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Kultura, s. 5
Tydzień przed otwarciem festiwalu Camerimage. 
Czy warto odwiedzić Bydgoszcz?

Pomoc, s. 11
Szlachetna Paczka rozpoczyna nabór 
wolontariuszy. Zapraszamy do udziału
 w akcji.

Gęsina na Św. Marcina, s. 7-8
Tradycja i smak w kujawsko-pomorskim.
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2. edycja piernikowej akcji!
czekaMy na wasze prace
2. edycja piernikowej akcji!
czekaMy na wasze prace

Fot. mateusz Patalon
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trump kontra Duda
Podobno USA to największa potęga 
świata. Jest jednak dziedzina, w której 
Amerykanie nie mają najmniejszych 
szans z nami, prawdziwymi Polaka-
mi. To kampanie wyborcze. Specja-
liści rynku mediów w USA mówią, że 
obecna kampania prezydencka jest 
najbrudniejszą od dekad. Najbardziej 
odległą od zasad. Donald Trump i 
Hillary Clinton obrzucają się inwekty-
wami i wyciągają na światło dzienne 
afery pogrążające przeciwnika. Staw-
ka jest gigantyczna – prawo do kie-
rowania najsilniejszym mocarstwem 
świata. Co gorsza, także o bezpośred-
ni dostęp do kilku magicznych przy-
cisków, uruchamiających setki rakiet 
jądrowych. Zaskoczyło mnie jednak, 

że Amerykanie uznali tę kampanię 
za „brudną” i przekraczającą granice. 
Zapewne nie wiedzą zbyt wiele o 
świecie i nie zajrzeli do nas. Przypo-
mniałem sobie bowiem dwie ostatnie 
kampanie w Polsce. Prezydencką i 
parlamentarną. Nie wiem, jak nazwa-
liby je Amerykanie, ale jak dla mnie 
to zabrakłoby przymiotników. Słowo 
„brudna” byłoby chyba formą kom-
plementu. Szybciej można by polskie 
wybory uznać za polowanie z nagon-
ką. Na moich oczach znajomi, koledzy 
i koleżanki, ba – krewni! – zmieniali się 
w „prawaków” i „lewaków”. Wujek i 
siostrzeniec z krewnych stawali się 
„patriotą” i „gorszym sortem”. I tak 
pozostało do dziś.  Utworzone rok 
temu okopy wciąż są pełne żołnierzy 
swojej sprawy. Nienawiść dotycząca 
orientacji politycznych i prywatnych 
poglądów na świat czy religię, stała 
się nieusuwalnym elementem pol-
skości codziennej. „Nienawidzę, więc 
jestem (Polakiem)”, tak można by 
strawestować znane przysłowie. Cie-
kawe, czy gdyby z Trumpem walczył 
obecny prezydent RP, Andrzej Duda, i 

zastosował te same metody jak wo-
bec Bronisława Komorowskiego, czy 
wygrałby? A może odwrotnie, może 
to Trump powinien wystartować w 
Polsce? Chyba poczułby się u nas 
jak ryba w wodzie. Jego kampania 
zostałaby w kraju uznana za „lajto-
wą”. Jakieś tam wyciąganie, że kon-
kurentka pisała prywatne maile ze 
służbowego konta. Śmiechu warte, 
skoro u nas przechodzi nawet za-
trudnianie całej rodziny i wszystkich 
znajomych w resorcie/firmie, którą się 
kieruje. Trumpowe rewelacje byłyby 
w Polsce prezentowane w mediach 
w dziale „Humor na dziś”. A może to 
dobry pomysł, żeby polski kandydat 
wystartował w kolejnych wyborach 
prezydenckich w USA. Gdyby po-
wtórzyć wzorce z kampanii w kraju, 
żaden Trump – nie mówiąc już o „cioci 
Hillary” – nie dałby mu rady. Polak 
zasiadłby na „stolicy waszyngtono-
wej”. I wiem, jaka byłaby jego pierw-
sza decyzja. Zniósłby dla nas wizy do 
USA. To co, startujemy?

to jedyny taki dzień...

Cały ubiegły weekend stał pod 
znakiem odwiedzania cmen-
tarzy. W tym roku kalendarz 
dał nam na te, często dalekie 
odwiedziny, kilka dni. Dało się 
to odczuć. Na drogach jakby 
luźniej, zaparkować jakby ła-
twiej, a i trąbienia  za kółkiem 
też chyba mniej. Może to dziw-
ne, ale przyznaję, że bardzo 
ten dzień za jego atmosferę 

zadumy lubię. Nieraz pogoda 
chłodem, albo jak w tym roku 
deszczem i błotem, trochę go 
nam „spaprze”, ale to chy-
ba najbardziej polskie święto 
ze wszystkich. I nie chodzi mi 
o spór o to, czy dynie i prze-
brane dzieciaki z cukierkami 
są gorsze czy lepsze od świec 
i kwiatów na grobach. Jedno 
i drugie da się świetnie połą-
czyć. W tym święcie liczy się 
obecność. Trochę mieszkałem 
poza Polską, sporo podróżowa-
łem i przyznaję, że tak licznego 
odwiedzania grobów bliskich, 
jak u nas, nie ma chyba nigdzie 
na świecie. To wspaniała tra-
dycja. Nekropolie, zwyczajowo 
raczej puste, tętnią w ten dzień 
życiem. Są spotkania rodzinne, 
często zakończone bigosikiem 
i naleweczką, co zawsze roz-
grzewa najlepiej. Są kwesty i 
zbiórki naszych celebrytów i 
polityków. Na cmentarzu św. 
Jerzego, od kilku lat spotykam 
Prezydenta Torunia, w otocze-

niu mundurów straży miejskiej 
i pożarnej, oraz marynarzy z 
ORP Toruń, co widokiem jest 
u nas nieczęstym. To piękny 
gest i „pełen szacun” za to 
dla gospodarza miasta. Jed-
nak najfajniejszy jest zawsze 
wieczór. Udało mi się nauczyć 
moich synów, że już po ciem-
ku, od lat, jedziemy ponownie 
na ten śródmiejski cmentarz, 
aby poczuć magię czasu i 
dnia. Pięknie tam wtedy i ta-
jemniczo pośród morza lamp i 
świateł,  sporo osób w zadumie 
przechadza się alejkami. Łuna 
świec pozwala skupić myśli 
przy tych, którzy odeszli. Py-
tam więc znad tych płonących 
mogił, czy władze narodu, tak 
szanującego zmarłych, muszą 
naruszać ich spokój i zaczynać 
smoleńskie ekshumacje? Nie 
można tego, z szacunku dla 
powagi śmierci, zaniechać?

Gęsina na stół!

Pierwsza próba wprowadze-
nia regionalnego przysmaku 
na stoły regiony odbyła się 
w 2009 roku. Wtedy odbył 
się festyn na toruńskich Jor-
dankach. Próba połączenia 
Święta Niepodległości z gęsią 
na talerzu od razu budziła 
skojarzenie z amerykańskim 

świętem i ucztą z indykiem w 
roli głównej. Wiele osób mia-
ło wątpliwości czy to dobry 
kierunek, ale tłumy do stoisk, 
gdzie można było degustować 
potrawy z gęsi mówiły same 
za siebie.  Cały pomysł wyda-
wał się trochę wymyślony na 
siłę. Zresztą  festyn narobił 
nam smaku, a z samą gęsiną 
było ciężko, bo już zakup szla-
chetnego mięsa, wcale nie był 
taki prosty. 
Przez ostatnie lata wiele się 
zmieniło. I z dostępnością gę-
siny i skalą całego wydarze-
nia. Od pięciu lat odbywa się 
Kujawsko-Pomorski Festiwal 
Gęsiny w Przysieku. Gęsina 
nie tylko stała się atrakcją, 
która ściąga do naszego re-
gionu „głodnych” dobrego 
smaku gości, ale także wyro-
sła do prawdziwego lokalnego 
produktu. Stała się znakiem 
rozpoznawczym nie tylko w 
kujawsko-pomorskim, ale i w 
całym kraju. Nie zapominaj-

my, że w listopadzie (nie tylko 
przecież 11 listopada) gęsina 
serwowana jest w restaura-
cjach całej Polsce. W zeszłym 
roku udział w listopadowej ak-
cji wzięło udział ponad dwie-
ście restauracji. Czy to dobra 
tradycja? Dla mnie tak. Sama 
z przyjemnością degustu-
ję przysmaki z gęsi podczas 
obiadu 11 listopada, sama nie 
mam aż takich zapędów kuli-
narnych, by gęś przyrządzać, 
ale oferta toruńskich restau-
racji jest naprawdę imponują-
ca. Dlaczego więc nie skorzy-
stać?  Do tego namawiamy. 
Został tydzień, by zarezer-
wować stolik lub zdobyć gęś 
na świąteczny stół. Zdrowo, 
smacznie i regionalnie. A może 
podzielicie się przepisem  
z Czytelnikami? Czekamy:  
redakcja@toronto-magazyn.pl.

maciej Karczewski 
toruński przedsiębiorca

Przedpremierowy Hendrix

Czasy mamy takie, że audycji au-
torskich w radiach, szczególnie tych 
mainstreamowych, jest coraz mniej. 
Trend jest stały, mimo wielokrotnego 
obwieszczania jego zmian, i raczej 
się pogłębia. Playlista stała się fety-
szem, zarówno dla radiowców, jak i 
artystów, a pojęcie dziennikarstwa 
muzycznego ulega przedefiniowa-
niu. Z drugiej strony Internet stwarza 
nowe możliwości. Nie ma więc próżni. 
Gdyby jednak wrócić pamięcią do cza-
sów, gdy stacje radiowe kształtowały 
gusta słuchaczy, a nie im schlebiały, 
trudno pominąć w tym procesie rolę 
wybitnych osobowości. Ludzi z pasją. 
Ikony często budzą kontrowersje. 

Czasami materializują się one w po-
staci filmu, tak jak w przypadku dzieła 
Jana P. Matuszyńskiego. Gdybym 
miał na własny użytek ucieleśnić 
pojęcie dziennikarza muzycznego, 
nie szukałbym daleko. Przybrałoby 
ono postać Zdzisława Pająka. W jego 
wypadku nie ma różnicy zdań. Słu-
chacze, artyści i czytelnicy go kochają. 
Ja dodatkowo podziwiam za konse-
kwencję w tym, co robi. Kilka lat temu, 
gdy rozmawialiśmy w bydgoskiej sie-
dzibie Radia PiK po realizacji materiału 
dla jednej z jego audycji, opowiedział 
mi o swoich planach związanych z 
napisaniem kolejnej książki. Jako au-
tor ma ten dar, że gdy mówi o swoich 
projektach, najchętniej udałbym się 
do najbliższej  księgarni, aby ją kupić. 
W tym roku, w kuluarach organizo-
wanego przez Sławka Małeckiego 
festiwalu „Blues bez Barier”, oznajmił 
mi, że ukończył pracę nad pierwszym 
tomem książki „Jimi Hendrix – Sza-
man Rocka”. Po „Eric Burdon – Feniks 
Rocka” oraz „Eric Clapton – Pielgrzym 
Rocka” jest to już trzecia pozycja 
książkowa autorstwa Zdzisława Pa-

jąka, poświęcona muzyce okołoblu-
esowej, postaciom z nią związanym i 
czasom, w których powstawała. „Jimi 
Hendrix – Szaman Rocka” wstępnie 
planowany jako kompendium wiedzy 
o „największym elektrycznym gita-
rzyście wszech czasów” rozrósł się 
do rozmiarów dwutomowego dzieła. 
W pierwszym, podzielonym na czte-
ry części, z których każda opowiada 
o kolejnych etapach życia Jamesa 
Marshalla Hendrixa, uwzględniając 
rodzinne korzenie swojego bohatera, 
autor przedstawia jego historię od 
chwili narodzin do momentu wylotu 
do Londynu. Nie można powiedzieć, 
aby ten okres nie był znany fanom 
Hendrixa, jednak w wielu publika-
cjach jest traktowany zdawkowo, 
co czyni tom pierwszy nader cieka-
wym. W środę, 9 listopada, w czasie 
pierwszego, „hendrixowskiego” dnia 
HRPP Festival 2016 można będzie 
„przedpremierowo” nabyć tę książkę, 
porozmawiać z jej autorem i poprosić 
go o dedykację.
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MARCIN 
TREICHEL

Rysowaniem i projektowa- 
niem graficznym zajmuje 
się od wielu lat. Doświad-
czenie zdobył, pracując 
dla dzienników regional-
nych oraz współpracując 
z agencjami reklamowymi 
przy wielu różnorodnych 
projektach.

Darek Kowalski
HrP Pamela

Żaneta Lipińska-patalon
redaktor naczelna

jarosław jarry jaworski 
specjalista public relations, 

freak



Nie tylko reżyserzy i aktorzy 
tworzą klimat filmów. Praca i 
wizja operatorów wnosi ogrom-
ny wkład w wizualną wartość 
danej produkcji. Dzięki Cameri-
mage od lat mamy okazję doce-
nić i poznać tych, którzy kryjąc 
się za kamerami, komponują 
kadry. 

debiuty i pokazy 
przedpremierowe
Zbliżający się festiwal filmowy 
to jak co roku ogrom filmów, 
bo około 300 ciekawych, wyse-
lekcjonowanych spośród 3000 
tysięcy zgłoszonych z całego 
świata. Wiele z nich to poka-
zy przedpremierowe. W sekcji 
konkursowej powalczą one w 
dziesięciu kategoriach. W te-
gorocznym Konkursie Głów-
nym zobaczymy 13 produkcji, 
w tym ostatni film zmarłego 
niedawno Andrzeja Wajdy „Po-
widoki”, „Marię Skłodowską-
Curie”, „Snowdena”, „Moonli-
ght”, „Blood and Glory”, „Lion”, 
„Moonlight”, „Mroczne bestie”, 
„Siedem minut po północy”, 
„Remember”, „Przełącz ocalo-
nych”, „Past Life”, „Nowy po-
czątek”  oraz pierwszy w historii 
festiwalu film z jednej z wysp 
Vanuatu - państwa w Oceanii. 
– „Tanna” to niezwykły film 
debiutantów. Opowiedzieli hi-
storię miłosną niczym z Romea 

i Julii, ale w rzeczywistości nie-
tkniętej cywilizacją techniczną. 
Trudno nie pochylić czoła przed 

pięknem natury 
pokazanej w tym 
obrazie filmo-
wym. Zdjęcia robią 
ogromne wraże-
nie. Pojawiają się 
ważkie pytania 
dotyczące miło-
ści, nadziei, życia, 
śmierci, postawio-
ne w sposób natu-
ralny, bez balastu 
cywilizacyjnych 
skrzywień – mówi 
Marek Żydowicz, 
dyrektor Cameri-
mage i szef Fun-
dacji Tumult, orga-
nizującej festiwal. 
Kolejnych wrażeń 
filmowych dostar-
czą m.in. konkursy 
etiud studenckich, 
filmów dokumen-
talnych pełno- i 
krótkometrażo-
wych, debiutów 
operatorsk ich , 
reżyserskich czy 
produkcji polskich, 
w którym zobaczy-
my osiem filmów. 
Będą one oceniane 
przez zagraniczne 
jury.
– Młodzi filmowcy,  zakwalifiko-
wani do konkursów Camerima-
ge, nie ukrywają euforii z tego 

powodu. To dla nich ogromnie 
ważne, że owoce ich pracy zo-
staną zaprezentowane przed 

cenionymi filmowymi osobisto-
ściami – podkreśla Marek Ży-
dowicz, który co roku aktywnie 
uczestniczy w procesie selekcji 
filmów. – Bardzo często oglą-

dam nawet te odrzucone przez 
preselekcjonerów, żeby przeko-
nać się, czy ich decyzje pokry-

wają się z moimi odczuciami. 

Fundacja 
tumult 
– producent wiodący

Oprócz konkurso-
wych wyróżnień 
Nagrodę Camerima-
ge za Całokształt 
twórczości odbierze 
w Bydgoszczy au-
tor zdjęć Michael 
Chapman („Taksów-
karz”, „Wściekły 
Byk”, „Lęk pierwot-
ny”, „Ścigany”). 
Nagrodę dla Sce-
nografa ze Szcze-
gólną Wrażliwością 
Wizualną otrzyma 
Dennis Gassner, 
odpowiedzialny za 
scenografie m.in. 
do „Truman Show”, 
„Drogę do zatrace-
nia”, „Skyfall” czy 
filmu „Barton Fink”. 
Nagrodę im. Krzysz-
tofa Kieślowskiego 
odbierze laureatka 
dwóch Oscarów Jes-
sica Lange („Tutsi”, 
„Błękit nieba”, „Dwie 

matki”, „Duża ryba”). Organiza-
torzy zdradzili, że nagrodę dla 
duetu reżysersko-operatorskie-

go odbierze również w tym roku 
dwóch wybitnych artystów. W 
sekcjach pozakonkursowych 
zobaczymy przegląd kina nor-
weskiego, krajów nadbałtyc-
kich, przypomniani zostaną mi-
strzowie, którzy odeszli: Haskell 
Wexler, Vilmos Zsigmont, Artur 
Hiller. Widzowie przypomną 
sobie „Dekalog” Krzysztofa Kie-
ślowskiego. 

Tegoroczny Camerimage to 
możliwość wybrania się na 
pierwszą w Polsce prezentację 
fotografii Jessiki Lange. Akcent 
toruński Camerimage to wy-
stawa „Evolution” w CSW, na 
którą składa się około 500 eks-
ponatów: rekwizyty, kostiumy i 
fragmenty scenografii z filmów 
wybitnego kanadyjskiego reży-
sera Davida Cronenberga, jak 
również fragmenty jego filmy, 
osobiste zapiski i projekty. Wer-
nisaż wystawy odbędzie się 14 
listopada. To również jedyna w 
Polsce odsłona takiej wystawy, 
wraz z możliwością spotkania 
z ludźmi, z którymi reżyser 
współpracował. Festiwalowi 
będę towarzyszyć liczne warsz-
taty, seminaria i prezentacje.
Fundacja Tumult – organizator 
festiwalu Camerimage – od lat 
zajmuje się produkcjami fabu-
larnymi i dokumentalnymi. Była 

zaangażowana m.in. w „Powi-
doki” Andrzeja Wajdy (produ-
cent), „Dolinę Bogów” Lecha 
Majewskiego (koprodukcja), 
„Kantor” Jana Hryniaka (jeden 
z producentów), w polskiego 
kandydata do Oscara 2015 – „11 
minut” Jerzego Skolimowskiego 
(jeden z producentów) i „Dżej 
Dżej” Macieja Pisarka (kopro-
dukcja). – Podczas Camerimage 
ogłosimy nabór projektów fil-
mowych, w które będziemy się 
angażować jako producent wio-
dący – dodaje Marek Żydowicz. 
Obrona idei, trudne wybory, 
walka o zachowanie godno-
ści i wiele innych kluczowych 
oraz uniwersalnych tematów 
współczesnej rzeczywistości 
odnajdziemy w festiwalowych 
projekcjach. – Wartość dobrych 
filmów mieści się zwykle w 
tym, co odczytujemy między 
wierszami. Kultura, której czę-
ścią jest sztuka filmowa, daje 
ogromne możliwości dotarcia 
do społeczeństwa z istotnymi 
ideami, przestrogami, z wzor-
cami, których tak bardzo po-
trzebujemy. Camerimage to po 
raz kolejny stawianie ważnych 
pytań – dodaje dyrektor festi-
walu.

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl    

Gala otwarcia festiwalu Camerimage odbędzie się 12 listopada w bydgoskiej operze                          Fot. Organizatora
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wartoŚć Ma teŻ to, co Między słowaMi 
– caMeriMaGe 2016

Na zdjęciu Grażyna Torbicka i Marek Żydowicz                                                                           Fot. Organizatora
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film to nie tylko komunikat werbalny. czasem najważniejsze dzieje się między słowami. okazją do obejrzenia około 300 filmów z całego świata 
będzie kolejny, już 24. Międzynarodowy festiwal filmowy camerimage 2016. od 12 do 19 listopada w Bydgoszczy pojawią się wybitne osobowości 
kina i ciekawe produkcje. to wielkie święto dedykowane sztuce ruchomego obrazu. 



- 6 -REKLAMA
TRN 2016110403G



- 6 - GĘSINA NA ŚW. MARCINA - 7 -

REKLAMA REKLAMA TRN 2016110410GTRN 2016110404G 

GĘSINA NA ŚW.MARCINA

Tradycję spożywania gęsiny 
w Dzień Świętego Marcina 
zawdzięcza się dziwnej sy-
tuacji, która wydarzyła się 
podczas mianowania Marcina 
na biskupa. Legenda głosi, 
że Marcin, który był pustel-
nikiem nie chciał przyjąć 
owego stanowiska, więc by 
uchronić się przed tym losem 
schował się w klasztornej 
szopie w której były prze-
chowywane gęsi. Ich wzmo-
żone gęganie zdradziło jego 
kryjówkę. Minęły setki lat 
nim gęsina została powiąza-
na z tym wydarzeniem, ale 
kiedy do tego doszło Polska 
przeżywała prawdziwy boom 
na to mięso. Szacuje się, że  
w dziewiętnastowiecznej 
Warszawie sprzedawano 
aż 3,5 miliona gęsi rocz-
nie. W listopadzie, czyli w 
okresie uboju gęsi, to mię-
so gościło na większości 
polskich stołów, zarówno  
w miastach jak i na wsiach.

Lokalny patriotyzm
Polska gęś hodowlana jest 
wciąż bezkonkurencyjna na 
Europejskim rynku, jednak 
większość polskiej hodowli 
trafia do Niemiec. Za zachod-
nią granicą jest bardzo popu-
larna, o wiele bardziej niż w 
Polsce. Polacy są prawdzi-
wymi mięsożercami, ale naj-
częściej spożywanym mięsem 
jest wieprzowina, wołowina i 
drób. Na statystycznego Po-
laka przypada zaledwie 17 
gramów gęsiny rocznie.
Największym producentem 
polskiej gęsiny są Kujawy. 
Spośród wielu gatunków gęsi 
domowej jest tylko jedna 
rdzennie polska odmiana, gęś 
biała kołudzka, nazywana 
również gęsią owsianą. Wy-
wodzi się z Kołudy Wielkiej, 
miejscowości pod Inowrocła-
wiem. Dzięki zainicjowanej 
przez kujawsko-pomorski sa-
morząd akcji „Gęsina na świę-

tego Marcina” 
mającej na celu ponowną 
popularyzację tego mięsa,  
w listopadzie można skoszto-
wać jej w 200 restauracjach w 
całej Polsce (17 z nich znaj-
duje się na Kujawach) na Gę-
sinowym Szlaku Kulinarnym. 
W regionie organizowane są 
także pikniki i targi związa-
ne z tym świętem. Od czasu 
pierwszej edycji akcji „Ku-
jawsko-Pomorska gęsina na 
Świętego Marcina” w 2009 
roku popyt na gęsi znacznie 
wzrósł, ale wciąż może być 
lepiej. Tak więc biorąc udział 
w akcji, nie tylko przyczynia-
my się do popularyzacji tego 
mięsa, ale wspieramy rów-
nież lokalną gospodarkę.

Tlłuste zdrowie
Gęsina ma ogromne walory 
smakowe, które mogą odmie-
nić monotonię codziennych 
posiłków. Mięso jest ciemne 

i delikat-
ne, a po 
przygo-
towaniu 
b a r d z o 
aroma-
tyczne. 
Oprócz 

p o -
w s z e c h n e j 
gęsi pieczonej 
warto spróbować ta-
kich przysmaków jak 
confit z żo-
ł ą d kó w , 
czerniny 
na gęsi-

nie, gęsi faszerowanej skór-
kami jabłek czy carpaccio. 
Świetnym dodatkiem będzie 
czerwone wino, na przykład 
Côtes De Saint Mont albo bia-
łe Sancerre Blanc.
Nie można zapomnieć o jej 
wartościach odżywczych. 

Gęsi karmione naturalny-
mi paszami 

m a j ą 
bardzo od-

żywcze mięso i tłuszcz. 
Obfituje on w NNKT, 
czyli niezbędne niena-
sycone kwasy tłusz-
czowe, a aż 42% kwa-

sów tłuszczowych stanowią 
tłuszcze jednonienasycone. 
Przyczyniają się one między 
innymi do sprawności inte-
lektualnej i mają leczniczy 
wpływ na schorzenia układu 
sercowo-naczyniowego. Ale 
nawet jeśli nie cierpi się na 
te schorzenia korzystne dla 
całego organizmu będzie 
wprowadzenie do diety na 

przykład gęsiego 
smalcu. Na 
bok moż-
na odłożyć 

mity o niezdro-
wym tłustym mię-

sie podwyższającym 
poziom cholesterolu czy 

zaburzającym naszą syl-
wetkę. Po prostu cieszmy się 
ze wspaniałego smaku tego 
mięsa i korzyści płynących  
z jego spożywania.

Lena Paracka
redakcja@toronto-magazyn.pl 

11 listopada kojarzy się przede wszystkim ze Świętem niepodległości, ale to nie jedyny powód do szczególnego obchodzenia tego dnia. 
drugim powodem jest dzień Świętego Marcina, z którym wiąże się dłu- ga tradycja spożywania gęsiny. skąd wziął się ten zwyczaj i jak 
gęsina jest traktowana dzisiaj?

Gęsina - sMak tradycji naszeGo województwa
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Kujawsko-Pomorska Gęsina na 
św. Marcina to ogólnopolska 
akcja społeczna, która ma na 
celu promocję regionu kujawsko
-pomorskiego. Organizowana 
jest ona przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Kujawsko
-Pomorskiego. Jak się okazuje, 
warto obecnie inwestować w 
gęsinę, gdyż  przeżywa ona 
na polskich stołach swoisty 
renesans. Coraz częściej sięga-
my po nią zarówno ze względu 
na niepowtarzalny smak, jak i 
bogactwo składników odżyw-
czych. – Gęsina to mięso, które 
obecnie wraca do nas na stół. 
Niegdyś było często podawa-
ne, a teraz w końcu doczekało 
się powrotu na nasz rynek – za-
uważa Piotr Hewelt, szef kuchni 
w restauracji Centrum Sportu i 
Rekreacji „Olender”. –  Gęsina 
robi się coraz bardziej popular-
na, widać to między innymi po 
restauracjach – z roku na rok 
zwiększa się na nią zapotrze-
bowanie. Jest też coraz więcej 
restauracji, które podają gęsinę 
przez cały rok.

Z czym smakuje 
najlepiej?

Gęsina to mięso, które 
można podawać na wie-
le sposobów, w towa-
rzystwie najróżniejszych 
dodatków. Sól i maje-
ranek to dwie podsta-
wowe przyprawy, które 
sprawiają, że gęsina na-
biera wyrazistego aro-
matu. Szefowie kuchni, 
ze względu na wyjątko-
wy smak mięsa, zgodnie 
polecają degustację 
gęsiny, szczególnie w 
klasycznej odsłonie. – 
Ciężko określić, z czym 
najczęściej podaje się  
gęsinę, akurat w naszej 
restauracji podajemy 
ją w postaci gulaszu z 
żołądków. Oprócz tego gęsina 
z pewnością dobrze smakuje z 
kopytkami i modrą kapustą – 
opowiada Marcin Drążkowski, 
szef kuchni w restauracji Jan 
Olbracht Browar Staromiejski. – 
Tak podana gęsina to wersja kla-

syczna, ale można coraz częściej 
zauważyć, że do takiej klasyki 
się powraca. 
Gęsina oprócz tego, że jest mię-
sem smacznym, wyróżnia się 
bogatą zawartością składników 
odżywczych. Posiada ona szereg 
witamin z grupy B oraz minerały, 

tj. fosfor czy wapń. W składzie 
gęsiny nie brakuje także kwa-
sów omega-3 i omega-6, które 
mają wpływ  na obniżenie pozio-
mu  cholesterolu. – Klasycznym 
podaniem gęsiny jest filet z gęsi, 
z karmelizowanym jabłkiem i żu- 
rawiną. Osobiście uważam, że 

gęś najlepiej smakuje, kiedy jest 
pieczona w całości, podawana 
z kopytkami bądź kluskami ślą-
skimi, z sosem i z modrą kapu-
stą – przekonuje Piotr Hewelt. 
– Gęsina jest na tyle smacznym 
mięsem, że jeśli przekombinuje 
się jej podanie, to można popsuć 

tylko efekt końcowy  
i pozbawić ją naturalne-
go aromatu. 

Festiwal
w Przysieku 

Kujawsko-Pomorski Fe-
stiwal Gęsiny w Przy- 
sieku zbliża się wiel- 
kimi krokami. Odbędzie 
się on 11-12 listopada. 
Jest to obecnie jeden  
z największych kierma- 
szy gęsich tuszek i wy- 
robów z gęsi w Pol- 
sce. Ideą festiwalu  
jest połączenie trady-
cji związanej z dniem 
Świętego Marcina oraz 
z Narodowym Świę-
tem Niepodległości. 
Festiwal  od lat słynie 

z promocji wyrobów z gęsiny, 
której towarzyszy cykl  szkoleń  
i prezentacji.

Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

aromatyczny smak i bogactwo składników odżywczych to walory, które wyróżniają kujawsko-pomor-
ską gęsinę. zobaczcie, gdzie 11 listopada będziecie mieli okazję jej skosztować i dlaczego warto sięgnąć 
po nią nie tylko od święta.

nie zwLekaj i sprawdź, jak sMakuje tradycja 

Gęsina do menu trafia nie tylko w naszym województwie, serwowana jest w całym kraju                 Fot. Jacek Koślicki
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Nie jesteśmy niedźwiedziami, żeby 
na zimę magazynować tłuszcz. 
Nieprawda więc jest, że – jak nie-
którzy uważają – zapotrzebowa-
nie energetyczne jesienią i zimą 
jest większe niż w innych porach 
roku. Często wręcz przeciwnie – 
częściej przesiadujemy w domu, 
dawkujemy sobie mniej ruchu, 
więc tak naprawdę z racji bardziej 
stacjonarnego trybu życia nie mu-
simy dostarczać naszemu orga-
nizmowi dawek energetycznych 
ponad normę.
Oczywiście nie oznacza to, że jesie-
nią czy zimą mamy się głodzić. Pięć 
posiłków dziennie obowiązywać 
nas powinno przez cały rok. To 
optymalna dieta. Zgodnie z powie-
dzeniem, że śniadania należy zjeść 
samemu, obiadem podzielić się z 

przyjacielem, a kolację oddać wro-
gowi, pierwszego posiłku w ciągu 
dnia nie wolno zaniedbać. Należy 
go zjeść do godziny po przebudze-
niu. Od jakiego menu warto zacząć 
dzień? – Na śniadanie polecam 
jajka w postaci jajecznicy, omletu z 
przyprawami czy dodatkiem owo-
ców oraz warzyw, jajek na twardo, 
na miękko. W jajku znajdziemy 
między innymi bogactwo białek, 
tłuszczy, witamin rozpuszczalnych 
w tłuszczach, aminokwasów egzo-
gennych – mówi Andrzej Piasecki, 
dietetyk. Jajka nie przyczyniają 
się również do wzrostu poziomu 
cholesterolu, jak jeszcze niedaw-
no uważano. Cholesterol w nich 
występuje, ale nie należy się go 
bać, bo jest naturalnym i koniecz-
nym składnikiem jaja jako komórki 

rozrodczej i stanowi zaledwie 0,3%. 
masy jajka. W dzisiejszych czasach 
mamy spory wybór produktów 
spożywczych w sklepach, ale 
niestety witamin, wartościowych 
składników mają one coraz mniej. 
Niedobory musimy uzupełniać. 
Jajka to trafiony wybór, można 
zjadać nawet dwa dziennie. 
Koktajl to także dobra opcja – nie 
tylko śniadaniowa, ale również na 
kolację. Bazę koktajlu stanowić 
może mleczko kokosowe, maślan-
ka czy kefir. A jakie składniki warto 
zmiksować? To, co lubimy, co nam 
smakuje. Owoce, warzywa – mogą 
być ugotowane, wyjęte z rosołu, a 
w szczególności z barszczu, bo bu-
raki wzmacniają i oczyszczają or-
ganizm, miks nasion – siemię lnia-
ne, sezam, słonecznik, czarnuszkę, 

orzechy. Można dodać kakao, 
olej zawierający kwas ome-
ga-3, a całość dosłodzić mio-
dem. Dwie-trzy godziny po 
śniadaniu powinniśmy zjeść 
drugie śniadanie. Serek wiej-
ski, jogurt naturalny, kanapki 
czy owsianka nasycą nas w 
południe. Obiad? Tradycyjny 
– z węglowodanami, białkiem 
i tłuszczami. Jeśli przyrzą-
dzamy coś smażonego, to 
najlepiej używać smalcu lub 
oleju kokosowego. Dietetycz-
ka Paulina Socha: - Typowo 
jesiennym warzywem jest 
dynia, z której możemy zro-
bić pyszną zupę z dodatkiem 
curry, która nas rozgrzeje  
w chłodne dni, pasztet kanap-
kowy, risotto, pierogi i wie- 
le innych ciekawych dań. 

Zasada, którą powinniśmy się 
kierować przez cały rok, to 
unikanie picia w trakcie posił-
ku. Żeby nie odkwasić organi-
zmu, należy to zrobić pół go-
dziny przed lub pół godziny 
po obiedzie. Andrzej Piasecki: 
- Jeśli pijemy wodę, to nie tę 
z plastikowej butelki, chyba 
że przelejemy ją do szklanej 
i zamrozimy na kilka godzin. 
Woda ze szkła jonizuje się 
ujemnie i przyciąga toksyny, 
z plastikowych butelek od-
wrotnie. Pani Paulina zachę-
ca do picia herbat z czystka, 
pokrzywy, z dodatkiem im-
biru, cynamonu czy miodu 
(uwaga – nie dodajemy do 
gorącego napoju, bo straci 
wartość). Pan Andrzej do listy 
zdrowych produktów dorzuca  
bogate w witaminę C soki z 
czarnego bzu, dzikiej róży czy 
granatu. Nieocenionym źró-
dłem tej witaminy jest także 
kiszona, ale nie kwaszona!, 
kapusta oraz kiszone ogórki. 
Mogą gościć w naszym menu 
nawet codziennie. Jeśli nie 
uda nam się uniknąć kuracji 
antybiotykami w okresie je-
sienno-zimowym, probioty-

ki z apteki  możemy śmiało 
zastąpić kiszonkami, które 
odbudują florę bakteryjną 
w naszych jelitach. Nie ża-
łujmy sobie czosnku i cebu-
li. – Jedzmy jabłka, gruszki i 
śliwki – dwa pierwsze owoce 
najlepiej w skórce, w której 
kryje się wiele witamin. Jeśli 
mamy możliwość, najlepiej 
jeść je z własnych ogrodów, 
od gospodarzy, z targowisk. 
Unikajmy owoców z marketu, 
które mają mało witamin, a 
sporo toksyn. Kiedy skończą 
się sezonowe warzywa, naj-
lepiej przejść na mrożonki – 
doradza Paulina Socha.

Jak sobie osłodzić długie je-
sienne wieczory? Raz w ty-
godniu można skusić się na 
ciacho, batonika czy czeko-
ladę, ale najlepiej tylko raz! 
Zamiast słodyczy zaserwuj-
my sobie sałatkę warzywną. 
Jeśli wieczorami podczas 
oglądania filmu korcą nas 
solone orzeszki, paluszki czy 
chipsy, możemy je zastąpić 
własnoręcznie zrobionymi w 
piekarniku – bez tłuszczu – 
chipsami z ziemniaków, bura-
ków, marchewki czy pietrusz-
ki. Naprawdę dobrze smakują. 
Regularne i pożywne posiłki 
wpłyną na naszą odporność 
i pozwolą utrzymać figurę do 
wiosny. To, że mamy mniej 
ruchu, to jedynie kwestia na-
stawienia. Chłód zaczyna nas 
ograniczać, a przecież dobrze 
ubrani nawet zimą możemy 
sporo spacerować, jeździć 
na rowerze czy biegać. A to 
cudowne sposoby na wzmoc-
nienie odporności. 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

jesień jest kolorowa, więc kolorowo może być również w naszym menu. na talerzach nie musi gościć monotonia. co jeść, żeby z uśmiechem, bez infekcji i bez 
dodatkowych kilogramów przeżyć sezon jesienno-zimowy?

jesienna dieta – jak wzMocnić odpornoŚć i dodać soBie enerGii?

Kiedy skończą się sezonowe warzywa, najlepiej przejść na mrożonki 
– doradza Paulina Socha                                                                           Fot. Jacek Koślicki
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rozpoczynamy drugą edycję wyjątkowej akcji. najmłodsi mieszkańcy naszego miasta przygotują pierniki, a my zaprosimy wyróżnio-
nych uczestników na specjalne mikołajkowe spotkanie.

najBardziej Świąteczny piernik w toruniu

K re a t y w n o ś ć , 
niezwykła wy-
obraźnia, dba-
łość o każdy 
detal. Tak moż-
na podsumować 
„małe dzieła” 
zeszłorocznych 
uczestników ak-
cji „Najbardziej 
Świąteczny Pier-
nik w Toruniu”. 
Co nas zaskoczy-
ło najbardziej? 
Zaangażowanie 
małych arty-
stów, czaso-
chłonne prace, 
pomysłowość , 
ale i ilość nade-
słanych prac. 
Nasze redakcyj-
ne jury miało w 
czym wybierać! 
Były prace pla-
styczne, domki z piernika, a 
nawet poduszki czy figurki. – 
Akcje w które możemy zaan-
gażować Czytelników, szcze-
gólnie tych najmłodszych są 
dla nas szczególnie ważne 
–  mówi Żaneta Lipińska-
-Patalon, redaktor naczelna 
tygodnia „Toronto”. – Dzięki 

nim angażujemy całe rodzi-
ny w twórczą zabawę. A taka 
związana ze świątecznymi 
przygotowaniami jest chyba 
wyjątkowo przyjemna. Mimo 
że efekt zazwyczaj jest na 
kartce papieru, zapach świą-
tecznych pierników na pewno 
rozchodzi się po toruńskich 
domach.

Zapraszamy 
do muzeum piernika
Wyjątkowy będzie również 
finał akcji. Podobnie, jak w 
zeszłym roku, wszystkich na-
grodzonych, a także wyróż-
nionych uczestników zapro-
simy do Muzeum Toruńskiego 
Piernika przy ulicy Strumyko-
wej. Jest to wyjątkowe mu-

zeum piernika zarówno w 
Toruniu, jak i Polsce. Nowo-
czesna placówka skupia w 
jednym miejscu tradycje eu-
ropejskiego piernikarstwa. To 
również miejsce, w którym 
zwiedzający mogą zapoznać 
się z tajemnicą technologii 
wypieku toruńskich pierni-
ków. Dzięki interaktywnym 

e l e m e n t o m 
e k s p o z y c j i , 
z w i e d z a j ą c y 
zostają kom-
p l e k s o w o 
wprowadzeni 
w niezwykły 
świat naj-
słynniejszego 
t o r u ń s k i e g o 
specjału. Nasi 
goście wraz z 
rodzicami we-
zmą udział w 
warsztatach, 
na które zaprosi muzeum. 

jak wziąć udział 
w konkursie?
W naszej zabawie mogę brać 
udział zarówno osoby indy-
widualne, jak i grupy: przed-
szkola, szkoły publiczne i pry- 
watne. Najważniejsze jest 
to, by złożona praca zawie-
rała dane: imię, nazwisko  
i wiek uczestnika oraz numer 
telefonu do opiekuna. Zaba-
wę rozpoczynamy 4 listopa-
da, termin składania prac 
upływa 5 grudnia. Wszystkie 
prace należy dostarczyć do 
siedziby redakcji, która znaj-
duje się przy ul. Grudziądz-

kiej 79/6 (Bumar, 1 piętro).  
W konkursie mogę brać 
udział dzieci do dwunastego 
roku życia, dolnej granicy 
wieku nie ma.

Czekamy na pachnące świę-
tami prace i już nie możemy 
doczekać się naszego miko-
łajkowego spotkania, które 
w tym roku odbędzie się 10 
grudnia. Najlepsze prace 
oczywiście zostaną opubli-
kowane na łamach naszego 
tygodnika.  Do zobaczenia  
w Muzeum Toruńskiego Pier-
nika!

Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl

w muzeum piernika również trwają przygotowania do świąt.  
w kultywowaniu tradycji pomóc mają nowe warsztaty.

nowy projekt w MuzeuM toruńskieGo piernika

Warsztaty podczas zeszłorocznego finału akcji tygodnika „Toronto”                                        Fot. Mateusz Patalon

najbardziej Świąteczny 
Piernik w toruniu

Konkurs plastyczny

 4 listopada - 5 grudnia
prace składamy w redakcji: 

ul. Grudziądzka 79/8

informacje: 
redakcja@toronto-magazyn.pl

regulamin: 
www.toronto-magazyn.pl

W tym celu instytucja przygo-
towała „Piernikowe Laborato-
rium – akademię smaku”.
Dwa miesiące przed Świętami 
Bożego Narodzenia wystar-
tował projekt, który pomoże 
nam zdobyć wiedzę i wy-
kształcić smak oraz wprowa-
dzi mieszkańców Torunia w 
odpowiedni nastrój, by być 
świetnie przygotowanym do 
rozpoczęcia świątecznych 
wypieków. Czy zastanawiają 
się Państwo czasem jak sma-
kował kiedyś piernik? Odpo-
wiedź na to pytanie na pewno 
będzie można uzyskać  biorąc 

udział w wyjątkowych spo-
tkaniach, w trakcie których 
uczestnicy przygotują ciasto 
według jednego z historycz-
nych przepisów na pierniki. 
Opowiemy o dawnych trady-
cjach piernikarskich, przybli-
żymy proces przygotowania 
ciasta i historię składników ta-
kich jak mąka, miód czy przy-
prawy korzenne. Muzeum To-
ruńskiego Piernika to miejsce, 
gdzie historia ma smak i za-
pach. Dlatego Muzeum Okrę-
gowe w Toruniu przygotowało 
dla wszystkich miłośników 
kulinarnych eksperymentów 

spec ja l -
ny cykl 
w a r s z -
t a t ó w , 
k t ó r e 
przybliżą 
d a w n e 
receptury 
na pierni-
ki. Będzie 
to za-
powiedź 
n o w e g o 
w y d a w -
n i c t w a 
Muzeum 
Okręgo-
wego w 
Torun iu : 

Piernikowy Przepisownik.  

Warsztaty odbywają się  w 
każdą środę o godz. 11:00 w 
Muzeum Toruńskiego Pierni-
ka(oficyna II piętro).

terminy zajęć: 9.11.2016, 
16.11.2016, 23.11.2016 
zajęcia przeznaczone są  
dla grup do 20 osób. za-
pisy na warsztaty wy-
pieku piernika odbywają 
się pod nr telefonu:
(56) 656 70 87, (56) 656 
70 79, Bilet wstępu: nor-
malny 11 zł i ulgowy 7 zł
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Szlachetna Paczka to projekt 
Stowarzyszenia „Wiosna”, 
którego zdaniem jest pomoc i 
inspiracja do zmiany. Na tere-
nie Torunia funkcjonuje obec-
nie pięć rejonów, w ramach 
których działa Szlachetna 
Paczka: Stare Miasto, Uni-
wersytet, Bydgoskie Przed-
mieście, Wrzosy i Kaszczorek. 
Poszczególne rejony prowadzą 
wolontariat w swoim obrębie, 
a każdy z nich ma swojego li-
dera, który koordynuje wszel-
kie prace. Obecnie miejscowi 
wolontariusze są na etapie 
odwiedzin zgłoszonych do 
projektu rodzin. 

Mądra pomoc 
– Pomoc w ramach Szlachetnej 
Paczki to rodzaj mądrej pomo-
cy – nie chcemy, żeby ludzie 
uzależnili się od pomocy. Ideą 
akcji jest impuls do zmiany – 
przekonuje Patrycja Jażdżew-
ska, specjalista ds. promocji w 
Szlachetnej Paczce w Toruniu. 
–  Odwiedzanie rodzin podczas 
akcji Szlachetnej Paczki to nie-
kiedy dla wolontariuszy trud-
ne doświadczenie. Zdarza się, 
że przeżywają  szok, czasami  
też płaczą. 
Każdy nowy wolontariusz 

może włączyć do projektu trzy 
rodziny, w przypadku osób, 
które są w paczce kolejną 
edycję, są to cztery rodziny. 
Podstawowym zadaniem wo-
lontariusza jest wizyta u wy-
typowanych rodzin, następnie 
na miejscu wspólnie wypeł-
niają oni specjalny arkusz. 
Nie ma limitu, który mówiłby, 
ile rodzin w regionie może 
zostać objętych projektem. 
– Szlachetna Paczka nie jest 
projektem, w którym poma-

ga się wszystkim biednym. To 
akcja, której celem jest pomoc 
ludziom, wykazujących się bo-
haterską postawą, co oznacza, 
że dotknęła ich niezawinio-
na bieda i mają chęć zmiany. 
Pomoc danej rodzinie ma być 
impulsem do zmiany i poprawy 
sytuacji życiowej – przekonuje 
Patrycja Jażdżewska. Zawar-
tość paczki uzależniona jest 
od potrzeb rodziny, choć naj-
częściej składa się ona z pro-
duktów spożywczych, różnego 

rodzaju chemii, elementów 
wyposażenia gospodarstwa 
domowego, czyli na przykład 
pralki, lodówki czy łóżka. – 
Szlachetna Paczka to trudny 
wolontariat, niekiedy można 
doświadczyć widoku skrajnej 
biedy, ale z drugiej strony sa-
tysfakcja, radość i uśmiechy 
na twarzach wytypowanych 
rodzin to coś niesamowitego 
– zapewnia Patrycja. – Ob-
raz dziecka, które cieszy się 
z czekolady czy też z małego 

plastikowego samochodziku 
napędza do działania. Warto 
poświęcić swój czas i emocje, 
by wziąć udział w akcji. Myślę, 
że takie doświadczenia zostają 
w nas na długo. 

Proces rekrutacji
Obecnie na rekrutację do Szla-

chetnej Paczki jest ostatni 
dzwonek, gdyż główny nabór 
prowadzony był na początku 
października. Pierwszy krok, 
by dołączyć do grona wolon-
tariuszy, to zalogowanie się na 
stronie szlachetnapaczka.pl. 
Należy tam wybrać wojewódz-
two i rejon, w którym chciało-
by się pomagać, i zgłosić swoją 
kandydaturę. Następny etap 
to rozmowa kwalifikacyjna z li-

derem, który przybliża działal-
ność akcji. Ostatnim punktem 
naboru jest szkolenie trwające 
ok. 8 godzin, po jego zakoń-
czeniu wolontariusz jest goto-
wy na to, by ruszyć do rodzin. 
19 listopada na stronie www.
szlachetnapaczka.pl zostanie 
otwarta baza rodzin, za po-

średnictwem której darczyńcy 
będą mogli przekazać wspar-
cie dla wybranej rodziny. Finał 
akcji Szlachetna Paczka odbę-
dzie się 10 grudnia i wówczas 
do wszystkich rodzin zaanga-
żowanych w projekt trafi ma-
terialna pomoc.

Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

setki wolontariuszy, darczyńców, rodzin czekających na pomoc – szlachetna paczka to akcja, która już od wielu lat 
działa na terenie całej polski. w toruniu również nie brakuje chętnych, którzy aktywnie angażują się w pomoc. 

Bohaterowie są wŚród nas  - szLachetna paczka łączy Ludzi doBrej woLi

Pomoc danej rodzinie ma być impulsem do zmiany i poprawy sytuacji życiowej 
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– HRPP Festival jest nie tylko 
miejscem, w którym można 
posłuchać „korzennej muzyki” 
na światowym poziomie, ale 
również porozmawiać o niej z 
artystami. Zintegrować się z 
nimi. Wspólnie znosimy bariery 
– zapewnia Dariusz Kowalski, 
organizator festiwalu. – To jest 
to, co wyróżnia ten festiwal – 
interakcja muzyków i publicz-
ności, skracamy dystans mię-
dzy nimi. 

HRPP Festival to wydarzenie, 
które jest wynikiem wielolet-
niej współpracy  pomiędzy to-
ruńskim Hard Rock Pub Pumela 
a muzykami z różnych zakąt-
ków świata. Celem festiwalu 
jest podsumowanie działalno-
ści Hard Rock Pub Pamela w 
ostatnim roku. – HRPP Festival 
jest jak muzyka, którą gramy 
na żywo: tętniący życiem, pe-
łen pasji, wysokoenergetyczny 
– opowiada Dariusz Kowalski. 

– Dobierając wykonawców, 
kieruję się dwoma kryteriami: 
po pierwsze chcę sukcesywnie 
pokazać, jak dużo dzieje się na 
świecie w klimatach „korzennej 
muzyki”, takiej jak folk, blues, 
rock, a po drugie zapraszam 
artystów współpracujących 
wcześniej ze sobą, między 
którymi jest rodzaj muzycznej 
chemii, owocujący niepowta-
rzalnymi sytuacjami scenicz-
nymi.  

staranny doBór 
artystów
Festiwal Hard Rock Pub Pamela 
to za każdym razem unikatowa 
uczta muzyczna. Co roku or-
ganizatorzy dobierają zespoły 
tak, by stali sympatycy festi-
walu mieli możliwość wysłu-
chania nowych artystów. – Co 
roku modyfikuję formułę, szu-
kam nowych możliwości i wy-
korzystuję pomysły muzyków. 
Słucham głosu publiczności, 

gdyż największą satysfakcję 
dają mi rozmowy z ludźmi po-
trafiącymi z pamięci wymienić, 
kto grał na festiwalu kilka lat 
temu – przekonuje Dariusz 
Kowalski. – Cieszy mnie, gdy 
fani porównują kolejne edycje, 
starając się zasugerować, kto 
mógłby zagrać w kolejnych 
latach. Wszyscy mamy jesz-
cze tak wiele to zobaczenia 
i wysłuchania, trzymamy się 
więc konwencji, w której nie 
powtarzamy festiwalowych 
wykonawców. 

HRPP Festival poprowadzi w 
tym roku Mark „Bestia” Olbrich, 
lider zespołu Mark Olbrich 
Blues Eternity. – Festiwal ten 
wyróżnia się zdolnością do 
zgromadzenia wykonawców 
bliskich widzom. Myślę, że ar-
tyści zaproszeni na festiwal  
grają z widownią. Ten poziom 
interakcji jest niespotykany w 
innych miejscach – zauważa 

Mark „Bestia” Olbrich. – Na 
festiwalu znajdziecie  tych 
wykonawców, z którymi się 
identyfikujecie. Trzeba pamię-
tać, że są to prawdziwi wirtu-
ozi swoich instrumentów.

teGoroczni 
GoŚcie
Pierwszego dnia festiwalu 
od godziny 18.30 zagrają: 
Hendrix Project, Leszek Ci-
choński, pARTyzant & Przy- 
jaciele,  Indivi – duo (Prze-
mek Łosoś & Marek Modrze-
jewski). Dodatkowo wszy- 
scy chętni będą mogli zo-
baczyć wernisaż fotografii 
koncertowej Radosława Sa- 
ssa. Z kolei drugiego dnia 
festiwalu koncerty wystar-
tują od godziny 19.  Wśród 
artystów pojawią się: Bartek 
„Bratek” Wójcik i Przyjacie-
le - Gienek Loska, Gabriel 
Fleszar, Jacek Krzaklewski, 
Głuch – Łapka – Głuch, Sean 

Carney & Shaun Booker Band, 
The Movement oraz Nico’ZZ 
Band. – HRPP Festival to wy-
darzenie dla tych, którzy chcą 
mieć zagwarantowaną dobrą 
zabawę w bezstresowych wa-

runkach.  To festiwal, gdzie jest 
miło, muzycznie, przyjacielsko 
i towarzysko – zapewnia Mark 
„Bestia” Olbrich. 

Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

Shaun Booker                                                                                    Fot. Andrzej Matysik
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powrót do „korzennej muzyki”, czyli folk, blues i rock w jednym. 9 i 10 listopada 
nie przegapcie hard rock pub pamela festival – wydarzenia, na którym nie zabraknie 
wielu artystów ze światowej sceny muzycznej. 

„paMeLa” zaprasza na swój festiwaL.
Będzie się działo!

KULTURA

REKLAMA TRN 2016110408G 
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Uwaga!  Trwają zmiany w organizacji 
ruchu przy inTermarche ugory
ważna informacja dla klienTów
inTermarche przy ulicy ugory 4

Od 2 listopada w rejonie sklepu będzie odbywa-
ła się modernizacja istniejącego wjazdu.  Remont 
zostanie przeprowadzony w celu poprawienia 
komunikacji, stworzenia przejścia dla pieszych 
oraz pasa skrętu w lewo dla Klientów jadących 
od strony Wrzosów.

Modernizacja wjazdu do toruńskiego marketu 
odbywa się u progu okresu zimowego, kiedy wi-
doczność i warunki na drodze są szczególnie trud-
ne. Dzięki zmianom znacząco poprawi się bezpie-
czeństwo dla wjeżdżających i wyjeżdżających  
z parkingu.

Tym samym właściciele sklepu  pragną zadbać  
o jak najlepszy komfort swoich Klientów.
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FOT. JACEK KOŚLICKI

lao cHe 
w auLi uMk

28 PAźDZIERNIKA ODBYŁA SIĘ KOLEJNA EDYCJA DZIENNIKARSKIEGO STUDIA „MOJE MIASTO”. SPOTKANIE POPROWADZILI:  
ŻANETA LIPIńSKA-PATALON Z TORONTO, TOMASZ KACZYńSKI Z RADIA „GRA” I MARIUSZ ORŁOWSKI Z TV TORUń FOT. JACEK KOŚLICKI

dziennikarskie studio pLaza
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spotkanie autorskie
ale Meksyk!

Koncert
„Moja miłość”

Pokazy kaskaderskie
Światowej klasy kaskaderzy w toruniu!

Koncert
Gitarzystka basowa na toruńskiej scenie

Koncert
na wieczór akustycznie

5 listopada 2016 r. o godz. 19.00 zapra-
szamy do Torunia na stand-up W. Cejrow-
skiego pt. „Ale Meksyk!”. Występ odbędzie 
się w Auli UMK w Toruniu, Jurija Gagarina 
11, 87-100 Toruń Pełne emocji, wrażeń  
i przede wszystkim świetnego humoru 
spotkanie z podróżnikiem: - nowy występ 
w stylu amerykańskim - stand-up comedy 
„Ale Meksyk!” - opowieści o przygodach  
i podróżach ilustrowane zdjęciami - moż-
liwość zakupu książek Wojciecha Cejrow-
skiego w promocyjnej cenie - autografy  
i wspólne zdjęcia do ostatniego uczestni-
ka spotkania.

„Moja miłość” to jednocześnie dzie-
więtnasty autorski album piosenka-
rza wydany jesienią 2015 r. Płyta ta 
zawiera siedemnaście najpiękniej-
szych piosenek o miłości. Wszystkie 
z tekstami Wojciecha Młynarskiego. 
Kompozytorami są m. in.: Włodzi-
mierz Korcz, Zbigniew Wodecki, 
Andrzej Zieliński, Jerzy Wasowski, 
Janusz Sent, Jerzy Derfel. 

Światowej klasy kaskaderzy i ekstremalne pokazy kaskaderskie 6 listopada w Toruniu! American 
Monster Truck Motor Show - emocjonujące widowisko i pokazy kaskaderskie, trwające ponad 100 
minut.

Kinga Głyk to 19-letnia, jedyna w Polsce gitarzystka basowa prowadząca własny jazzowo
-bluesowo-funkowy zespół. Jej umiejętności wprawiają w zdumienie niejednego muzyka 
o wiele większym doświadczeniu. Koncertowała w Polsce i za granicą, zadziwiając swoją 
muzykalnością i swobodą grania na basie. Szerszej publiczności dała się poznać, nagry-
wając nieśmiertelny przebój Erica Claptona Tears in Heaven, który zobaczyło już ponad 18 
milionów ludzi na całym świecie.

To będzie prywatka jakiej nie przeżył nikt! Kolejna odsłona muzycznej jesieni  
w Browarze Jan Olbracht. Była Kasa Chorych, Renata Przemyk przyszła pora na 
legendę polskiego rocka Krzysztofa Jaryczewskiego szerzej znanego jako Jary OZ. 
Kto zna lub pamięta hity Oddziału Zamkniętego, ten z pewnością nie może prze-
gapić tej imprezy. 

spotkanie z wojciechem cejrowskim 
aula umK, ul. Gagarina
5 listopada, godz. 19

Bilety: 55 zł

koncert Michała Bajora z zespołem
ckk jordanki, al. solidarności

6 listopada, godz. 19
Bilety: od 65 zł

american monster truck 
Motor show

6 listopada, godz. 15
motoarena, 

ul. Perra Jonssona 
wstęp płatny

koncert kingi Głyk
dwór artusa, 

rynek staromiejski
8 listopada, godz. 20

Bilety: od 20 zł

koncert zespołu jary 
oddział zamknięty trio akustyczne

jan olbracht, ul. szczytna
10 listopada, godz. 20

Bilety: 10 zł

warsztaty 
wyprawa w głąb sztuki

spotkanie autorskie
o książce „Biowładza i biaktywizm”

Tym razem wyprawimy się  
w głąb… króliczej nory! Tak 
zaczyna się bowiem przygoda 
bohaterów wystawy ilustracji 
It’s always tea-time, inspiro-
wanej książką „Alicja w Krainie 
Czarów”. Będziemy wnikliwie 
oglądać i oględnie wnikać  
w osobliwe osobistości gosz-
czące na wystawie, zbudujemy 
makro świat dla mikro Alicji, do 
którego zajrzymy… jak przez 
dziurkę od klucza. 

Już dziś odbędzie się spotkanie z Grzegorzem 
Klamanem, poświęcone książce „Biowładza i bia- 
ktywizm. Sztuka w dobie posthumanizmu”, wyda-
nej przez Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku. 
Książka jest pokłosiem konferencji i wystawy, 
które odbyły się na ASP oraz w Instytucie Sztuki 
Wyspa w grudniu 2013 roku. W jej skład wchodzą 
teksty wybitnych badaczy i praktyków bio artu: 
prof. Moniki Bakke, prof. Tomasza Szkudlarka, dr. 
Macieja Ożoga, prof. Grzegorza Klamana oraz dr. 

Jarosława Czarneckiego. Ponadto, publikacja zawiera bogaty materiał ilustracyjny dokumen-
tujący wystawę w ISW oraz przedstawiający prace najwybitniejszych artystów sztuki wkracza-
jącej w przestrzeń badań naukowych z zakresu biologii, biotechnologii, genetyki .

KULTURA

warsztaty towarzyszące wystawie ilustracji „it’s always tea-time”
centrum sztuki współczesnej „znaki czasu”

wały. gen. sikorskiego 13
5 listopada godz. 12–14

warsztaty dla dzieci w wieku 7–10 lat wraz z opiekunami
wstęp: 7 zł / osoba

spotkanie z Grzegorzem Klamanem
centrum sztuki współczesnej „znaki czasu”

wały. gen. sikorskiego 13
4 listopada, godz. 18, wstęp wolny
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