
Kartka z paszportowego kalendarza 
Kujawsko-Pomorskie zakaMARKI zapraszają! 

 

� 1 lipca (niedziela) w godz. 9:30 – 15:30,  Łojewo – Gmina Inowrocław 

IV Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Rzeźbieniu w Drewnie – speed carving 

Fidiasz by się nie powstydził! Choć nie z dłutem a z wyjącą piłą w ręku, współcześni herosi dokonują 

na oczach widowni rzeczy niebywałych! W kilkadziesiąt minut z kłody drewna powstaje okazała 

rzeźba. Przy Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich w Łojewie można także zobaczyć rzeźby 

wykonane podczas poprzednich edycji Mistrzostw. Tegoroczny motyw przewodni to Kujawskie 

Kapliczki Przydrożne. Trudno o wdzięczniejszy temat… 

Na pokazy siły, zręczności i rzeźbiarskiego kunsztu zapraszają artyści z Białorusi, Litwy, Polski, Niemiec 

i Ukrainy. Organizatorem Mistrzostw jest gościnna Gmina Inowrocław. 

https://www.facebook.com/Gmina-Inowrocław-1623906127847518/?fref=ts 

 

� 29 czerwca – 1 lipca, Promenada nad Jeziorem Małym Żnińskim 

Motorowodne Mistrzostwa w Żninie 

Po raz kolejny Jezioro Żnińskie Małe będzie areną zmagań najlepszych motorowodniaków, którzy 

wezmą udział w Mistrzostwach Europy w klasach O-700 i GT-15, Międzynarodowych Motorowodnych 

Mistrzostwach Polski w klasach OSY-400, GT-30 i F4 oraz zawodach międzynarodowych w klasie R-

1000. Poza wydarzeniami sportowymi zaplanowano koncerty oraz występy artystyczne. Kulminacja - 

1 lipca! W tym dniu odbędą się wyścigi finałowe, pikniki, koncerty oraz ceremonia zakończenia. 

https://zninpowerboat.pl/ 

 

� lipiec – sierpień, niedziela, godz. 19:00, Bydgoszcz - Amfiteatr przy Operze Nova  

Z cyklu „Rzeka Muzyki”: 1 lipca - koncert RAZ DWA TRZY – Ważne piosenki 

Rzeka Muzyki to cykl koncertów letnich nad Brdą, w samym sercu Bydgoszczy. Miasto kieruje 

propozycję do turystów oraz mieszkańców, którzy zechcą w malowniczej scenerii oddać się 

muzycznej uczcie.  

https://www.facebook.com/RzekaMuzyki/photos/pb.491764517620333.-
2207520000.1530093666./1260912324038878/?type=3&theater 

� 22 czerwca – 2 września 

22. Międzynarodowy Festiwal „Nova Muzyka i Architektura”  

W imprezie biorą udział wybitni artyści z różnych stron świata, prezentujący swoje umiejętności  

w najciekawszych architektonicznie przestrzeniach Torunia. Muzyka stała się doskonałym pretekstem 

do prezentowania najpiękniejszych toruńskich zabytków. Festiwal to cykl koncertów i spotkań 

odbywających się przez wakacyjne miesiące w różnych lokalizacjach Torunia. 

http://muz-arch.pl/program-4/  

 


