
Kartka z paszportowego kalendarza 
Kujawsko-Pomorskie zakaMARKI zapraszają! 

 

� Toruń, 19-21 lipca 

Festiwal Piosenki i Ballady Filmowej 

CKK Jordanki, Aleja Solidarności 1-3 

 

Kompozycja doskonała. Pełna symbioza. Nowa artystyczna forma utkana z obrazu i dźwięku.  

Filmowa ballada towarzyszy nam w różnych chwilach życia. Jest z nami w drodze, nadaje rytm 

naszym myślom, odmienia nastrój. Czasem to melodyjna opowieść z ekranu, a czasem… z życia. 

IX edycja Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej w Toruniu nie zawiedzie koneserów dobrej muzyki. 

To wydarzenie artystyczne poświęcone fenomenowi piosenki i ballady filmowej w kinematografii 

polskiej, europejskiej i światowej. http://piosenkafilmowa.pl  

20 lipca, w godz. 14.00 – 19.00 - Przegląd Konkursowy dla młodych wokalistów, aktorów, studentów 

szkół artystycznych, uczestników konkursów TV poświęconych piosence, a także laureatów 

ogólnopolskich przeglądów piosenki. Jury pod przewodnictwem Krzesimira Dębskiego. 

20 lipca od godz. 20:30 – występ Izabeli Szafrańskiej, laureatki 7. edycji Przeglądu Konkursowego, 

liderki zespołu El Saffron. Podczas recitalu „Śpiewnik filmowy” usłyszymy utwory z nurtu piosenki 

literackiej i filmowej w oryginalnych i niepowtarzalnych interpretacjach. Bilety w cenie 20 zł na portalu 

www.bilety24.pl oraz w CKK Jordanki, do soboty, w godz. 13:00-19:00. 

� Tuchola, 21 lipca, godz. 12:30 

Historyczny Pochód Borowiaków i Dzień Folkloru Borowiackiego 
 

W najbliższą sobotę 400 Borowiaków w strojach z różnych epok zaprezentuje postaci i wydarzenia  

z historii Borów Tucholskich. Poznamy Borową Ciotkę czuwającą nad wędrującymi po lasach kupcami, 

Królową Konstancję, która jako jedna z pierwszych wydawała dekrety chroniące przyrodę 

i mieszkańców wiosek tematycznych. To doskonała okazja do zabawy i celebrowania lokalnych tradycji 

Rezerwatu Biosfery UNESCO Bory Tucholskie. 

Tegoroczna edycja organizowanego przez Powiat Tucholski Pochodu wpisuje się w obchody 100-lecia 

niepodległości Polski. Tucholski Ośrodek Kultury przygotował na tę okazję Dzień Folkloru 

Borowiackiego - występy artystyczne, stoiska prezentujące pracę artystów ludowych i rzemieślników, 

w tym - ginące zawody. Podczas wydarzenia będzie można kupić rękodzieło i lokalne kulinaria  

– m.in. mace borowiackie, kluski z kapustą i polewkę maślaną.  

Wieczorem o godz. 21:00 - koncert Szymona Wydry & Carpe Diem. 

http://www.tucholski.pl/news/vii-historyczny-pochod-borowiakow 

 

� Brodnica, 22 lipca 

Międzynarodowy Ekologiczny „Jarmark z królewną Anną” 



Co roku w Brodnicy odbywa się wielkie ekologiczne święto. Nic dziwnego bowiem Pojezierze 

Brodnickie to kraina hołdująca idei eko i slow life. W tym miejscu slow food to nie chwilowa moda. 

Pierwsze ekologiczne gospodarstwa kiełkowały tu ponad 30 lat temu… Z pewnością chętnie opowie  

o tym stały wystawca Jarmarku, Pan Mieciu Babalski – kultowa postać w świecie SLOW, który  

w pobliskim Pokrzydowie produkuje doskonałe ekologiczne kasze, makarony i mąki. Takie rzeczy – 

tylko na Pojezierzu Brodnickim! 

https://www.facebook.com/events/187222448600594/  

 

� Żnin, 20-21 lipca 

20 lipca „Pałucka Rybka” 

21 lipca „Biesiada Pałucka” 

21 – 22 lipca Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Wodnym za Motorówką w Konkurencji 

Skoki 

 

W piątek „Pałucka Rybka” będzie promować okoliczne jeziora i lokalne rybołówstwo wśród przybyłych 

mieszkańców i turystów. Tutejsi restauratorzy zaprezentują rybne specjały swoich lokali i będą 

zachęcać do częstego spożywania ryb. Są pyszne, zdrowe, chronią serce, zapobiegają depresji i tłumią 

agresję. Wiemy. Ale czy jemy?  

O godz. 20:00 Rudi Shubert przywoła „Córkę Rybaka” i „Dziewczynę Ratownika”. 

http://www.um.znin.pl/content/view/3447/1/lang,polish/ 

Albo rybka albo… Biesiada Pałucka. Lokalne specjały to jedynie pretekst by zaprosić gości do 

wspólnego sobotniego biesiadowania. Poznamy pałucki folklor – taniec, śpiew oraz rękodzieło.  

W sobotę i niedzielę – prawdziwa gratka dla kibiców wodnego szaleństwa: na Jeziorze Żnińskim 

Małym, na nartach wodnych pognają za motorówkami panie i panowie w kategoriach U14, U17 i U21, 

Senior i Open. http://www.um.znin.pl/content/view/3448/1/lang,polish/ 

 

� Tleń, 21 lipca 

Dzień Ryby 

W ten weekend ryba ma branie! Tleń zaprasza w sobotę na Dzień Ryby. A że rybka lubi pływać – 

lokalne rzemieślnicze wyroby „Browaru Tleń” zapewne także znajdą swoich amatorów! 

http://gokosie.pl/2018/07/09/dzien-ryby-tleniu/ 

 


