcia powinniśmy zabrać ze sobą przede
wszystkim wygodny strój.
Nie należy się niczego obawiać, instruktor na miejscu
zawsze udzieli dokładnych
porad technicznych i wskazówek, jak właściwie wykonać trening. W Toruniu są
naprawdę dobre warunki do
tego, żeby doskonalić się we
wspinaczce. Mamy w naszym
mieście nowoczesne ścianki,
które pozwalają zarazić się
pasją do tego sportu.
W Toruniu wspinaczki można posmakować, wybierając
się m.in. do Centrum Wspinaczkowego Gato czy też
odwiedzając nowo otwarte
Centrum
Wspinaczkowo
-Sportowe U Rock.
Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl
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Radio Sfera zaraża pasją do dziennikarstwa już 21 lat
Choć istnieje już od 1996 roku, to nieustannie zadziwia kopalnią pomysłów i inspiracji. Studenci, którzy na co dzień działają
w ramach rozgłośni Radia Sfera UMK, zgodnie przyznają – to bagaż najbardziej cennych doświadczeń zawodowych.
ale nie najważniejsze. Sednem
pracy reportera i spikera jest
reagowanie na bieżąco. Bez
tego nie ma dziennikarstwa, a
tego właśnie nauczyłem się w
Sferze. Słuchacza nie obchodzi,
że dzień wcześniej masz dobry
pomysł na program. Słuchacz,
z którym jestem od rana, szuka
dobrego programu, a moim zadaniem jest mu go dostarczyć
bez względu na to, ile rzeczy po
drodze się posypało.

Radio Sfera świętuje
- Działalność w rozgłośni uniwersyteckiej ma to do siebie, że
cały czas uczymy się nowych
rzeczy – opowiada Patryk Przybyłowski, redaktor naczelny
Radia Sfera. – Specyfika pracy
w mediach akademickich zakłada, że skład redakcji nieustannie się zmienia. Obecnie
jesteśmy na etapie, w którym
nasi doświadczeni dziennikarze
skończyli bądź będą kończyć

Fot. Sławomir Jędrzejewski
studia. Dlatego tak ważne jest,
żeby zarażać Radiem Sfera
nowe osoby. Nie chodzi tylko
o dobrą, studencką atmosferę,
ale przede wszystkim o ciekawość świata i chęć zrobienia
czegoś więcej niż tylko „odbębnienia” studiów.
Praktyki w ramach Radia Sfera obejmują wieloaspektową
naukę sztuki dziennikarskiej.
Redaktorzy rozgłośni od pod-

szewki poznają cały proces
powstawania materiału medialnego – od wyszukania tematu,
po rozmowę z danymi osobami, przez selekcję uzyskanych
informacji, montaż i realizację.
Członkowie załogi Radia Sfera
zaznaczają jednak, że warsztat
techniczny to nie wszystko. –
Radio to nie tylko nauka, ale
przede wszystkim szlifowanie
charakteru – podkreśla Adam

Liszewski, redaktor Radia Sfera. – Jeśli trafiasz tam, mając
19 lat, to szybko okazuje się,
że stres nie paraliżuje, a mobilizuje, krytyka nie rujnuje, a buduje, a błędy nie są przeszkodą
tylko lekcją. Nauka przychodzi
sama. Wszedłem do redakcji,
zakasałem rękawy i nim się
obejrzałem, umiałem montować, redagować, renderować
i realizować. To jest istotne,

Trampolina do kariery
dziennikarskiej
– Angażowanie się w różne
działalności podczas studiów
to same korzyści na przyszłość
– przekonuje Bartosz Chodorowski, redaktor naczelny Radia
Sfera, w latach 2013-16. – Dla
ludzi zainteresowanych mediami najlepszym rozwiązaniem
jest dołączenie właśnie do załogi Radia Sfera. Ja wspominam
ten czas jako piękną przygodę,
pełną nauki, ale i wspaniałych
znajomości. To wspólne wyjazdy, festiwale, Przystanek
Woodstock, organizowanie wydarzeń, bliska współpraca ze
znakomitym klubem Od Nowa
i dużo radości z codziennej aktywności. Nie bez powodu wielu

absolwentów radia pracuje w
mediach ogólnopolskich i ważnych ośrodkach kulturalnych.
To świetny start i bagaż najbardziej cennych doświadczeń
zawodowych.
Telewizja, radio, prasa – alternatyw na podjęcie praktyk w ramach uniwersyteckich mediów
jest wiele. Niezależnie od tego,
na co się zdecydujemy, najważniejsza jest umiejętność współpracy w grupie, cierpliwość i
odwaga, zarówno do zadawania
pytań, jak i nauki na własnych
błędach. – Media studenckie są
dla mnie oczywistym początkiem kariery dziennikarskiej, to
miejsce, gdzie pytają cię o chęci,
a nie o doświadczenie – opowiada Adam Liszewski. – To taka naturalna przestrzeń, żeby się mylić, zadawać najprostsze pytania
i pracować nad najdrobniejszą
rzeczą pół dnia. Ważne jest,
żeby mieć dużo cierpliwości i zachować wrażliwość, kiedy ktoś
nowy trafia w szeregi redakcji.
Impreza z okazji 21. urodzin
Radia Sfera odbędzie się już jutro od godz. 19.00 w klubie Od
Nowa.
Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

Bezpiecznie za kierownicą

Świadomość, czujność i inteligencja – to podstawowe cechy, które powinna posiadać każda osoba zasiadająca za kierownicą. Niestety
statystyki wypadków w Polsce pokazują, że sytuacja wygląda inaczej. O tym, jak zapobiegać niebezpieczeństwu na drodze, opowiedzieli
nam eksperci z Toruńskiej Akademii Jazdy.

- Wypadki drogowe nie są
powodowane przez drzewa
przy drogach, mgłę czy słabe
drogi. W każdym przypadku
decyzyjnym czynnikiem jest
człowiek. Na drodze musimy
dbać o bezpieczeństwo swoje
i innych, musimy wykazywać
się inteligencją i czujnością.
Budowa świadomości to bardzo długi proces, który trzeba
zacząć już dziś – mówi Bogusław Bach z Toruńskiej Akademii Jazdy.
On sam posiada wieloletnie
doświadczenie za kierownicą,
zarówno w warunkach normalnych, jak i rajdowych, ale
zawsze zachowuje ostrożność
i nie przecenia ani swoich
możliwości, ani możliwości innych kierowców. – Nasza sytuacja na drogach nie zawsze
zależy od nas samych. Czasem
trzeba ustąpić pierwszeństwa,
ponieważ wiele osób, które
kiedyś je miało, dziś leży na
cmentarzu – przestrzega.
Wiele lat temu swoje doświadczenie
postanowił
przekuć w budowanie świadomej postawy u polskich
kierowców. Tę wizję spełnia

w Toruńskiej Akademii Jazdy, w której prowadzone są
szkolenia doskonalące jazdę.
W najbliższą sobotę okazją
do sprawdzenia i ulepszenia
swoich zdolności jazdy będzie
Track Day, którego uczestnicy
na różne sposoby poznają granice swoje i swoich aut. Adam
Knietowski opowiada, na czym
to wydarzenie polega. – Track
Day, czyli dzień korzystania z
toru jest znaną formułą organizowania treningów na wielu
torach na świecie od lat. My
jednak postanowiliśmy zaoferować trochę więcej niż samo
udostępnienie toru. Rolą naszych instruktorów oprócz
kwestii organizacyjnych jest
przede wszystkim udzielanie
porad. Często dosiadamy się
do uczestników i pomagamy
im zoptymalizować jazdę. Zauważamy i korygujemy błędy,
które zza kierownicy nie są
wcale oczywiste. W efekcie
końcowym uczestnicy uzyskują lepsze czasy okrążeń,
przy wykorzystaniu właściwej
techniki jazdy mniej zużywają
się samochody, a i margines
bezpieczeństwa jest większy.

często bywają mitami motoryzacyjnymi, a wielu kierowców
lubi wierzyć w bajki o cudownych sposobach radzenia sobie
z trudnymi sytuacjami – mówi
Knietowski.

Na zdjęciu Bogusław Bach
Gdzie są twoje granice?
– Dzięki wyłączonemu z ruchu torowi można przekroczyć
swoje granice, zobaczyć, gdzie
one w ogóle są – mówi Adam
Knietowski, a Bogusław Bach
dodaje: – Tutaj można przecenić
swoje możliwości. Spróbuj i zobacz, co się wydarzy w kontrolowanych warunkach, bo kiedy
dojdzie do tego na drodze, jest
już za późno.

Fot. Lena Paracka
Zarówno doświadczeni, jak i
niedoświadczeni kierowcy często przeceniają swoje umiejętności. Wynika to z nieznajomości swoich pojazdów i niewiedzy
na temat korzystania z ich
możliwości. Wprowadzenie do
Track Day odbywa się w Domu
Bezpieczeństwa, w którym
będzie okazja do pobudzenia
swojej wyobraźni za pomocą
symulatora dachowania, sy-

mulatora zderzeń i wagi przeciążeniowej. - Zajęcia w Domu
Bezpieczeństwa to prezent z
naszej strony. Przy okazji Track
Day chcemy przekazać jak najwięcej naszego doświadczenia na temat bezpieczeństwa.
Większość uczestników szkoleń
uważa, że bezpośrednie doświadczenie problemu różni się
od teoretyzowania i słuchania
opowiastek, które niestety tak

Zabawa i zdrowa
rywalizacja
Track Day to nie tylko przestrogi i szkolenie. Jeśli ktoś nie
potrzebuje tylu porad, może po
prostu cieszyć się wolną jazdą
po bezpiecznym torze, sprawdzić swoje osiągi. – Kierowcy
zostaną podzieleni na kilka grup
według preferencji i możliwości.
Kiedy jedni będą na torze, inni
będą odpoczywać i integrować
się. W harmonogramie mamy
sesję pomiaru czasu, ustalenie
klasyfikacji i przyznanie pucharów najlepszym kierowcom –
opowiada Knietowski. Najbliższa edycja jest szóstą z kolei
i zawiera dodatkowy element
– płytę poślizgową, na której
będzie trzeba wykonać pewną
ewolucję samochodem.
Lena Paracka
redakcja@toronto-magazyn.pl
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Tofifest na ostatniej prostej
– sprawdzamy, na co warto się wybrać

Pomimo że kinowa uczta w ramach Międzynarodowego Festiwalu Tofifest dobiega końca, to niepokorny program
nie zwalnia tempa i na najbliższy weekend zapowiada kolejną dawkę wyjątkowych spotkań. W Toruniu pojawią się
m.in. Małgorzata Kożuchowska, Maciej Stuhr, Jakub Gierszał czy Matylda Damięcka.
Już od minionej soboty Toruń
pełni rolę stolicy światowej kinematografii. Wszystko za sprawą
festiwalu Tofifest, który potrwa
w naszym mieście jeszcze do niedzieli. Choć większość filmowych
spotkań już za nami, to finał
wydarzenia zapowiada się nie
mniej ciekawie. – Na deser zaplanowaliśmy nie tylko projekcje
świetnych filmów, ale także wyjątkowe spotkania – przekonuje
Katarzyna Drenowska-Toczko,
koordynator Tofifestu. – Od dzisiaj mamy kolejny festiwalowy
maraton spotkań – toruńska
publiczność będzie miała okazję
porozmawiać m.in. z twórcami
filmu „Republika. Narodziny legendy” o kulisach powstania
kultowego zespołu. Z kolei sobota przebiegnie pod znakiem
spotkań z laureatami: o 15.00 z
publicznością spotka się tegoroczna laureatka Flisaka, czyli
Małgorzata Kożuchowska, natomiast godzinę później będzie
można zobaczyć nagrodzonego
niepokornym Aniołem Macieja
Stuhra w roli debiutanta, czyli
jako reżysera „Milczenia polskich

owiec” – zarówno spotkanie z
artystą, jak i seans tego krótkometrażowego filmu są otwarte.
Śniadania filmowe
i finałowy koncert
Nie od dziś wiadomo, że wizyta w
kinie to idealna forma spędzenia
wolnego czasu dla całej rodziny. W związku z tym zarówno w
sobotę, jak i niedzielę będziemy
mogli wybrać się na „Śniadanie
filmowe”. Ideą projektu jest połączenie kina familijnego ze sztuką
kulinarną. W ramach akcji zaplanowano seans filmu „Tarapaty”
oraz „Był sobie pies”. Wszystkie
śniadania odbędą się w CKK Jordanki. Tegoroczną edycję Tofifestu zwieńczy koncert „Muzyka
jest kobietą”. W ramach niego
będziemy mogli usłyszeć autorskich interpretacji wybranych
utworów skomponowanych m.in.
przez Anne Dudley, Wendy Carlos, Vivian Kubrick, Micę Levi czy
Rachel Portman. Na koncercie
nie zabraknie również ścieżek
dźwiękowych z takich filmów, jak
„Armageddon”, „Pearl Harbor”,

Tegoroczną edycję Tofifestu zwieńczy koncert „Muzyka jest kobietą”
„Władca Pierścieni”, „Lśnienie”
czy „Tańcząc w ciemnościach”,
które wykonają Paulina Przybysz, Krzysztof Zalewski i Anna
Karwan. – Koncert „Muzyka jest
kobietą” będzie z pewnością sil-

nym akcentem gali zamknięcia,
to jednak nie koniec festiwalu
– podkreśla Katarzyna Drenowska-Toczko. – Projekcje trwają
do niedzieli włącznie, a serię filmowych wydarzeń zakończymy

Fot. Robert Berent
niedzielnym spacerem szlakiem stronie: www. bilety24.pl oraz
Toruńskiej Trasy Filmowej, w któ- w kasie lub biletomacie CKK Jorrym w rolę przewodnika wcieli danki.
się sam Krzysztof Zanussi.
Zakupu biletów na festiwalowe
Olga Taraszka
projekcje można dokonywać na
redakcja@toronto-magazyn.pl

Toruń uczy, bawi, inspiruje!

Toruń jest bez wątpienia atrakcyjny dla dzieci, młodzieży i na rodzinne wypady. Lokalna Organizacja Turystyczna chce skupić się na edukacyjnych walorach
naszego miasta. Wizyta studyjna, konferencja i katalog ofert atrakcji turystycznych dla młodych turystów to najbliższe plany do realizacji.
Gród Kopernika od lat przyciąga turystów, również tych
dorastających. Gotyk, Krzyżacy, Kopernik są okazją do lekcji
historii, kultury, architektury
poza murami szkoły.
Konferencja i katalog
Lokalna Organizacja Turystyczna w Toruniu otrzymała
dotację z Ministerstwa Sportu
i Turystyki, którą spożytkuje
m.in. na podkreślenie wartości
edukacyjnej naszego miasta. W
ramach pozyskanych środków
w drugim tygodniu listopada
odbędzie się wizyta studyjna
adresowana w głównej mierze
do nauczycieli organizujących
szkolne wycieczki, przedstawicieli biur podróży i mediów
związanych z turystyką. Zwieńczeniem wizyty będzie konferencja w Międzynarodowym
Centrum Spotkań Młodzieży,
podczas której uczestnicy będą
dyskutować o możliwościach
wzbogacenia i rozwoju oferty
edukacyjnej Torunia. – Projekt
zawierał wiele obostrzeń, między innymi mógł promować
wyłącznie obiekty powstałe w
ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, stąd nasza

współpraca z Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu – mówi Anna
Wilińska z Lokalnej Organizacji
Turystycznej. Każdy z uczestników wizyty studyjnej oraz konferencji otrzyma katalog ofert
atrakcji turystycznych Torunia
skierowany do dzieci i młodzieży. – Pomyśleliśmy, że warto
w jednym miejscu – na portalu
www.edukacyjnytorun.pl stworzyć katalog miejsc wartych
obejrzenia, przydatny organizatorom wycieczek i turystom
indywidualnym podróżujących
z dziećmi. Aktualnie jesteśmy w
trakcie zbierania ofert od zainteresowanych instytucji. Będzie
on na bieżąco aktualizowany i
poszerzany – informuje Anna
Wilińska.
W katalogu zainteresowani
znajdą informację o danej instytucji, placówce czy miejscu.
Turyści planujący przyjazd do
naszego miasta dowiedzą się,
czym dana instytucja się zajmuje, jaką ma ofertę edukacyjną i
do jakiej grupy wiekowej jest
ona skierowana, znajdą informacje o godzinach otwarcia, cenach biletów czy linki do repertuaru. Oprócz tak oczywistych
miejsc, jak Muzeum Piernika czy

Baj Pomorski, znajdziemy na
przykład informacje o escape
roomach czy Ogrodzie Zoobotanicznym. – Mamy nadzieję, że
katalog zostanie wzbogacony o
hotele z ciekawą ofertą na rodzinne pobyty, może wspólnie
z instytucjami edukacyjnymi
zaproponują zniżki, dołączą do
nich punkty gastronomiczne.
Wszystko to będzie służyło
zwiększeniu atrakcyjności Torunia dla odwiedzających – dodaje
Anna Wilińska. Pomysł już spotkał się z bardzo pozytywnym
odzewem, bo w dzisiejszych
czasach znalezienie w jednym
miejscu rzetelnej informacji, a
nie kluczenie po internecie, jest
po prostu wygodne.
Niekonwencjonalnie
dla młodych
Atrakcje muszą być na miarę
współczesności. Samo oglądanie zabytków i spacer po starówce to dla dzieci i młodzieży
za mało. – Na pewno turystyka
szkolna, młodzieżowa się rozwija. Coraz częściej przyjeżdżają
do nas grupy na dłuższe pobyty, gdzie kluczowy jest dobrze
ułożony program atrakcji. Ci
młodzi ludzie muszą mieć moż-

Już wkrótce powstanie katalog instytucji edukacyjnych, które kierują ofertę do młodych turystów.
Na zdjęciu Anna Wilińska i Katarzyna Pachucy
fot. S. Jędrzejewski

liwość doświadczenia czegoś
nowego, niekonwencjonalnego.
Przemówią do nich warsztaty czy formy interaktywne.
Wiele instytucji doskonale to
rozumie. Na przykład oferta
naszych sąsiadów, czyli Centrum Nowoczesności spełnia
oczekiwania odwiedzających
– trudna wiedza z fizyki czy

chemii jest podana w ciekawy,
interaktywny sposób. Toruń
oferuje wiele atrakcji młodym
turystom i podczas konferencji
chcemy promować ten potencjał – mówi Katarzyna Pachucy
z Międzynarodowego Centrum
Spotkań Młodzieży w Toruniu.
Udział w konferencji, która odbędzie się 9 listopada, można

zgłosić, wypełniając formularz
dostępny na stronie www.
edukacyjnytorun.pl w zakładce
aktualności. Natomiast zgłaszanie obiektów, które adresują swoją ofertę do młodych
turystów, należy przesyłać na
lot@lototurn.pl.
Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl
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Gala otwarcia Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest
W sobotę, 21 października, współtwórczyni grupy Hey - Katarzyna Nosowska i reżyser „Dnia świra”
- Marek Koterski odebrali specjalne Złote Anioły dla niepokornych artystów. FoT. Robert Berent
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Koncert

Koncert

pARTyzanci – ojciec i syn

Młody Bukowski

Rodzinny duet ojca i syna, który jako pierwszy
w historii rockowy zespół zagrał w prestiżowej
sali koncertowej Vahdat Hall w Islamskiej Republice Iranu, dwukrotnie ją zapełniając. Muzycy, Mikołaj Toczko i Krzysztof Toczko, poruszają się płynnie pomiędzy różnymi stylistykami. W ich muzyce
nie brakuje mocnych rockowych riffów, bluesowych smaczków, humoru i zabawy przeplatanych
z zadumą. Ważnym elementem ich koncertów jest
interakcja z publicznością oraz nieskrępowana improwizacja. Na repertuar duetu składają się głównie kompozycje własne, przeplatane od czasu
do czasu ciekawymi interpretacjami znanych tematów.

HRPP, ul. Legionów 36
30.10.2017, godz. 19.00
Wstęp wolny

Koncert

Koncert Filipka będzie promował jego najnowszy album „Młody Bukowski”, który ukazał się
w czerwcu. Szykuje się wyjątkowe wydarzenie,
na którym usłyszymy zarówno utwory z najnowszej płyty, jak i największe hity z wcześniejszych wydawnictw rapera z Milicza. Nie zabraknie ciekawych gości i sporej dawki fristajlu.
Płyta „Młody Bukowski” to długo wyczekiwany
legalny debiut młodego rapera z Milcza. Gościnnie na płycie usłyszymy Radziasa, Planeta
ANM, VBS’a, QBIKA oraz Penxa.

Filipek – koncert w Toruniu – Młody Bukowski Tour
Dwa Światy, ul. Ducha św. 10/12
28.10.2017, godz. 21.00 Bilety: 20/30 zł

Koncert

Jazzowe Zaduszki z Tymańskim

Ballady Cohena

Tymon Tymański Yasstet to najnowszy akustyczno-jazzowy projekt, którym Tymon
Tymański wraca do świata muzyki improwizowanej. Yasstet kontynuuje muzyczną
myśl reprezentowaną przez grupy Miłość
i Tymański Yass Ensemble. Obok lidera,
którego można znów zobaczyć i usłyszeć z
kontrabasem, w Yasstecie występują: znakomity sopocki saksofonista i klarnecista
basowy Irek Wojtczak oraz młodzi i utalentowani artyści z kręgu trójmiejskiej sceny Off Style, Michał Ciesielski (saksofony), Dawid Lipka (trąbka)
oraz Szymon Burnos (fortepian). Za zestawem perkusyjnym zasiada Roman Ślefarski.

Niezapomniane ballady Leonarda Cohena, w przekładzie Romana Kołakowskiego, przedstawią artyści Teatru Piosenki: Agata Klimczak, Aleksandra
Radwan, Bartłomiej Abramowicz, Grzegorz Bukowski, Roman Kołakowski, Rafał Konieczny, Marcin
Kątny. Wokalistom towarzyszyć będzie Orkiestra
Teatru Piosenki. Koncert będzie opowieścią o młodości, miłości i buncie, o poezji, muzyce i szalonych
latach rewolucji kontrkulturowej lat sześćdziesiątych. Jego kanwą są legendarne ballady i wiersze,
zmarłego 7 listopada 2016 roku poety. W tym muzyczno-poetyckim spektaklu, który był z powodzeniem prezentowany w wielu miastach Polski, będzie można usłyszeć m.in.: „Wieżę Pieśni”, „Tańcz mnie
po miłości kres”, „Chelsea Hotel”, „Słynny niebieski prochowiec”, „Ona jest” i „Alleluja”.

Forte Artus Festival
Zaduszki jazzowe – Tymon Tymański Yasstet
Centrum Kultury Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6
3.11.2017, godz. 19.00
REKLAMA

Koncert Słynny niebieski Prochowiec
– ballady Leonarda Cohena
CKK Jordanki, Aleja Solidarności 1-3
8.11.2017, godz. 19.00 Bilety: 40/70 zł
TRN 2017102709

REKLAMA

- 16 TRN 2017102710

