
Festiwal wisły, s. 4
Już w poniedziałek festiwalowe łodzie 
przypłyną do Torunia.

Piernikowy zawrót głowy, s. 7-12
Święto Toruńskiego Piernika - pokazy kulinarne, 
koncerty, fitness i warsztaty dla dzieci.

Fotorelacja, s. 22
Romeo i Julia 3D! Zobacz niepowtarzalne kadry 
z wielkiego widowiska.
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Królestwo brzydoty

W te wakacje zdarzyło mi się 
wjechać do Polski od stro-
ny Słowacji, prościutko na 
Podhale. Zderzenie z naszym 
krajem było jak cios obuchem. 
Estetyczny cios. Wjechałem 
do królestwa brzydoty, cesar-
stwa chaosu i arcyksięstwa 
pseudoreklamy. 
Pierwsza z miejscowości – Ja-

błonka, siedziba gminy wita-
jąca ludzi wjeżdżających do 
nas, to koszmar dla każdego, 
kto ma choć odrobinę poczu-
cia gustu. Nawet niewielkie 
domy potrafią dźwigać 15-20 
banerów, szyldów i „reklam”. 
Budowle są zazwyczaj kosz-
markami architektonicznymi 
lub ponurymi klockami post-
komunistycznymi, pomalo-
wanymi w jakieś „majtkowe” 
kolory.
Niestety dalej było jeszcze 
gorzej. Maków Podhalański 
i Sucha Beskidzka były ka-
ruzelą niesmaku i klimaty 
z wiejskiego odpustu. Setki 
szyldów, dziesiątki zalanych 
chińskimi bzdetami sklepów, 
ani śladu umiaru, pomyślun-
ku estetycznego. A przecież 
tak niewiele trzeba, by prze-
myśleć przestrzeń wokół nas 
tak, aby była harmonijna. 
Niestety na Podhalu ładne są 
jedynie góry, reszty lepiej nie 
oglądać.

Polska niezwykle wypiękniała 
przez ostatnie 28 lat. Z kraju 
do bólu szarego i ponurego 
stała się państwem barwnym, 
w wielu miejscach europej-
skim. Niestety, za rozwojem 
gospodarczym nie poszedł 
rozwój estetyczny. Przez wie-
le lat w szkołach nie uczono 
plastyki. Powiecie, że to nie 
jest najważniejsze. Niepraw-
da. To, w jakim żyjemy otocze-
niu, kształtuje nasze umysły. 
Jeżeli żyjemy w, pardon, syfie 
wizualnym to w naszych gło-
wach buduje się przyzwycza-
jenie do bylejakości i chaosu. 
Toruń jest akurat perłą na tle 
Polski, mogę z czystym ser-
cem powiedzieć, że jesteśmy 
jednym z najbardziej „euro-
pejskich” miast w kraju. Ale 
trzeba walczyć z Królestwem 
Brzydoty. Jak już nie dla nas, 
to dla naszych dzieciaków.

jarosław jarry jaworski 
specjalista public relations, 

freak

toruńska wieża babel

Jak wiadomo, jeśli ktoś odwiedza 
Toruń, to większość czasu spędza 
na starówce. Większość gości  
i turystów kusi piękna, zwarta  
i łatwa w obejściu zabudowa Sta-
rego Miasta. Zapewne niektórzy 
odwiedzają też stadion prawie 
już zdegradowanych do niższej 
ligi żużlowców, okazałe obiek-
ty i kościół wybudowane przez 
ojca Rydzyka czy halę sporto-
wą na Bema. Jednak większość 
przyciąga Stare Miasto, pobliskie 

CSW, Jordanki i wiślane bulwary. 
Ponieważ jestem absolwentem 
jednej z filologii UMK, ze zdwo-
joną ciekawością obserwuję, jak 
zmienia się struktura naszych go-
ści i jakie słychać tu języki. Tak jak 
kiedyś, były to głównie niemiecki 
i angielski, później związany ze 
strefą ekonomiczną japoński, 
potem często rosyjski (tu kryzys 
rosyjskiego rubla spowodował, 
że tego języka ostatnio słychać 
mniej), teraz jest inaczej. Spę-
dzam na Starym Mieście sporo 
czasu pracy, kiedy przemykam 
pomiędzy naszymi placówkami 
przy obu starówkowych ryn-
kach, z radością słyszę coraz 
to inne języki. Często dochodzi 
mnie wesoły i pełen emocji wło-
ski, nieco twardszy, lecz śpiewny 
hiszpański. Charakterystycznie 
nosowy duński, dość gardłowy 
szwedzki, piękny i pełen wdzięku 
francuski. Słychać zawsze powo-
dujący uśmiech czeski i słowacki, 
są Norwegowie, są Holendrzy, 
są Finowie i coraz częściej tak-

że słychać mandaryński język 
gości z Chin. To bardzo ważne 
dla miasta. Pokazuje bowiem, że 
stajemy się dzięki autostradzie, 
portowi lotniczemu w Bydgosz-
czy, odnowionym dworcom PKP 
i PKS coraz ciekawszym miastem 
dla gości z całego świata. Cieszę 
się z tego jak dzieciak i serce ro-
śnie, kiedy odwiedzają nas goście  
z tak daleka. Cenią piękne ho-
tele, te wielkie i te klimatyczne 
małe. Dostrzegają różnorodność 
restauracji, knajpek i kafejek, pol-
ską gościnność i kuchnię. I niech 
to tak trwa, bo to nasza duma  
i Serce Miasta. Szkoda tylko, że 
tak niewielu torunian na tę sta-
rówkę przybywa, wybierając na 
zakupy nudne, pozbawione du-
szy i klimatu, no i wszędzie takie 
same supermarkety. Ale już dwa 
wieki temu Stanisław Jachowicz 
powiedział: „Cudze chwalicie, 
swego nie znacie, sami nie wiecie, 
co posiadacie”...

jestem piernikiem! 

I wcale nie chodzi mi o wiek! 
Ostatnio odwiedziłam jed-
no z niewielkich miasteczek 
naszego województwa. Za-
chwycił mnie pomysł rewi-
talizacji miejskiej plaży. Poza 
jeziorem niewiele tam atrak-
cji i turystycznych, i w ogóle. 
Zatem bardzo trafnie posta-

wiono na atut tego miejsca i 
uczyniono z niego wizytówkę. 
Najlepsza strategia to szuka-
nie prostych rozwiązań. Po-
dobnie dzieje się u nas. Mam 
wrażenie, że nadszedł czas 
wracania do korzeni i cele-
browania tego, co oczywiste, 
a czasem bardzo proste. Bo 
cóż może być prostszego niż 
postawienie na pierniki? W 
Toruniu słodkie wypieki prze-
żywają swój renesans, do-
czekały się swojego święta. 
Proszę nie myśleć, że tu wieje 
nudą. O, nie! To festiwal no-
wej kreacji piernika, to poka-
zy kulinarne, które korzenne 
ciasteczka wykorzystują na 
wiele sposobów, to koncerty 
i warsztaty. To wielka feta na 
cześć piernika! Nowoczesna i 
z pomysłem. 

Oczywiście można by powo-
łać do życia kolejny festi-
wal, zbudować kino 7D lub 
wymyślić jakieś nowe, nośne 
hasło promocyjne. Ale po co? 

Czasem trzeba stanąć z boku 
i spojrzeć na nasze miasto 
jeszcze raz. Mimo że wydaje 
nam się, że smak pierników 
nie może nas zaskoczyć... to 
czegóż więcej może chcieć 
turysta? Jadąc do Torunia, 
chce zwiedzić piękną starów-
kę, przespacerować się nad 
Wisłą i przywieść do domu 
pierniki. I to całe clue. Sklepy, 
kawiarnie, restauracje, pięk-
ne hotele i koncerty są w każ-
dym mieście. A pierniki? Nie. 
Pierniki są w Toruniu i niech 
tak zostanie. Życzę Państwu 
pachnącego „długiego week-
endu”. A co ma piernik do 
wiatraka? Bo właśnie w ten 
weekend odbywa się Święto 
Toruńskiego Piernika. Pozycja 
obowiązkowa dla torunian i 
odwiedzających nas gości.

LUDZIE TORONTO

maciej karczewski 
toruński przedsiębiorca

happy!
Marka Gaszyńskiego poznałem 
niedawno. W okolicznościach 
„nieoficjalnych”, z punktu widze-
nia tego felietonu nieistotnych. 
Jednak znam Pana Marka na tyle 
dobrze, aby wiedzieć, że w kwe-
stiach ważnych najlepiej oddać 
mu głos. Nie ma też innej osoby, 
która lepiej opowie o zbliżającym 
się wydarzeniu niż jego bohater. 
Zacznijmy od definicji autorstwa 
Pana Marka określającej to, co 
odbędzie się 12 sierpnia: „Benefis 
to zorganizowana dla konkretnej 
osoby uroczystość o charak-
terze retrospektywnym, której 
celem jest uczczenie dorobku 
działalności tej osoby. W uro-

czystości występuje benefisant 
oraz zaproszeni przez niego go-
ście”. Nic dodać, nic ująć. Przybli-
żając okoliczności czekającego 
nas spektaklu, wspomina: „55 lat 
temu napisałem swój pierwszy 
profesjonalny tekst do muzyki 
Mateusza Święcickiego, zatytu-
łowany »Gitara i ja«, a piosenka 
ta nagrana została w studiach 
Polskiego Radia przez Bogda-
na Czyżewskiego w roku 1962. 
Był to pierwszy polski utwór w 
modnym wówczas rytmie twista. 
W ciągu tych 55 lat napisałem 
ponad 350 tekstów do polskich 
piosenek. Najpopularniejsze z 
nich to »Sen o Warszawie« (muz. 
Czesław Niemen), »Gdzie się 
podziały tamte prywatki« (muz. 
Ryszard Poznakowski), »Nie 
zadzieraj nosa« (muz. Seweryn 
Krajewski), »Jesień idzie przez 
park« (muzyka Krzysztof Klen-
czon, współautorem tego tek-
stu jest Bogdan Loebl)”. Znając 
okoliczności spektaklu, który od-
będzie w Ciechocinku w ramach 
Happy Jazz Festiwal, warto jesz-

cze zapoznać się z motywacją 
towarzyszącą benefisowi: „Z 
wielkim zaciekawieniem i rado-
ścią posłucham moich starych 
piosenek w wykonaniu młodych 
pieśniarzy, wokalistów i instru-
mentalistów, po wielu latach na 
nowo realizujących to, co kiedyś 
skomponowali: Czesław Niemen, 
Seweryn Krajewski, Krzysztof 
Klenczon i inni herosi rock and 
rolla. Zaciekawienie moje wzra-
sta, bowiem jest to przecież fe-
stiwal jazzowy, więc wiele z tych 
starych przebojów będzie miało 
jazzowy posmak. Dzięki takim 
akcjom, takim projektom, piosenki 
żyją swoim niezależnym życiem”. 
Na koniec jeszcze tylko lista arty-
stów, którzy wystąpią w czasie 
benefisu: Piotr Zubek, Łukasz 
Jemioła, Andrzej Kubacki, Sylwia 
Kwasiborska, Joanna Czajkowska
-Zoń, Skołowani, Apostolis An-
thimos, Moriah Woods, Krzysztof 
„Puma” Piasecki. Tego nie można 
przegapić!
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Rysowaniem i projektowa- 
niem graficznym zajmuje 
się od wielu lat. Doświad-
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dla dzienników regional-
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z agencjami reklamowymi 
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projektach.

darek kowalski
hrP Pamela

Żaneta lipińska-Patalon
redaktor naczelna
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– Festiwal Wisły to pierwsze 
tego typu wydarzenie w Pol-
sce – przekonuje Marcin Ka-
rasiński, dyrektor festiwalu. 
Turystyka i flisactwo odradza 
się na naszych oczach. Stara-
liśmy się wobec tego przygo-
tować jak najwięcej łodzi i tym 

samym zrobić jak największy 
szum wokół Wisły. Królowa 
Polskich Rzek łączy, a dowo-
dem tego jest współpraca pre-
zydentów sąsiednich miast. 
Idea Festiwalu Wisły zakłada 
stworzenie okazji do spotkań 
z nadrzeczną tradycją oraz 

wyjątkowymi rzemieślnikami. 
Wszyscy chętni będą mogli 
przyjrzeć się z bliska sztuce 
rekonstrukcji łodzi oraz temu, 
jak tworzy się szkuty, galary 
czy baty. – Wyjątkowy Rok 
Rzeki Wisły pozwala nam w 
sposób szczególny przypo-

mnieć znaczenie tej pięk-
nej rzeki – zaznacza Michał 
Zaleski, prezydent Torunia. 
Na wszystkich uczestników 
festiwalu będzie czekać sze-
reg interesujących imprez i 
wydarzeń. Niezmiernie cieszę 
się, że Festiwal Wisły możemy 

organizować wspólnie razem 
z włodarzami Ciechocinka 
i Włocławka. Moim ogrom-
nym marzeniem jest, żeby ta 
współpraca stała się już tra-
dycją. Wisła od zawsze łączy-
ła, a jej nurt od dawien dawna 
powodował, że osady i ich 
mieszkańcy byli bliżej siebie. 
Zapraszam serdecznie na Fe-
stiwal Wisły wszystkich tych, 
którzy darzą sympatią naszą 
rzekę czy po prostu wodniac-
two. Z pewnością każdy, kto 
przybędzie, mile spędzi czas i 
będzie miał okazję wypocząć.

Powrót do korzeni
Festiwal nawiązuje do tego, 
że to właśnie Wisła do poło-
wy XIX wieku była główną ar-
terią komunikacyjną. W trak-
cie wydarzenia zaprezentują 
się także żeglarze z Francji, 
znawcy Loary. Święto Wisły 
będzie też okazją do zabawy 
przy zespołach szantowych 
czy degustacji regionalnych 
smaków – chleba, serów, po-
wideł, nalewek, różnego ro-
dzaju przetworów i mięsnych 

dań. – Myślę, że poprzez ten 
festiwal wracamy do korzeni 
– zauważa Marek Wojtkow-
ski, prezydent Włocławka. –
Mamy nadzieję, że za sprawą 
wydarzeń, które promujemy, 
zwrócimy uwagę na poten-
cjał i możliwości rzeki Wisły. 
Wisła integruje i chcielibyśmy 
w przyszłości wykorzystać to 
gospodarczo. Póki co zachę-
camy oczywiście do korzy-
stania ze wszystkich festiwa-
lowych atrakcji. Zaproszeni 
przez nas goście z pewnością 
chętnie porozmawiają o tym, 
jak efektywnie wykorzystać 
Wisłę, nie tylko turystycz-
nie, ale także gospodarczo 
i rekreacyjnie. Wobec tego 
jestem przekonany, że czeka 
nas piękne i niezapomniane 
widowisko. 
Festiwal Wisły potrwa od 12 
do 15 sierpnia, a jego inaugu-
racja nastąpi we Włocławku.  
Organizatorem wydarzenia są 
władze nadwiślańskich miast.

Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

Pokazy tradycyjnego nadrzecznego rzemiosła, rozmowy z flisakami czy degustacja regionalnych potraw to tylko 
niektóre z atrakcji, które przewidziano w ramach tegorocznego Festiwalu wisły. wyjątkowe spotkania z tradycją  
i naturą będą na nas czekać w toruniu, ciechocinku czy włocławku. 

cztery dni w towarzystwie 
królowej Polskich rzek

Festiwal Wisły połączy Włocławek, Ciechocinek i Toruń                                                                                                                                                                                    Fot. Redakcja
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Jak co roku 30 procent środ-
ków z budżetu trafiło do 
puli ogólnomiejskiej, a 70 do 
pul lokalnych. W głosowa-
niu, które trwało od 17 do 
26 czerwca, torunianie mogli 
wybierać spośród 126 projek-
tów. Ostatecznie w przyszłym 
roku zrealizowanych zostanie 
56 nowychprzedsięwzięć.

wieża widokowa, 
impreza bez hałasu

Co nowego pojawi się w 
naszym mieście? Nowe par-
kingi, odcinki chodników, 
oświetlenie, monitoring, do-
posażenie i stworzenie no-
wych, więcej zieleni. Ogród 
Zoobotaniczny wzbogaci się 
o nowych mieszkańców – 
pandy małe. Wybudowana 
zostanie wieża widokowa na 
skarpie Drwęcy z zamonto-
wanymi budkami lęgowymi 
dla ptaków. Na Skarpie na 
elewacji jednego z
budynków pojawi się mural 
w technice 3D o tematy-
ce ekologicznej. Wybrano 
także imprezy integrujące 
mieszkańców, m.in. święto 
Chełmińskiego Przedmie-

ścia, święto seniora i cichą 
imprezę na starówce. – Z 
racji kontaktu i współpra-
cy z wieloma osobami ze 
starówki wiem, że czasami 
są niezadowoleni z mon-
towania scen w godzinach 
nocnych czy nadmiernego 
hałasu podczas nagłaśnia-
nia imprez. Myślę, że zupeł-
nie inne byłoby nastawienie 
mieszkańców, gdyby infor-
mowano ich o wszystkich 
odbywających się w pobliżu 
imprezach.

Zabawa przy muzyce grają-
cej w słuchawkach wydaje 
się dobrą opcją w sercu mia-
sta. A repertuar? Taki, żeby 
wszystkie pokolenia mogły 
się bawić. Mógłby to być na 
przykład jakiś miks wielo-
pokoleniowych przebojów – 
Jarosław Zyska, społecznik 
z Zespołu Staromiejskiego,
który zgłosił projekt. – Ko-
lejny pomysł – święto se-
niora – to projekt, który 
również przeszedł pomyśl-
nie głosowanie. Ma zinte-
grować seniorów, ale przede 
wszystkim ich zaktywizo-
wać, angażując w organiza-

cję wydarzenia.

trampoliny, sterylizacja 
i nowa plaża

W przyszłym roku Toruń 

wzbogacony zostanie o tram-
polinowy plac zabaw na Bar-
barce. Na terenie Hospicjum 
Nadzieja wybudowany będzie 
plac zabaw z urządzeniami 

dostosowanymi do potrzeb 
dzieci niepełnosprawnych. 
Sfinansowany zostanie także 
pomysł „Przywróćmy plażę 
nad Wisłą”. Przygotowanie 
plaży, w sąsiedztwie Zamku 

Dybów, wiązać się będzie 
m.in. z wyrównaniem terenu 
nad Wisłą, nawiezieniem pia-
sku z dna Wisły, utworzeniem 
boiska do siatkówki plażowej, 

przebieralni, zatrudnieniem 
ratowników.
W głosowaniu przeszedł 
również projekt remontu ko-
lejnych kojców dla psów w 
schronisku dla zwierząt. Od 

trzech lat składano projekt 
dotyczący sterylizacji wolno 
żyjących kotów – w końcu z 
sukcesem. Są środki na wy-
sterylizowanie 300 kotów, w 

tym 250 kotek żyjących na 
terenie Torunia. – Oczywiście 
na razie nie wiadomo, jaki 
podmiot będzie wykonywał 
sterylizację, ale najważniej-
sze, że przyznano na ten 
cel środki. Potrzeby nie ma-
leją, kotów jest nadal dużo. 
Rok temu tylko nasza fun-
dacja wysterylizowała 300 
zwierząt i co roku potrzeby 
znacznie przekraczają moż-
liwości – mówi Lidia Jarosz, 
prezes Fundacji Kot.

W głosowaniu najbardziej ak-
tywni byli mieszkańcy Czer-
niewic. Najmniej torunianie z 
osiedla Staromiejskie – tam 
wszystkie projekty zostały 
wybrane, ponieważ suma ich 
wartości nie przekraczała 
przeznaczonej na ten rejon 
puli pieniędzy. Aż 47 procent 
głosów oddano drogą elek-
troniczną.

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl
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wiadomo już, co będzie zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego 2018. do rozdysponowa-
nia była kwota ponad 7 mln zł. wygrało 56 projektów, na które zagłosowało 55 tys. torunian.

budŻet PartycyPacyjny: mieszkańcy wybrali Projekty

REKLAMA TRN 2017081104

Zabawa bez emisji dźwięku. „Cicha impreza” to jeden z projektów wybrany przez torunian            Fot. Dominika Lipińska
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Wprawdzie z przerwami, ale od 
2002 roku, w naszym mieście ce-
lebrowany jest symbol Torunia. 
Błonia Nadwiślańskie i Muzeum 
Toruńskiego Piernika – tam na 
turystów i torunian czekać będą 
liczne atrakcje. Święto się rozrasta. 
Na tegoroczne fetowane przygo-
towano wiele warsztatów, spo-
tkań, konkursów, degustacji… Na 
dwa dni gród Kopernika stanie się 
grodem Piernika. 

inauguracja w muzeum

Święto zainaugurowane zostanie 
w Muzeum Toruńskiego Pierni-
ka. – 11 sierpnia zapraszamy na 
otwarcie wystawy podsumowu-
jącej Międzynarodowy Plener 
Artystyczny „Galaktyka Piernika”. 
To prezentacja owoców pracy 
artystów z Polski, w tym z Toru-
nia, Finlandii, Estonii i Rosji. Tema-
tycznie są związane z piernikową 
chatką – to kilka mniejszych prac 
i jedna większa instalacja – mówi 
Krzysztof Lewandowski z Muzeum 
Toruńskiego Piernika. 
Będzie okazja do ciekawych spo-
tkań. W ramach Piernikowej Aka-

demii Smaku muzeum gościć bę-
dzie piernikarzy z Dolnego Śląska, 
którzy odsłonią tajniki lukrowania. 
Grażyna Szelągowska i Alina 
Książek z toruńskiego Muzeum 
Etnograficznego opowiedzą o bru-
kowcu kujawskim, czyli pierniku 
przekładanym powidłami. Będą 
rekonstruowane historyczne prze-
pisy na pierniki. Odbędzie się także 
spotkanie z Marcinem Goetzem 
z Trzcińska – w jego manufaktu-
rze powstają historyczne pierniki,  
z których robi się między innymi 
biżuterię, kukiełki, domina. Uczest-
nicy wydarzenia poznają projekt 
kulinarno-artystyczny Moniki Kuci  
z udziałem Michała Żulewskie-
go. W muzeum odbędą się także 
warsztaty robienia form pierniko-
wych, zakupimy miody z Kujaw  
i Pomorza, odwiedzający poznają 
tajniki pszczelarstwa. 

tradycja tradycją, 
ale piernik jest też
nowoczesny

Duszona wołowina w sosie piwno-
-piernikowym, krem marchwiowy 
z piernikowymi grzankami, pier-

nikowy hummus – to kulinarne 
niespodzianki, które przygotują 
znani pasjonaci kuchni – Pascal 
Brodnicki, Sebastian Olma i Malika 
Szyc-Juchnowicz. – Jedynym wa-
runkiem z naszej strony było to, 
żeby wśród składników każdego 
przepisu znalazły się wyroby fa-
bryki Kopernik. Stawiamy nie tylko 
na tradycję i historię, ale chcemy 
pokazać nowoczesne zastosowa-
nie piernika. Na każdym pokazie, 
na który zapraszamy na Bulwar, 
zaplanowaliśmy 200 porcji do de-
gustacji. Obowiązują wejściówki – 
mówi Jakub Kopczyński, manager 
w Fabryce Cukierniczej „Kopernik”, 
która od ubiegłego roku jest or-
ganizatorem wydarzenia. Z okazji 
Święta Toruńskiego Piernika we 
wszystkich sklepach firmowych 
pojawi się limitowana wersja mio-
downika. Warto skusić się na taki 
„pilotażowy” smakołyk.
Świętu Toruńskiego Piernika towa-
rzyszy Międzynarodowy Zlot Food 
Trucków. Na Bulwarze Filadelfij-
skim napijemy się pysznej kawy, 
zjemy desery na bazie toruńskich 
pierników, skosztujemy lodów 
molekularnych. Zumba i trening 

fitness pozwolą zgubić kalorie po 
słodkościach. Warsztaty eduka-
cyjne dla najmłodszych przygoto-
wane przez Młyn Wiedzy, escape 
room, bubble soccer, ścianka wspi-
naczkowa – to zaledwie część 
licznych atrakcji. Nie zabraknie 
muzycznych akcentów. Wystąpią 
m.in. Fisz Emade Tworzywo, Łona 
i Webber i Nietrzask. 

Toruńskie pierniki niezmiennie 
zachwycają smakiem. Do dziś 
niektóre z etapów ich produkcji 
wciąż wykonywane są ręcznie. 
Jakub Kopczyński: – nasze pier-
niki wytwarzane są na podstawie 
XVI-wiecznych receptur. Ciasto 
leżakuje – w przypadku kostki 
piernikowej czy torciku minimum 
miesiąc. W przypadku innych wy-

robów nawet do 12 miesięcy. Pier-
niki nie zawierają konserwantów 
ani tłuszczu. Głównymi składni-
kami – jak dawniej – jest mąka 
pszenna, żytnia, syrop piernikowy 
i mieszanka korzenna. 
  

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

WielKie pieRNiKOWe feTOWaNie
chyba najsłodsze w Polsce – święto toruńskiego Piernika – w tym roku z dwudniowymi atrakcjami. celebrowanie symbolu torunia to spotkanie 
z ponad 250-letnią historią. już 11 i 12 sierpnia dla każdego coś słodkiego.

Z okazji Święta Toruńskiego Piernika we wszystkich sklepach firmowych pojawi się limitowana 
wersja miodownika                                                                                         Fot. Dominika Lipińska
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Piernikowy zawrót głowy
PIERNIKOWY ZAWRÓT GŁOWY
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od PiePrznego chleba do kultowej katarzynki 
– wyruszamy szlakiem Piernika Po toruniu

śladami 
pieprznego chleba

Nie da się ukryć, że Mikołaj Ko-
pernik i pierniki to największa 
toruńska duma. O ile biografię 
słynnego astronoma wszyscy 
już dobrze znamy, warto prze-
śledzić, jakie początki miał w 
Toruniu wspomniany słodki 

akcent. – Spacer śladami pier-
nikarstwa rozpoczęłabym na 
pewno od rzeki Wisły – przy-
znaje Katarzyna Tomaszew-
ska, przewodnik miejski. – To 
właśnie Wisła jest początkiem 
wszystkiego, co wiąże się z 
piernikami. Jeszcze w średnio-
wieczu do Torunia przypływały 
statki, które wiozły na swoich 

pokładach przyprawy, takie 
jak cynamon, imbir czy pieprz. 
Początkowo pierniki nazywane 
były właśnie „pieprznym chle-
bem”. 

– Pierwsze wzmianki o pierni-
karstwie w Toruniu pojawiły 
się w niektórych źródłach już 
w XIV wieku – opowiada Paweł 

Bukowski, przewodnik miej-
ski. – Wiele wskazuje na to, że 
wraz z rozwojem Torunia jako 
portu i ośrodka handlowego 
zaczęły do miasta napływać 
zarówno pierniki, jak i składni-
ki potrzebne do ich wyrobu. Z 
biegiem lat piernikarskie cechy 
zastąpiła profesjonalna fabry-
ka Gustawa Wessego, choć nie 

tylko on trudnił się wyrobem i 
eksportem naszego słodkiego 
dziedzictwa w najdalsze zakąt-
ki świata. 

Piernik 
niejedno ma imię
 
– W Toruniu mamy obecnie 
sześć miejsc, gdzie można 
wyrabiać pierniki i pod profe-
sjonalnym okiem spróbować 
swoich sił w piernikarstwie 
– podsumowuje Katarzyna To-
maszewska. – Jest to napraw-
dę świetna zabawa, a każde z 
tych miejsc jest bardzo spe-
cyficzne i różni się od siebie. 
Sztuki wyrabiania pierników 
można spróbować nie tylko w 
obrębie starówki, ale też np. 
w Forcie IV. Kolejne miejsce ze 
słodkim akcentem to Pierniko-
wa Aleja Gwiazd, znajdująca się 
na Starym Rynku. Wszystkie 
“Katarzynki”, które w ramach 
niej zostały wyróżnione, po-
święcone są znanym osobom 
z Torunia. Poleciłabym też wi-
zytę w sklepach z piernikami 
oraz w miejscach, gdzie moż-
na wypróbować piernikowych 
lodów czy też piernikowego 

piwa. Z kolei turyści z dziećmi 
powinni zajrzeć na ulicę Po-
dmurną, gdzie można znaleźć 
Piernikowe Miasteczko, czyli 
plac zabaw o takiej wdzięcznej, 
smacznej nazwie. – Wybiera-
jąc się na spacer piernikowym 
szlakiem z pewnością warto 
zobaczyć Pomnik Piernikarki, 
symbolicznie nawiązujący do 
pierwszej i najstarszej fabryki 
pierników Gustawa Wessego 
– przekonuje Paweł Bukowski. 
– Ponadto warto odwiedzić na 
Nowym Mieście nieco zapo-
mnianą,  ale jakże ważną ulicę 
Piernikarską, która odnosi się 
do tradycji piernikarskich No-
wego Miasta, np. Fabryki Her-
manna Thomasa. Ponadto przy 
ulicy Żółkiewskiego koniecznie 
trzeba zwolnić lub nawet przy-
stanąć, żeby zobaczyć fabrykę 
pierników Kopernik. 
Jak widać miejsc, które powin-
ny znaleźć się na piernikowym 
szlaku nie brakuje, dlatego też 
warto swoją trasę zaplanować 
odpowiednio wcześniej, żeby 
nie pominąć żadnego ze słod-
kich symboli. 

Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

lukrowane, w czekoladzie lub nadziewane – pierniki to marka,  z którą toruń już od dawna utożsamiany jest na całym świecie. sprawdzamy, jak wyglądały 
początki piernikarstwa w naszym regionie i co powinno się znaleźć się na piernikowej mapie miasta. 

Pierniki w Toruniu znajdziemy na każdym kroku, niekoniecznie w formie wypieków                                                                                                  Fot. Dominika Lipińska 

PIERNIKOWY ZAWRÓT GŁOWY
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bez wsPółPracy w gruPie, nie da się nic osiągnąć 

o inspiracjach 
kulinarnych,  egzotycznym 
twiście i sztuce
prowadzenia restauracji 
rozmawiamy 
z 

ewą maliką szyc-juchnowicz, 
gościem święta toruńskiego
Piernika

Pierwsze 12 lat życia spę-
dziła Pani w algierii i wy-
daje się, że to właśnie ten 
etap życia miał kluczowy 
wpływ na Pani późniejsze 
kulinarne wybory…

 – Nie da się ukryć, że to praw-
da. Myślę, że pierwszy etap ży-
cia niezależnie od tego, gdzie 
się wychowujemy, ma zawsze 
ogromny wpływ na to, jak 
kształtuje się nasze później-
sze, dorosłe życie. W związku 
z tym, że w moim przypad-
ku dzieciństwo spędziłam w 
Afryce Północnej, to też siłą 
rzeczy kulinarne wybory nie 
skierowały się bezpośrednio 
ku kuchni polskiej, ale mają też 
egzotyczny twist. 

ma Pani na imię ewa, ale 
znacznie częściej rozpo-

znawana jest jako malika, 
co oznacza królową – jaka 
jest historia tego imienia? 

– Imię to związane jest z 
kulturą afrykańską. Jeszcze 
przed moim narodzeniem ro-
dzice wyjechali na Czarny 
Kontynent i zdążyli zakochać 
się w tamtejszych stronach. W 
związku z tym pragnęli mi dać 
jakąś pamiątkę, która przypo-
minałaby mi, gdzie się urodzi-
łam. Postanowili wobec tego, 
żeby przy chrzcie moim dru-
gim imieniem została Malika. 

nie ukrywa Pani tego, 
że swoją karierę w ga-
stronomii zaczynała od 
obierania warzyw i przy-
gotowywania przystawek 
– czy cierpliwość i kon-
sekwencja w dążeniu do 
celu są właśnie sposobem 
na sukces?

– To słowa, które od zawsze 
powtarza się każdemu, i my-
ślę, że nie są to wyłącznie 
puste frazesy. Uważam, że 
warto wierzyć w marzenia, 
nawet te z pozoru niereal-
ne. Oczywiście sama wiara w 
sukces nie wystarczy, trzeba 

też zakasać rękawy i wyko-
rzystywać wszelkie okazje, 
które się przed nami pojawia-
ją. Ważna jest też ciężka pra-
ca i wytrwałość w dążeniu do 
celu. Jak widać, choć z pozoru 
droga od obierania warzyw 
do bycia szefem kuchni jest 
bardzo długa, nie jest czymś 
wyimaginowanym, o ile jest 
się konsekwentnym. 

stereotypowo gotowanie 
kojarzy się ze znajomo-
ścią przepisów i technik 
kulinarnych. Pani wielo-
krotnie przekonuje jed-
nak, że jest to rozumienie 
smaków, eksperymento-
wanie z przyprawami. co 
jeszcze należy do zasad 
Pani gospodarki kulinar-
nej? 

– Przede wszystkim go-
spodarkę kulinarną musi-
my rozgraniczyć na to, co 
robimy w domu i w kuchni 
gastronomicznej. Różnica 
jest taka, że w restauracji 
pracuje cały zespół. Szef 
kuchni jest jednym z filarów, 
choć niekoniecznie najważ-
niejszym. Zaangażowanie 
całego zespołu jest jednak 

nieocenione, gdyż bez peł-
nej współpracy grupy nie 
da się nic osiągnąć. Dlatego 
też wielokrotnie powtarzam, 
że jeśli ktoś aspiruje do roli 
szefa kuchni, podstawą jest 
zbudowanie solidnego ze-
społu, który zrozumie naszą 
filozofię i wszelkie inspiracje. 
W moim przypadku się to 
udało, gdyż cały czas towa-
rzyszą mi osoby, z którymi 
zaczynałam. 

czy tematem przewodnim 
toruńskich warsztatów z 
Panią będą przyprawy – 
tak jak tytuł jednej z Pani 
książek?

– Święto Toruńskiego Pierni-
ka to takie piękne zamknięcie 
kółka, kiedy mam okazję pod-
kreślić, dlaczego wydałam 
swoją książkę. Piernik jest 
jednym z produktów, który 
zawiera mnóstwo przypraw. 

Zawsze zachęcam wszystkich 
do tworzenia własnych mie-
szanek piernikowych, gdyż 
nie jest to wcale takie trudne. 
W związku z tym oczywiście 
przyprawy i ich połączenia 
będą tematem przewodnim 
najbliższych warsztatów. 

Olga Taraszka
redakcja@magazyn-toronto.pl

właścicielka i szef kuchni restauracji malika, uczestniczka polskiej edycji programu top chef, autorka książki „Przyprawy” oraz 
laureatka statuetki hermesa Poradnika restauratora 2017, w kategorii osobowość gastronomii.

Malika Szyc-Juchnowicz spotka się z torunianami w najbliższą sobotę podczas Święta Toruńskiego Piernika
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odkrywamy tajemnice smaku toruńskiego Piernika

Receptura toruńskich pierni-
ków jest jednym z najbardziej 
strzeżonych sekretów już od 
setek lat. Tajemnicą wyjątko-
wego smaku są jednak nie tylko 
składniki, ale przede wszystkim 
specjalny sposób wyrabiania 
ciasta. – Tak naprawdę każ-
dy piernik powstaje inaczej, 

wszystko zależy od tego, na 
jaki  rodzaj się zdecydujemy – 
opowiada Jakub Kopczyński z 
Fabryki Cukierniczej Kopernik. 
– Wspólną cechą wszystkich 
toruńskich pierników jest po 
pierwsze to, że obecnie są one 
produkowane tylko i wyłącz-
nie przez Fabrykę Cukierniczą 

Kopernik, a po drugie powstają 
z długo dojrzewającego ciasta. 
Oznacza to, że przed wypiekiem 
ciasto leżakuje i stopniowo doj-
rzewa w ogromnych skrzyniach. 
Od wielu lat stosujemy tę tech-
nologię, by toruńskie pierniki 
miały swój unikatowy smak. Nie 
da się ukryć, że najsłynniejsza 

wśród pierników jest kultowa 
katarzynka, którą produkujemy 
od samego początku. Obec-
nie nasza fabryka oferuje całą 
gamę różnych rodzajów pierni-
ków, najbardziej podstawowy 
podział to: nadziewane w cze-
koladzie, lukrowane oraz trady-
cyjne nieoblewane. 

tworzone od serca

Choć jak wiadomo początki pier-
nikarstwa w regionie sięgają XIV 
wieku, nie da się ukryć, że dla 
wielu najbardziej interesują-
ce są te nieoficjalne historie 
związane z najsłynniejszym to-
ruńskim ciastem. – Wyjątkowy 
smak toruńskiego piernika za-
czął się od połączenia ze sobą 
składników takich jak mąka, 
miód, przyprawy korzenne oraz 
włożenia do tego wszystkie-
go serca – zaznacza Krzysztof 
Lewandowski z Muzeum To-
ruńskiego Piernika. – Jedna z 
najważniejszych legend doty-
czących toruńskich pierników 
odnosi się do świętej Katarzyny. 
Mówi ona o tym, że najsłyn-
niejszy toruński piernik, zwany 
katarzynką, powstał z miłości. 
Chodziło o uczucie biednego 
piernikarza do córki jego mi-
strza. W legendzie tej Bogumił 
ratuje od śmierci pszczoły, któ-
re później odwdzięczają mu się 
ujawnieniem receptury na naj-
lepsze ciasto. Tym kluczowym 
składnikiem był oczywiście 
miód. Bogumił, kiedy przygoto-
wał wypiek, zaplanował, żeby 
jego kształt symbolizował mi-
łość piernikarza do Katarzyny. 

Stworzył więc dwa serca, które 
połączył dwiema obrączkami. 
W ten sposób powstał unika-
towy kształt, który obecnie 
wszyscy bardzo dobrze znamy. 
Pierniki spod ręki Bogumiła wy-
szły wspaniałe i wkrótce mógł 
on poślubić Katarzynę. 
– Jedna z legend dotyczących 
toruńskiej katarzynki ma swój 
początek na Nabrzeżu Wiśla-
nym, gdzie niegdyś znajdował 
się port morski, do którego 
przypływały statki z oriental-
nymi przyprawami i piernikami z 
innych stron – opowiada Paweł 
Bukowski, przewodnik miejski. – 
Tutaj nad Wisłą mieścił się także 
zakon Benedyktynek, z których 
wywodziła się siostra Kata-
rzyna. Jeśli wierzyć legendzie, 
ocaliła ona Toruń od głodu, a do 
dziś na jej cześć najważniejszy z 
pierników nazywany jest kata-
rzynką. 

Pozostałe legendy i przypowie-
ści związane z kultowym toruń-
skim ciastem będzie można po-
znać już w najbliższy weekend, 
w trakcie Święta Toruńskiego 
Piernika. 

Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

Piernik to najbardziej charakterystyczny symbol torunia, który niezależnie od pory roku zachwyca aromatycznym zapachem 
i jakością smaku. jak się okazuje wszystko to za sprawą specjalnej konfiguracji przypraw i sposobu przygotowywania ciasta.

 Pierniki możemy podzielić na nadziewane w czekoladzie, lukrowane oraz tradycyjne nieoblewane            Fot. Dominika Lipińska                                                                   

REKLAMA  TRN 2017081111
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weź PaszPort i wędruj Po regionie

Do rezerwatu Jeziorka Ko-
zie na „pływające wyspy” w 
Borach Tucholskich, tajne-
go centrum dowodzenia w 
Tryszczynie, żeby zobaczyć 
mamuta w JuraParku, na 
przeprawę promową do Nie-

szawy – nawet nie zdajemy 
sobie sprawy, ile ciekawych 
miejsc jest w pobliżu – 
atrakcyjnych pod względem 
historycznym, świetnych na 
wyprawy rowerowe czy kaja-
ki. Możemy je poznać bliżej. 

W tym roku od połowy lipca 
realizowana jest 6. edycja 
„Paszportu Turystycznego”, 
realizowana przez Kujawsko
-Pomorską Organizację Tury-
styczną. 

województwo pełne 
ciekawych zakątków 

W „Paszporcie” znajdzie-
my opisy wartych zoba-
czenia miejsc, które ukła-
dają się w podróżnicze 

konstelacje –  odwiedzając jed-
no z miast, możemy przy oka-
zji wybrać się do istniejących  
w jego sąsiedztwie. „Pasz-
port” może stanowić prze-
wodnik po Kujawsko-Po-
morskiem. Dowiemy się, że 
w Wymysłowie w Borach 
Tucholskich są ślady Indian, 
że Górzno jest idealnym 
miejscem dla poszukiwaczy 
skarbów – to polska stolica 
geocachingu – międzynaro-
dowej zabawy, polegającej na 
szukaniu specjalnych skrytek 
za pomocą odbiornika GPS, a 
w Koronowie można pokonać 
najwyższy w Europie most 
kolei wąskotorowej.

stwórz własną
konstelację

Z „Paszportem” wiąże się 
konkurs. – Wystarczy zebrać 
pieczątki z czterech różnych 
miejsc opisanych w miniprze-
wodniku i przesłać do nas ku-
pon konkursowy. Kupony już 
do nas docierają i to nie tylko 
z naszego województwa, ale 
również ze Śląska czy Za-
chodniopomorskiego. Nagro-
dami są vouchery pobytowe, 

koszulki i torby „Konstelacji”, 
regionalne upominki – mówi 
Karolina Drużyńska z Kujaw-
sko-Pomorskiej Organizacji 
Turystycznej. – Na Facebo-
oku mieszkańcy dzielą się  
z nami kolejnymi stworzony-
mi przez nich samych konste-
lacjami interesujących miejsc. 
W „Paszporcie” znajdzie-
my także informacje o naj-
ważniejszych wydarzeniach  
w regionie – z nimi również 
można atrakcyjnie łączyć wę-
drowanie. Dodatkowe, bieżące 
informacje o tym, co ciekawe-
go dzieje się w województwie 
znajdziemy na stronie www.
paszport.kujawsko-pomor-
skie.travel. Tam tez można po-
brać „Paszport Turystyczny”.

„Paszporty” w Toruniu moż-
na odbierać w Ośrodku In-
formacji Turystycznej przy 
Rynku Staromiejskim oraz w 
Muzeum Toruńskiego Piernika 
przy Strumykowej. Są bez-
płatne.   

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl 

  

„Paszport turystyczny” to mały przewodnik, z którym możemy zwiedzać nasz region. to podróż po kujawsko-Pomorskich kon-
stelacjach ciekawych miejsc. Paszport zachęca także do tworzenia własnych propozycji wycieczek.

Na zdjęciu Adrian Lewandowski przemierza region z „Paszportem Turystycznym”                                Fot. Sławomir Jędrzejewski                                                                
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zamiast Parkometru zaPłać Przez teleFon

blues, Folk, jazz… 
- harmonica bridge w róŻnych konwencjach

Po pierwsze – zapłacić trze-
ba, choć część kierowców 
uchyla się od tego obowiąz-
ku, licząc na bezkarność. Po 
drugie – nie musimy dokony-
wać opłaty wyłącznie w par-
kometrach. Od dawna służą 
do tego telefoniczne aplika-

cje. Do wyboru są dwie – 
moBiLET i SkyCash. Zalety? 
Nie musimy mieć pod ręką 
drobnych. Nie musimy prze-
widywać, o której wrócimy 
do samochodu i kurczowo 
trzymać się czasu powrotu 
– bezstresowo przedłużamy 

postój o kolejne minuty.  Bi-
let aktywizujemy w każdym 
momencie. – Akcja ulotkowa 
ma zmniejszyć ilość windy-
kacji. W Strefie Płatnego 
Parkowania dziennie mamy 
około 30-40 przypadków 
kierowców, którzy nie do-

płacają za przekroczenie 
czasu postoju lub wcale nie 
uiszczają opłaty – mówi dy-
rektor Miejskiego Zarządu 
Dróg w Toruniu Rafał Wie-
wiórski. – Dla nas koszty 
windykacji są duże. Zajmuje 
się tym u nas czterech pra-

cowników – jest z tym sporo 
pracy. 

za spóźnienie 3 zł, 
potem 30 zł

Warto przypomnieć kierow-
com, że od ubiegłego lata za 
parkowanie płacimy tylko od 
poniedziałku do piątku w go-
dzinach 8.00-18.00. W week-
endy parkujemy za darmo. 
Kolejną dogodnością od roku 
są „karne” płatności. Godzin-
ne spóźnienie w uiszczeniu 
opłaty za parkowanie skut-
kuje obowiązkiem dopłacenia 
do biletu postojowego 3 zł. 
Musimy je zapłacić w kasie 
Miejskiego Zarządu Dróg, 
zlokalizowanej przy Wałach 
gen. Sikorskiego, w ciągu go-
dziny liczonej od wystawienia 
przez kontrolera parkingowe-
go wezwania do opłaty. Jeśli 
nie zmieścimy się w godzinie, 
zapłacimy 30 zł – do pięciu 
dni, a powyżej nich 50 zł. 
Kasa MZD jest czynna od po-
niedziałku do piątku od 9.00 
do 19.00.  

Kto decyduje się na parko-
metr, może płacić bilonem 
o nominałach: 10, 20 i 50 gr  

oraz 1, 2 i 5 zł. Zapłacić 
można kartą czipową, wy-
kupując abonament lub za 
pomocą wspomnianej aplika-
cji w telefonie komórkowe-
go. Za pierwsze pół godziny  
w Podstrefie A, czyli w ści-
słym centrum, zapłacimy 
1,20, w Podstrefie B obejmu-
jącej ulice przyległe i sąsia-
dujące ze Starym Miastem  
– 0,60 zł. Za pierwszą godzinę 
odpowiednio 3 i 1,50 zł. Wię-
cej parkingów w rejonie sta-
rówki nie będzie, ponieważ 
wolne miejsca zawsze można 
znaleźć na pl. św. Katarzy-
ny, na parkingu podziemnym 
przy CSW, przy Jordankach 
czy hotelu Copernicus. 

Ulotki na temat aplikacji mo-
BiLET i SkyCash są dostępne  
w kasie MZD przy ul. Wały 
gen. Sikorskiego 21/23, w Biu-
rze Toruńskiego Centrum Mia-
sta, w Punktach Informacyj-
nych Urzędu Miasta Torunia 
oraz w punkcie Straży Miej-
skiej na Rynku Staromiejskim.

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

 

Toruński festiwal harmonijki 
jest największy w Polsce. 
Zapoczątkował go Sła-
wek Wierzcholski z Nocnej 
Zmiany Bluesa. Od lat do 
naszego miasta przyjeż-
dżają najlepsi wirtuozi tego 
instrumentu, a podczas 
organizowanego konkursu 
wyłaniani są czołowi polscy 
harmonijkarze. Publiczność 
festiwalu tworzą głównie 
miłośnicy bluesa. 

harmonijka 
wygra różne style

Harmonijka to nie tylko blu-
es. Podczas tegorocznego 
festiwalu muzycy zagrają 
na rockowo, folkowo, pojawi 
się też jazz czy gypsy jazz. 
Wystąpią muzycy z Włoch, 
Chorwacji, Hiszpanii, Szwaj-
carii i oczywiście z Polski. 
Z Torunia zaprezentują się 
Blues Szwagiers, krążący 
wokół bluesa, folku i roc-
ka. Jak co roku, odbędzie 
się konkurs na najlepszego 

harmonijkarza. – Na sobot-
nie zmagania konkursowe 
do Domu Muz zapraszamy 

nie tylko występujących, 
ale także publiczność. Dla 
zaawansowanych harmo-

nijkarzy przygotowaliśmy 
warsztaty z europejską 
gwiazdą – Marco Jovanovi-

ciem z Chorwacji – zachęca 
Marcin Sobczak z Domu Muz. 

tango z bandoneonem

Choć harmonijka ustna wy-
stąpi w głównej roli, to na 
zakończenie festiwalu w 
niedzielę, 20 sierpnia, zagra 
jeden z najwybitniejszych 
polskich akordeonistów i 
bandoneonistów – Wiesław 
Prządka. W swojej muzy-
ce udowodnił, że akordeon 
świetnie wpasowuje się w 
takie style muzyczne jak 
swing, latino czy jazz. 
Koncerty w ramach festiwalu 
„Harmonica Bridge” odbywać 
się będą w Domu Muz, na 
Rynku Staromiejskim, w am-
fiteatrze Muzeum Etnogra-
ficznego, w Hard Rock Pubie 
Pamela i Dworze Artusa. – 
Tegoroczną nowością, z oka-
zji Roku Rzeki Wisły, będzie 
dodatkowy koncert na barce 
– dodaje Marcin Sobczak. 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

wygodniej i łatwiej – zamiast płacić za parking w parkometrze, możemy to zrobić przez telefon. trwa akcja informacyjna o możli-
wości płacenia za pomocą aplikacji mobilet i skycash. taka opcja ułatwia życie kierowcom. 

na harmonijce ustnej można zagrać nie tylko bluesa. XVii międzynarodowy Festiwal harmonijki ustnej „harmonica bridge”  
udowadnia, że instrument ten ma wielkie możliwości. w historii festiwalu w toruniu zagrali wirtuozi z osiemnastu krajów.

harmonica bridge
to impreza, która na stałe wpisała się 
w toruński kalendarz 
Fot. nadesłane

MIASTO

N zdjęciu Adam Bluj, kierowca z Torunia, parkujący przy pomocy telefonu komórkowego                       Fot. Sławomir Jędrzejewski
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PrzeProwadzka 
teatru muzycznego
W związku ze zbliżającym się remontem  
Pałacu Dąmbskich od początku września  
Teatr Muzyczny będzie miał nową tymcza-
sową siedzibę – w budynku byłego zbo-
ru ewangelickiego na Rynku Nowomiej-
skim 28. Do dyspozycji teatr otrzyma salę, 
którą przystosuje na potrzeby  spektakli.  
Na spektakle dla najmłodszych (Rosnę oraz 
Afrykańska Przygoda) od września teatr za-
prasza do sali w byłym Nauczycielskim Kole-
gium Języków Obcych przy ul. Sienkiewicza 
38. Przenoszone są również  biura oraz kasa 
–  na ul. Kopernika 4. Wakacyjne spektakle 
odbywają się bez zmian na  ul. Żeglarskiej 8.

nocne wejście 
na wieŻę ratusza

Już w najbliższą sobotę okazja by spojrzeć 
na Toruń nocą. Muzeum Okręgowe w Toruniu 
zaprasza na nocne zwiedzanie ratuszowej 
wieży. Będzie to doskonała okazja, aby po-
dziwiać piękne, toruńskie widoki w wieczor-
nej aurze. Wejście na wieżę będzie możliwe 
w najbliższą sobotę, 12 sierpnia od godziny 
20:00. Ostatnie wejście przewidziano na go-
dzinę 23:30.  Bilety w cenie 13 złotych nor-
malny i 9 złotych ulgowy.

Prezydent michał zaleski 
PodPisał umowę
o doFinansowanie 
inwestycji w transPort 
Publiczny 
Oprócz Torunia unijne dofinansowanie otrzyma-
ły projekty transportowe w następujących mia-
stach: Bydgoszczy, Krakowie, Tychach, Zielonej 
Górze, Poznaniu, Gdyni i Stargardzie. Razem pod-
pisano 10 umów. Jako pierwsza została podpisa-
na umowa „Poprawa funkcjonowania komunikacji 
miejskiej w Toruniu – BiT City II”, której beneficjen-
tem jest Gmina Miasta Toruń. Podpisali ją: Prze-
mysław Gorgol - p.o. dyrektora Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych i Michał Zaleski - Pre-
zydent Miasta Torunia. Przypomnijmy: spośród 16 
województw, najwyższe dofinansowanie otrzy-
mało województwo kujawsko-pomorskie, a w nim 
Toruń. Całkowita wartość projektu pn. „Poprawa 
funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – 
Bit-City II” wynosi 400 mln złotych, a otrzymane 
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 
ponad 195 mln złotych (61% do wartości kwalifi-
kowanej). Projekt Bit-City II zawiera osiem zadań, 
dzięki którym zostanie usprawniony transport 
publiczny w Toruniu. Głównym jego punktem 
jest budowa linii kolejowej na nowe Osiedle JAR. 
Oprócz tego zakłada modernizację czterech to-
rowisk wraz z siecią trakcyjną oraz zakup pięciu 
składów tramwajowych, pojazdu technicznego i 
20 niskoemisyjnych autobusów (hybrydowych 
lub elektrycznych).

REKLAMA TRN 2017081116



zwiedzanie torunia Poza turystycznym schematem

Dom Mikołaja Kopernika, Mu-
zeum Piernika czy Planetarium 
to niezbędne punkty większości 
lokalnych wycieczek. Tymcza-
sem będąc w Toruniu, warto też 
zaplanować wizytę w miejscach 
nieco oddalonych od centrum. 
– Z pewnością interesującą 
atrakcją dla turystów żądnych 
wiedzy jest Fort IV, pochodzący 
z XIX wieku – przyznaje Marta 
Gackowska z bloga „Podróżuj za 
grosze”. – Oferuje on ogrom moż-
liwości, dzięki czemu każdy znaj-
dzie tam coś dla siebie. Zabawą, 
która najbardziej przypadła mi 
do gustu, były podchody prze-
biegające według wojennego 
scenariusza. Po wcześniejszym 
zwiedzeniu obiektu i poznaniu 
jego zakątków uczestnicy zo-
stają podzieleni na dwie grupy, 
które rywalizują ze sobą, szuka-
jąc ukrytych zadań, rozwiązując 
je i próbując zmylić przeciwni-
ka. Kolejną atrakcją są świetnie 
przygotowane tory przeszkód 
dla dzieci i młodzieży. Przejście 
przez ściankę, czołganie, rzut 
granatem czy bieg przez opo-
ny to tylko niektóre z szerokiej 
gamy propozycji. Fort IV oferuje 
również dwugodzinne zwiedza-

nie toruńskiej starówki dla grup 
dzieci, młodzieży i dorosłych, tak 
by dostosować program do ich 
wieku oraz zainteresowań.

letnia porcja historii 
i oaza spokoju

Osoby o mocnych nerwach 
powinny wybrać się latem na 
Bulwar Filadelfijski i odwiedzić 
Bunkier-Wisła. Przeżycie symu-
lacji nalotu pozostawia nieza-
pomniane doznania i jest formą 
niebanalnej lekcji historii. Z kolei 
miejscem, do którego warto zaj-
rzeć na dłużej, są ruiny zamku 
krzyżackiego. – Obowiązkowym 
punktem podczas zwiedzania 
Torunia muszą być, także ruiny 
zamku krzyżackiego – zapewnia 
Marta Gackowska. – Właśnie do 
tego miejsca przyprowadzam 
najwięcej znajomych chcących 
poznać moje miasto. W ramach 
jednego biletu można zwie-
dzać dziedziniec zamkowy, 
podziemia czy gdaniska – ry-
cerskie toalety wojskowe. 
Dodatkowo prezentowane są 
stałe i czasowe ekspozycje, 
takie jak wystawa archeolo-
giczna, zbrojownia, makieta 

zamku i moja ulubiona – sala 
strachu. Ruiny zamku to także 
miejsce, w którym odbywają 
się wszelkiego rodzaju festy-
ny i imprezy okolicznościowe, 
podczas których można oglą-
dać ciekawe spektakle, poka-
zy rycerskie i sprawdzić się na 
strzelnicy. 

Natomiast dla torunian i tu-
rystów, którzy szukają relak-
su i wyciszenia, doskonałą 
alternatywą może okazać 
się Dolina Marzeń. – Kocham 
moje miasto, dlatego zawsze 
i wszędzie podkreślam, że 
jestem rodowitą torunianką – 
opowiada Sara Watrak z bloga 
Sawatka. – W szczególności 

polecam odwiedzić Dolinę Ma-
rzeń, która jest idealnym miej-
scem nie tylko na randkę. Ten 
uroczy park przy placu Ra-
packiego, położony nieco na 
uboczu, jawi mi się jako oaza 
spokoju. Myślę, że to miejsce 
spodoba się każdemu turyście 
– zarówno rodzinom z dziećmi, 
jak i zakochanym parom. To 

tylko niektóre z propozycji, 
które odkrywa nieszablonowe 
oblicze Torunia. Wyjątkowych 
miejsc i atrakcji jest znacz-
nie więcej, dlatego też warto 
przeznaczyć wakacyjny czas 
również na podróż po swoim 
mieście. 

Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

cudze chwalicie, swego nie znacie – to powiedzenie, które już od dawna przylgnęło do polskich turystów. szczególnie podczas 
wakacji warto znaleźć czas, żeby lepiej poznać swoje miasto. sprawdzamy wobec tego, jakie miejsca powinny znaleźć się na 
niesztampowej mapie torunia. 

W Bunkrze-Wisła można przeżyć symulację nalotu                                                                                                                                       Fot. Dominika Lipińska
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get well toruń kontra włókniarz częstochowa
W niedzielę, 6 sierpnia, Get Well Toruń podjął na własnym torze zespół Włókniarz Częstochowa 
w meczu XII kolejki PGE Ekstraligi. Torunianie przegrali 41:49 Fot. Dominika Lipińska
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Żeby sPokojnie nakarmić Pociechę

Z inicjatywą wyszło toruńskie 
Stowarzyszenie „Instytut Ro-
dzicielstwa” w ramach projek-
tu „Toruń przyjazny rodzinie”. 
A pomysł narodził się podczas 
przygotowań do Tygodnia Pro-
mocji Karmienia Piersią. Jest 
plan na utworzenie 50 Lakto-
Stacji w naszym mieście. Na ra-
zie w ciągu miesiąca powstało 
siedem. – Jesteśmy w trakcie 
rozmów z kolejnymi przed-
siębiorcami i instytucjami. Nie 
mamy specjalnych wymagań 
– nie musi to być oddzielne 
pomieszczenie, wystarczy jak 
będzie w miarę odosobnione, 
w przyszłości planujemy zakup 
parawanów – Irmina Granżan
-Kawczyńska, koordynator Pro-
gramu LaktoStacji ze Stowarzy-
szenia „Instytut Rodzicielstwa”. 

Ten rozwojowy program ma 
nie tylko promować karmienie 
naturalne, ale także pokazać 
mamy w przestrzeni publicznej. 
W końcu rodzicielstwo, nawet w 
początkowym okresie, nie musi 
oznaczać izolacji od świata i sie-
dzenia w domu. Miasto zostało 
partnerem strategicznym pro-

jektu – tworzy sieć LaktoStacji i 
miejsc przyjaznych rodzicom we 
wszystkich budynkach urzędu.

menu dla dzieci 
i podjazdy dla wózków
Na razie w komfortowej prze-

strzeni można spocząć ze swoją 
pociechą w kawiarni „Natura 
Słodyczy”, w restauracji „Kar-
rotka”, w biurze poselskim 
Joanny Scheuring-Wielgus, sa-
lonie kosmetycznym SilkTouch, 
Wydawnictwie Adam Marsza-

łek, w salonie fryzjerskim Demi-
co Family i w Bibliotece Uniwer-
syteckiej. LaktoStacje, dzięki 
sponsorowi, są wyposażone w 
specjalne poduszki ułatwiające 
karmienie. Oczywiście z kącików 
mogą korzystać nie tylko mamy 

karmiące piersią, ale również 
butelką, a także ojcowie i inni 
opiekunowie najmłodszych. 
LaktoStacje są tylko częścią 
strategii „Toruń przyjazny ro-
dzinie”. Irmina Granżan-Kaw-
czyńska: – Chcemy, żeby Lak-

toStacje zostały rozszerzone 
o kąciki zabaw dla dzieci, będą 
również doposażone w przewi-
jaki. Widzimy również potrzebę 
zmiany menu dla dzieci w re-
stauracjach – żeby nie widniały 
w nim tylko frytki i nuggetsy z 
kurczaka. Na pewno konieczne 
jest także stworzenie w Toru-
niu większej ilości podjazdów 
dla wózków. Poruszając się po 
starówce, ciągle trafiamy na 
pokonywanie krawężników. W 
wielu miejscach walczymy ze 
schodami. To dla rodziców spora 
uciążliwość. 

Rodzice, którzy widzą potrzebę 
kolejnych pozytywnych zmian 
w naszym mieście ułatwiają-
cych codzienność rodzicom i 
dzieciom, mogą umieszczać 
swoje pomysły i uwagi na 
Facebooku. Mile widziane są 
propozycje kolejnych miejsc 
LaktoStacji, a przedsiębiorców 
zachęca się do dołączenia do 
projektu.    
 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl 

od końca czerwca powstało ich w naszym mieście już siedem. laktostacje to miejsca, w których w kom-
fortowych warunkach można nakarmić swoje dziecko. adresowane są do mam, ojców, babć, dziadków,  
czyli każdego opiekuna dziecka. 

LaktoStacje to komfortowe miejsca dla opiekunów i dzieci. Na zdjęciu Irmina Granżan-Kawczyńska z synem Zygmuntem                                Fot. Sławomir 
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czy bazylia rośnie na marsie? – Polska misja marsjańska

Takiego projektu jeszcze w 
Polsce nie było. Toruń i Piła 
na kilka dni staną się brat-
nimi duszami niczym Mars i 
Ziemia. Sześciu astronautów 
od końca lipca przez dwa 
tygodnie przebywać będzie 
w bazie na terenie byłego 
lotniska wojskowego w Pile 
w warunkach zbliżonych do 
marsjańskich. – Podobień-
stwo warunków panujących 
na Marsie to głównie za-
symulowanie komunikacji 
opóźnionej w czasie oraz 

kompletna izolacja od świata 
zewnętrznego w bazie, czy-
li w habitacie marsjańskim 
– wyjaśnia Justyna Trawic-
ka, specjalista ds. rozwoju 
ABM Space. Firma ABM gości 
międzynarodowy zespół sy-
mulujący załogową misję na 

Marsa – PMAS 2017. Tworzą 
go astronauci, którzy prze-
bywają w habitacie w Pile, 
oraz grupa 30 studentów i 
młodych profesjonalistów 
stacjonujących w Centrum 
Kontroli Misji w siedzibie to-
ruńskiej firmy.

Mars 
w zasięgu ręki?

Do tej pory Polacy, w tym in-
żynierowie z toruńskiej firmy 
ABM Space, uczestniczyli już 

w takich misjach, jednak za 
granicą, m.in. w bazach MDRS 
w Utah i FMARS w Devon Is-
land, na Saharze, w Alpach 
oraz w ramach konkur-
sów łazików marsjańskich.  
W ostatnich latach taki pro-
jekt zrealizowano m.in. na 

Hawajach na zboczach wul-
kanu Manua Loa. Tym razem 
to w naszym kraju zebra-
ne zostaną doświadczenia 
marsjańskich warunków – to 
kolejny krok w przygotowa-
niach do misji kosmicznych w 
przyszłości, o których ludz-
kość nie przestaje marzyć, a 
wyprawa Marsa wydaje się 
być w zasięgu możliwości. 
Europejska Agencja Kosmicz-
na planuje wysłać człowieka 
na Marsa około 2030 roku. 

czy rośliny rosną 
na czerwonej Planecie?

Z bazy w Pile astronauci 
będą łączyć się z Centrum 
Kontroli Misji w Toruniu. 
W czasie projektu zosta-
nie przeprowadzonych kil-

kanaście eksperymentów. 
Przede wszystkim astro-
nauci, doświadczając izola-
cji, będą mogli opowiedzieć  
o psychologicznych efektach 
takiego odosobnienia, prze-
testowane zostaną maszyny 
i urządzenia, np. drukarka 
3D, odbywać się będą prace 
w terenie – m.in. pobieranie 
próbek skalnych, pomiary 
promieniowania, krystali-
zacji w badanych skałach, 
zbadana zostanie wydajność 

atronautów. To także okazja 
do przetestowania inteli-
gentnych czujników medycz-
nych, ubrań oraz łazików 
marsjańskich.  – Zaplano-
wano także eksperymenty 
związane ze wzrostem roślin. 
Przetestowane zostaną po-
midorki koktajlowe, fasola, 
buraki na liście, pietruszka 
naciowa i bazylia – mówi 
Justyna Trawicka. Rośli-
ny przyjechały do bazy aż  
z Kielc –z Instytutu Dizajnu. 

To uprawy hydroponiczne, 
czyli bez udziału gleby, co 
może być przyszłością ży-
wienia ludzkości. 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

w całkowitej izolacji, sprawdzając swoją wydajność, badając wzrost różnych gatunków roślin, funkcjonowanie sprzętów i łazików – to 
niektóre z celów Polskiej symulowanej misji marsjańskiej. od 31 lipca do 14 sierpnia sześciu astronautów będzie przebywać w warun-
kach analogicznych do panujących na marsie. centrum kontroli misji znajduje się w siedzibie abm space w toruniu przy ul. Prostej.  

Carmen Felix - członek zespołu pracującego w Centrum Kontroli Misji, który do 14 sierpnia będzie stacjonował  
w siedzibie toruńskiej firmy                                                                                                     Fot. Sławomir Jędrzejewski

REKLAMA TRN 2017081118
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torunianka i judo tworzą duet idealny

nastolatek z torunia 
z Pucharem euroPy

runmaggedon wkracza do torunia

jasińska i migas 
ze złotym medalem
mistrzostw Polski
w kryterium

Anna Załęczna to zawodniczka 
Toruńskiego Klubu Sportowego 
oraz studentka II roku turystyki 
i rekreacji na UMK. Przed wielu 
laty postawiła na judo, a jej de-
terminacja sprawiła, że w tym 
duecie trwa do dziś. – Wszyst-
ko zaczęło się od tego, że mój 

tata trenował kiedyś judo, za-
chęcał mnie i mojego brata do 
spróbowania swoich sił w tym 
sporcie – wspomina Anna Za-
łęczna. – Muszę przyznać, że na 
początku nie byłam przekonana 
do tego pomysłu. Dopiero rok 
później zapisałam się na zajęcia 

ze sztuk walki razem z koleżan-
kami ze szkoły. Jak się później 
okazało, one po 2-3 miesiącach 
zrezygnowały, a ja postanowi-
łam dalej iść tą drogą, gdyż już 
tak mam, że jak się czegoś po-
dejmę, to nie potrafię odpuścić. 
Choć toruńska judoczka 7-8 mie-

sięcy w roku spędza na zgrupo-
waniach, stara się nie zaniedby-
wać studenckich obowiązków. 
Jak sama przyznaje, nie jest to 
łatwa sztuka i wymaga od niej 
samodyscypliny i doskona-
łej organizacji. – Z godzeniem 
obowiązków uniwersyteckich i 

sportowych jest bardzo ciężko, 
ale na szczęście pomagają mi 
znajomi i przyjaciele – przy-
znaje Ania. – Nie da się ukryć, 
że bardzo często nie ma mnie 
na zajęciach. Jak już jestem w 
domu, to oczywiście staram 
się uczęszczać na ćwiczenia, 
choć niestety nie mam wzoro-
wej frekwencji na wykładach. 
Zawsze jednak korzystam z do-
datkowych konsultacji, żeby na 
bieżąco nadrabiać zaległości. 
Uczelnia i Uniwersyteckie Cen-
trum Sportowe to miejsca, gdzie 
można mnie spotkać najczę-
ściej, kiedy odwiedzam Toruń. 
W wolnej chwili bardzo lubię 
wybrać się do centrum miasta 
ze znajomymi lub posiedzieć 
w jakieś lokalnej restauracji  
w gronie najbliższych.

samodyscyplina
 i ciężka praca

Toruńska judoczka jest aktual-
ną mistrzynią Polski w kategorii 
seniorów oraz młodzieżową mi-
strzynią Polski. Ponadto ma na 
swoim koncie wicemistrzostwo 
Europy juniorek z 2015 roku 
oraz złoty medal mistrzostw 
Europy w drużynie z 2016 

roku. – Moja sportowa rutyna 
wygląda tak, że każdego dnia 
mamy co najmniej dwa treningi 
– opowiada Ania. – Przeważnie 
rano jest bieganie lub siłownia, 
a wieczorami dochodzi do tego 
mata. Między treningami dbam 
o regenerację, stosując klasycz-
ną popołudniową drzemkę. 

Ostatnim sukcesem torunianki 
jest wygrana w Akademickich 
Mistrzostwach Europy w Por-
tugalii, które odbyły się pod 
koniec lipca. Zwycięstwo to od-
biło się szerokim echem, gdyż 
judoczka pokonała tam utytu-
łowaną Francuzkę – Morganę 
Duchene. – Cieszę się ogromnie 
z tego sukcesu i mam nadzieję, 
że moja ciężka praca, zarów-
no na macie, jak i na studiach, 
zostanie doceniona – mówi 
judoczka. – Stoczyłam bardzo 
trudne walki i każdą z nich wy-
grałam w inny sposób, dlatego 
tym bardziej to zwycięstwo daje 
mi dużo satysfakcji.  

Najbliższe zawody czekają Anię 
już w połowie sierpnia podczas 
Uniwersjady w Tajwanie. 

Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

Utalentowany Blin nie miał so-
bie równych przez cały sezon, 
w swoim debiucie wygrywając 
za sterami Yamahy R3 aż sie-
dem z ośmiu wyścigów Pucharu 
Europy i na Węgrzech zapew-
niając sobie tytuł na dwa wy-
ścigi przed końcem tegorocznej 
rywalizacji. -Przystępowaliśmy 
do tego sezonu z bardzo am-
bitnym, zdaniem niektórych 
aż zbyt ambitnym projektem, 

ale zrealizowaliśmy nasz plan 
niemal w stu procentach mówi 
szef zespołu motocyklowego 
Wójcik FHP YART Racing Team, 
Grzegorz Wójcik. - W połącze-
niu z udanym debiutem w MŚ 
FIM EWC na Słowacji to dla nas 
naprawdę wyjątkowy rok. Gra-
tuluje wszystkim naszym nieza-
wodnym zawodnikom, dziękuje 
całej ekipie za kapitalną pracę, 
a naszym partnerom i kibicom 

za ogromne wsparcie podczas 
każdej rundy. Nie zamierzamy 
zwalniać i prosto z Węgier ru-
szyliśmy do holenderskiego As-
sen, gdzie  Daniel wystartował 
w prestiżowym Pucharze Yama-
hy R3, a następnie  zmierzy się 
w mistrzostwach Niemiec IDM. 
Tymczasem pod koniec sierpnia 
szykujemy dla naszych kibiców 
wielką fetę w Poznaniu.”

Impreza odbędzie się w zupeł-
nie nowej formule. Na terenie 
Placu Cyrkowego wybudowany 

zostanie ekstremalny 2-kilome-
trowy tor z dziesięcioma mor-
derczymi przeszkodami.

Organizatorami imprezy są Fun-
dacja Runmageddon oraz mia-
sto Toruń.

Ostatni start rozstrzygnął medalowe roz-
dania w Mistrzostwach Polski w kryterium 
ulicznym. Po zwycięstwo w całej serii oraz 
mistrzowską koszulkę sięgnęli zawodnicy 
TKK Pacific Nestle Fitness Cycling Team – 
Edyta Jasińska oraz Dawid Migas. Ale to 
nie jedyne podium toruńskich zawodników 
w miniony weekend, swoje miejsce na nim 
znaleźli również Karolina Kumięga, Karolina 
Perekitko oraz Adrian Marzec.

anna załęczna to aktualna mistrzyni Polski seniorów i młodzieżowa mistrzyni Polski. choć jej sportowa kariera nabiera tempa i ma na swoim 
koncie coraz więcej sukcesów, to zaznacza, że nie zaniedbuje studenckich obowiązków i często wraca do rodowitego torunia. 

Podczas przedostatniej rundy motocyklowych mistrzostw Polski 
i europejskiej serii alpe adria zawodnicy 15-letni daniel blin 
wygrał oba wyścigi klasy stocksport 300 sięgając po Puchar 

już 26 sierpnia 2017 r. o godzinie 10:00 na Placu cyrkowym przy ul. Przy skarpie 
4  w toruniu odbędzie się impreza biegowa micro runmaggedon. ruszyły zapisy.

Na zdjęciu Anna Załęczna                                                                                                                           Fot. Nadesłane
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artyści Festiwalu l 36 w hrP „Pamela”: zesPół aVe

mocny przekaz, zarów-
no w treści, jak i dźwię-
kach, jest ich znakiem 
rozpoznawczym. mają za 
sobą debiutancki album, 
a już w krótce planują 
premierę nowych utwo-
rów. o dotychczasowych 
inspiracjach i sztuce 
współpracy w gronie do-
świadczonych muzyków 
opowiada lider zespołu 
ave. 

konwencja waszej 
twórczości opiera się na 
tekstach w języku pol-
skim, z mocnym prze-
kazem – dlaczego zde-
cydowaliście się pójść 
akurat tą drogą?
 
mariusz michałowski:  
– Wynikało to z naszej natury, 
bez żadnego założenia. Chce-
my poprzez nasz przekaz do-
trzeć do jak największej ilości 

słuchaczy. Obecnie jest na-
prawdę wiele zespołów, które 
nagrywają w języku angiel-
skim, dlatego też chcieliśmy 
złamać ten schemat i skupić 
się przede wszystkim na two-
rzeniu treści, która prezentuje 
sobą jakąś wartość i będzie w 
pełni zrozumiała dla polskiej 
publiczności. 

w waszych utworach 
na próżno szukać ba-

nalnych tekstów o mi-
łości, poruszane są w 
nich częściej problemy 
otaczającej rzeczywi-
stości – o czym wa-
szym zdaniem warto 
współcześnie mówić, 
poprzez muzykę? 

mariusz michałowski:  
– Przekaz, który pojawia 
się w naszych utworach, 
jest wynikiem spontanicz-
nego zarysu tekstu i próby 
zwrócenia uwagi na różne 
aspekty życia. À propos mi-
łości: oczywiście również 
nie marginalizujemy tego 
tematu, jest to w końcu 
podstawowa cnota człowie-
ka, która stanowi drogę do 
szczęścia. Nie da się ukryć, 
że rozpiętość tematyczna w 
naszych utworach jest bar-
dzo szeroka i wynika z tego, 
że staramy się być dobrymi 
obserwatorami otaczającej 
rzeczywistości. 

waszą debiutancką pły-
tę otwiera utwór london 
blues. mówi się, że nie 
potrzebuje on słów, żeby 
wywołać uśmiech – skąd 
czerpiecie inspiracje do 
tego typu kompozycji?

mariusz michałowski:  
– Całość wyszła bardzo spon-
tanicznie i kolokwialnie mówiąc: 
jest wynikiem naszego „dorwa-
nia się” do instrumentów, ja-
kie akurat mieliśmy pod ręką. 
Użyliśmy do tego elektroniki, 
przetwarzaczy dźwięku i gło-
su. Zabawiłem się wówczas 
w wokalistę jazzowego, efekt 
wyszedł bardzo na luzie i cie-
szymy się, że rezultat spodo-
bał się nie tylko nam. 

jesteście muzykami z 
wieloletnim doświad-
czeniem. każdy z was 
zdążył się ograć w róż-
nych zespołach – czy to 
pomaga czy też wiąże 
się z pewnego rodzaju 
presją?

mariusz michałowski:  
– Faktycznie ma to dwie stro-
ny, choć póki co wpływa na 
nas bardzo dobrze.  Dotyczy 
to zarówno umiejętności mu-
zycznych, jak i sztuki współ-
pracy w zespole. Mamy teraz 
swój cel i do niego dążymy, 
a wcześniejsze ogranie się 
działa wyłącznie na naszą 
korzyść. Nie da się ukryć, że 
pewna presja jest, ale mam 
wrażenie, że im jesteśmy star-

si, tym pozwalamy sobie na 
większy luz i dystans do na-
szej twórczości. 

Praktycznie we wszyst-
kich utworach widać, że 
lubicie bawić się formą 
i nie ograniczają was 
żadne muzyczne ramy 
– czy dalej planujecie 
obrać kurs na alterna-
tywę?

mariusz michałowski: 
 – Myślę, że tak. Póki co uwa-
żamy, że jest to dobry kie-
runek i właśnie w tę stronę 
planujemy zmierzać. Mamy 
naprawdę mnóstwo pomy-
słów i wiele nowych utworów. 
Już wkrótce w sieci będzie 
można usłyszeć i zobaczyć 
dalsze efekty naszej pracy. 
Sporo się obecnie u nas dzieje 
i nie zwalniamy tempa. Mogę 
zdradzić, że małymi krokami 
zmierzamy w kierunku kolej-
nej płyty. 

dziękuję bardzo za roz-
mowę.

– Dziękuję bardzo. 

Rozm. Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

Pozwalamy sobie na luz i dystans do naszej twórczości

REKLAMA TRN 2017081120
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koncert zespołu 
closterkeller

7.05.2017, godz. 19.00 
lizard king, kopernika 3

bilety: 30/40 zł

romeo i julia w 3d na kurtynach wodnych
Innowacyjność spektaklu polegała na przeniesieniu tradycyjnego widowiska musicalowego z teatru na estradową scenę, gdzie wirtualna sce-
nografia wygenerowana przez projekcje 3D zrealizowana została na ekranach wodnych. Widzowie oglądali spektakl w specjalnych okularach. 
Fot. Dominika Lipińska
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koncert
gospel tradycyjny i współczesny

koncert
utalentowani młodzi wirtuozi

koncert
muzyczna improwizacja

wystawa
atrakcje na dziedzińcu

Do Torunia przyjedzie Colin Williams, który w towarzystwie 
siedmioosobowego zespołu wokalnego z Wielkiej Brytanii, 
polskiej wokalistki gospel – Gabrieli Gąsior oraz zespołu in-
strumentalistów z Wydziału Jazzu Akademii Muzycznej w 
Katowicach wykona autorski koncert Celebrate Gospel.
Projekt ukazuje różnorodność muzyki gospel, sięgającej tra-
dycją początków XIX w., a będącej kolebką oraz inspiracją dla 
wielu nowo powstałych gatunków muzycznych. Usłyszymy 
więc zarówno tradycyjne pieśni gospel, jak i nowoczesne autorskie kompozycje. Zaproszeni artyści, dzięki 
swojemu przebogatemu artystycznemu dossier w dziedzinie gospel, są gwarantem sukcesu kolejnego 
festiwalowego  spotkania z muzyką tego nurtu, na które zapraszamy do sali kameralnej CKK Jordanki. W 
programie: różne style muzyki gospel od tradycyjnych utworów do muzyki współczesnej.

Młodzi wirtuozi, uczestnicy Paderewski Piano Academy, przy akompaniamencie 
Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej pod batutą Przemysława Fiugajskiego, zapre-
zentują wybrane części koncertów fortepianowych Mozarta, Beethovena, Cho-
pina, Mendelssohna, Schumanna, Grieg, Saint-Saensa, Brahmsa, Czajkowskiego 
bądź Rachmaninowa. 

Kolejny koncert festiwalowy wypełnią najsłynniejsze dzieła literatury fortepia-
nowej w wykonaniu młodych, utalentowanych obywateli całego świata. Na Piano 
Paderewski Academy zgłasza się każdego roku coraz liczniej elita pianistycznej 
młodzieży z Europy, Azji i Ameryki. Toruńska Orkiestra Symfoniczna po raz dzie-
wiąty towarzyszyć będzie tym utalentowanym wirtuozom podczas prób i czte-
rech koncertów – w Inowrocławiu, Chełmnie, Toruniu i Bydgoszczy.  

Parampampam Trio przez ostatnie dwa lata wypuścili… 17 epek. To efekt niekonwencjonalnego po-
dejścia do procesu twórczego – materiał, który się ukazuje, rejestrowany jest na żywo w sali prób 
bądź podczas koncertu. Nie grają typowych piosenek, każdy ich 
występ jest w całości improwizowany. – Lubimy działanie DIY, 
dlatego swoje nagrania nagrywamy, realizujemy, miksujemy, 
ilustrujemy i wydajemy samodzielnie jako Głowa Konia Nagra-
nia – tłumaczą. Olsztynianie dali się poznać z różnych stron. 
Niekiedy jest to forma bardziej piosenkowa, w której „ogrywa-
ją” motyw prowadzący i płyną w rytmicznych, motorycznych 
i psychodelicznych improwizacjach, całość okraszając świdru-
jącym, yassowym saksofonem. Czasami wolą poeksperymentować i sięgnąć do takich gatunków jak 
ambient, drone i noise. ParampampamTrio to Andrzej Koczan, Darek Dzwolak i Paweł Nałysnik.

Projekt „Wiślanym Szlakiem” to przedsięwzięcie, które na-
wiązywać będzie przede wszystkim do obchodzonego Roku 
Wisły oraz do 560. rocznicy nadania Toruniowi przywile-
jów handlowych przez króla Kazimierza Jagiellończyka. W 
ramach projektu na dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego 
udostępniona będzie wystawa fotogramów Daniela Pacha 
„Nadwiślańskie krajobrazy”. Ponadto zbudowany zostanie 
tam model kogi – jednomasztowego statku handlowego – o 
rozmiarach zbliżonych do naturalnych. Przy statku odbywać 

się będą liczne działania aktywizujące (np. „załadunek” towarów handlowych na statek). Dzięki reali-
zacji projektu „Wiślanym Szlakiem” przybliżone zostaną zagadnienia podkreślające znaczenie rzeki dla 
rozwoju ośrodków miejskich, handlu w średniowiecznych miastach czy dotyczące towarów i surowców 
przywożonych drogą wodną do Torunia.

muszla koncertowa w Parku zdrojowym, ciechocinek
12.08.2017, godz. 17.00

wstęp wolny

jam session
hrPP, ul. legionów 6 

18-19.08.2017, godz. 22.30
wstęp wolny

koncert „the sound of gospel” 
centrum kulturalno-kongresowe jordanki, ul. wały gen. sikorskiego 8

14.08.2017, godz. 19.00    bilety: 25/35 zł

Festiwal piano Paderewski academy
centrum kultury dwór artusa, rynek staromiejski 6

19.08.2017, godz. 20.00  bilety: wejściówki 

koncert Parampampam trio
13.08.2017, godz. 20.30 

koniec świata, ul. Podmurna 4/6  wstęp: 10 zł

Projekt „wiślanym szlakiem”
muzeum okręgowe, rynek staromiejski 1

12.08.2017, godz. 10.00  wstęp wolny

koncert
jazzowy festiwal w ciechocinku

koncert
jam session dla każdego

Jak co roku, w dwa sierpniowe wieczory w Hard Rock Pubie Pamela zagości jam session 
festiwalu Harmonica Bridge. Gwiazdy festiwalowe od wielu lat przyzwyczaiły nas do 
tego, że mimo spontanicznego charakteru jam session, to, co dzieje się na scenie w jego 
trakcie, wprawia w osłupienie nawet największych koneserów muzyki. Nie ma barier sty-
listycznych, muzycznych, personalnych. Każdy może zagrać wszystko ze wszystkimi... i 
wypada to genialnie. Uczestnicy programu Campus HRP Pamela, czyli zajęć muzycznych 
odbywających się w Pameli, mają okazję do kolejnego twórczego i inspirującego spotka-
nia z ciekawymi osobowościami muzycznymi. Oczywiście jam session jest otwarte dla 
wszystkich, zarówno muzyków chcących wziąć w nim czynny udział, jak i fanów muzyki 
spragnionych bliższego kontaktu z gwiazdami Harmonica Bridge 2017. O poziom arty-
styczny jam session dbają prowadzący je muzycy zespołu Open Blues. 

III Happy Jazz Festiwal połączony jest z 
benefisem Marka Gaszyńskiego. W trak-
cie benefisu zostanie wręczona dla Mar-
ka Gaszyńskiego „Nagroda Burmistrza 
Ciechocinka za Promocję Aktywności 
Twórczej Osób z Niepełnosprawnościa-
mi”. Kto wystąpi? Orkiestra Dęta OSP w 
Aleksandrowie Kujawskim, Piotr Zubek, 
Łukasz Jemioła, Andrzej Kubacki, Sylwia Kwasiborska Trio, Joanna Czajkow-
ska-Zoń z zespołem, iędzypokoleniowy team perkusyjny (Adam Jędrzejowski, 
Krzysztof Biaduń, Tymek Matuszak), Skołowani & Przyjaciele, Moriah Woods 
Trio, Krzysztof „Puma” Piasecki, Apostolis Anthimos. 
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