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Aktywnie nA wiosnę, s. 7-10
Sport, rowery, szkółki sportowe, czyli aktywne 
sposoby na wiosnę w Toruniu.

kulturA, s. 12
To będzie prawdziwe muzyczne wspomnienie. 
Nowy festiwal już w marcu. 

FotorelAcjA, s. 14
JAZZ Od Nowa Festival po raz kolejny 
oczarowała widownię. 

MiAsto, s. 4
Toruń przyjazny dla mieszkańców i biznesu. 
Wysoka lokata miasta w rankingu. 
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A nA Święto koBiet
- nie tylko rÓŻ
A nA Święto koBiet
- nie tylko rÓŻ



„kanary” nie odpuszczają

Jakieś trzy tygodnie temu na-
pisałem o bulwersującym mnie 
„polowaniu” na pasażerów 
autobusów MZK. Urządzają je 
kontrolerzy, polując na wysia-
dających na pętli PKP Toruń 
Główny. Napisałem też, że 
wrócę do sprawy, jeżeli zauwa-
żę, że to się nie zmienia. Życie 

znowu postawiło mnie kilka 
razy na tym przystanku i za 
każdym razem, kiedy wsiadłem 
w autobus na dworcu, kontro-
lerzy wyskakiwali 30-40 sekund 
po ruszeniu wozu. Istne polo-
wanie. Tym bardziej że metoda 
nieciekawa. Wsiadają, gdy bus 
czeka na swoją godzinę odjaz-
du. Siadają i udają pasażerów. 
Siedzą zabunkrowani gdzieś z 
przodu, ale łatwo ich rozpo-
znaję, bo zawsze siedzą razem, 
zawsze mają grobowe miny i 
zawsze czuć, że się na coś „cza-
ją”. Nie akceptuję takich metod.
Zdania nie zmieniłem, a pi-
sałem poprzednio tak: „Te 
pierwsze kilkaset metrów od 
dworca to wizytówka Torunia! 
Dla wielu turystów – pierwszy 
kontakt z miastem. Tymczasem 
powitanie polegające na tym, 
że wyskakuje na nich z tłumu 
dwóch anonimowych facetów 
(lub pań), może przerazić, bo 
zanim się zorientujemy, że to 
nie napastnicy i zauważymy 

ich identyfikatory, mija chwila. 
Po drugie, bezwzględne kara-
nie może też zupełnie zepsuć 
klimat dalszego pobytu w To-
runiu. A przecież to turyści są 
„pracodawcami” większości z 
nas, bo to oni zasilają nasz bu-
dżet milionami złotych”.
Powtórzę też, że jestem wro-
giem jeżdżenia na gapę i zwo-
lennikiem karania osób – de 
facto – okradających w ten 
sposób miejską społeczność. Ja 
akurat zawsze kasuję bilety, bo 
uważam to za część nowocze-
snego patriotyzmu lokalnego. 
Ale nie zgadzam się na metody 
kontrolerów. Proszę, kontroluj-
cie jeden-dwa przystanki dalej. 
Kontrolujcie za mostem. Dajcie 
szansę zagubionym turystom i 
przyjezdnym, którzy na pewno 
nie będą miło wspominali wi-
zyty w mieście rozpoczętej od 
mandatu.

Parkingowy Armagedon 
Na terenie szpitala na Bielanach 
robota wre. Jedynie dla rodzin 
pacjentów to trudny czas. Wje-
chać i postawić gdzieś w okoli-
cach szpitala auto to wyczyn 
nie lada. Dobrze, że chociaż ta 
inwestycja rozpoczyna się bu-
dową dużego, wielopoziomowe-
go parkingu. Ktoś mądry o tym 
pomyślał. Niestety, nie wszyscy 
projektanci i zleceniodawcy to 
rozumieją... Inny wielki obiekt, 

który właśnie ujrzał światło 
dzienne, to nowy sąd w Toruniu. 
Ma powstać na placu Artyle-
rzysty. Miejsce to idealne, bo 
dosłownie za rogiem, znajdują 
się tam wszystkie toruńskie 
prokuratury i komenda miejska 
policji. Tak więc miejscówka dla 
sądu doskonała. Zastanawiam 
się tylko, czy piękny gmach ma 
także stosowny do rozmachu i 
polotu architektów parking. Te-
raz na tym placu (zresztą nie do 
końca chyba legalnie) stoi śred-
nio 200 aut każdego dnia. Par-
kują tam wszyscy: pracownicy 
pobliskich firm i biurowca, sporo 
zatrudnionych na Starówce, 
studenci z WSB, a nawet oso-
by idące na basen. Kiedy teraz 
dojdzie tam sporo aut petentów 
i interesantów sądowych oraz 
liczne grono zmotoryzowanej 
palestry, będzie tłok jak diabli. 
Lekko licząc, powinno tam sta-
nąć z 300 samochodów. A ile 
stanie? Ponoć kilkanaście i to za 
szlabanem. Duży parking pod-

ziemny pod sądem jest mało 
prawdopodobny. Bo to i koszt 
większy i wymogi bezpieczeń-
stwa. No bo gdyby, dajmy na 
to, jakiś bardzo ważny świadek 
albo groźny przestępca miał 
zeznawać, to wystarczyłoby 
zaparkować pod sądem auto 
z bagażnikiem pełnym czegoś 
wybuchowego i bum. Skoro 
tak, to zastanawiam się, jak ten 
problem zostanie rozwiązany. 
Słyszałem już o planach rozsze-
rzenia na tę część miasta strefy 
płatnego parkowania... Co pro-
blemu i tak nie rozwiąże, ale 
kasę miejską zasili. W planach 
modernizacji basenu Elany, a to 
zaledwie kilkaset metrów dalej, 
także dużego parkingu nikt nie 
przewidział. Gdzie więc stanie 
ktoś, idący choćby po wypis  
z księgi wieczystej? Jak zwy-
kle, budujemy wielkie budynki, 
zupełnie zapominając niestety,  
o ich służebnej funkcji... 

oto moja cegiełka, nr 63 
Toruń został wyróżniony jako 
miasto dobre do życia i prowa-
dzenia biznesu. Wysoka lokata 
naszego miasta może cieszyć. 
Ale czy faktycznie czujemy, że 
tak jest? Według mnie są to dwie 
idealnie pasujące do Torunia ka-
tegorie. Po pierwsze, dostrzeżono 
kapitał ludzki w mieszkańcach 
naszego miasta. Przyznam szcze-
rze, że zawsze imponowało mi to, 
że torunianie są aktywni. Potrafią 
się solidaryzować, mobilizować 
w ważnych dla nich sprawach. 
Mamy całe spektrum organizacji 

pozarządowych, które działają 
na różnych polach i mają swoje 
mniejsze i większe sukcesy. Po-
trafią pozyskiwać fundusze na 
swoją działalność i realizują je 
często z godnym pochwały prze-
znaczeniem. Pamiętajmy o tym 
również w „przededniu” rozlicza-
nia zeznań podatkowych. Warto 
1% wesprzeć organizacje działa-
jące dla polepszenia jakości życia 
w naszym mieście. Ale aktywność 
społeczna to nie tylko organiza-
cje. To postawa. Myślę, że w dużej 
mierze wynoszona również ze 
środowisk akademickich, które 
są przedsionkiem dalszego do-
rosłego życia. Uczą wymagać i 
chcieć od miasta czegoś więcej. A 
to wszystko przecież po to, żeby 
żyło nam się lepiej. 
Druga kategoria: biznes. W tym 
wypadku często słyszę utarte 
slogany – Toruń nie jest miastem 
przemysłowym, nigdy nie będzie 
tu dużego biznesu. Sztuką jest nie 
mieć wielkiego przemysłu, a być 
ośrodkiem biznesu. W Toruniu nie 

tylko duże firmy, działające na 
światowych rynkach udowadnia-
ją, że można. To właśnie te małe, 
kreatywne, często jednoosobo-
we – kooperujące sprawnie ze 
sobą pokazują, że można. I tu nie 
bez znaczenia jest wspominany 
wcześniej kapitał ludzki. Najważ-
niejsi są ludzie, a jeśli żyją w mie-
ście, w którym panuje pozytywna 
atmosfera, a nikt nie rzuca pod 
nogi kłód, są tego efekty. Zresz-
tą chyba sama jestem dobrym 
przykładem tego. Chociaż życie 
otwierało mi różne możliwości, 
kusiło wyjazdem do większych 
aglomeracji, zostałam tu. W mie-
ście, w którym dobrze się żyje. 
A żeby żyło się nam wszystkim 
jeszcze lepiej otworzyłam w na-
szym mieście gazetę, w której in-
formujemy o inicjatywach miesz-
kańców, pokazujemy, jak miasto 
się rozwija, doceniamy nowe in-
westycje i przedsięwzięcia. Taka 
moja mała cegiełka dla Torunia.

LUDZIE TORONTO

Maciej Karczewski 
toruński przedsiębiorca

Bez wątpienia  „Cały Ten Rock”  był 
jedną z tych audycji radiowych, 
które miały ogromny wpływ na 
wiele pokoleń słuchaczy.  Swoimi 
korzeniami sięgał końca lat 70. 
ubiegłego wieku, o czym wspomi-
na twórca tego programu Marek 
Wiernik: „W czasach studenckich 
jeździłem regularnie do Anglii, do 
roboty. Trafiłem tam na punkowy 
boom i całe to wariactwo nowofa-
lowe. Przeżyłem szok i fascynację. 
Po powrocie odbyłem wiele wizyt 
w radiowej „Trójce”, którym towa-
rzyszyły ciężkie rozmowy. Miałem 
mocne argumenty w postaci płyt, 
których setki przywiozłem. Kręci-
łem się w środowisku warszawskich 

punkowców. Stąd narodził się  po-
mysł na duet z Maćkiem „Magurą” 
Góralskim z Kryzysu. W 1979 r. wy-
startowaliśmy w „Trójce” z audycją  
„Wokół nowej fali”,  z której wyrósł  
„Cały Ten Rock”. Ówczesna władza 
nie doceniła siły rażenia audycji, 
zaś prowadzący program  potrafił 
odpowiednio przedstawić jego mu-
zyczną zawartość, co sam wspomi-
na w następujący sposób: „Para-
doksalnie władza na to wszystko 
przystawała. Punk anglosaski był 
dla cenzorów niezrozumiały. Za-
wsze im tłumaczyłem, że to bunt 
przeciwko kapitalistycznemu  esta-
blishmentowi, zgniłemu... Większych 
problemów z graniem tej muzyki 
nie było, a za to wsparcie zadowo-
lonych słuchaczy przeogromne. W 
tych czasach radio myślało, miało 
poziom, edukowało, dzięki czemu 
było w nim miejsce dla każdego 
gatunku muzyki”. Kontynuując 
opowieść, ceniony dziennikarz nad-
mienia: „Nikt mi niczego nie narzu-
cał, w zasadzie współtworzyłem 
audycję ze słuchaczami. Pisali listy, 

przyjeżdżali, przywozili płyty”. Au-
dycja dotrwała na antenie do koń-
ca  XX wieku. Wspominając „Cały 
Ten Rock”, prowadzący program 
podkreśla: „Z perspektywy czasu 
wiem, jakie to było ważne, w sensie 
budowania undergroundu. Wtedy 
wszyscy mieliśmy jednego wroga, 
a grając w radiu czy też koncerty, 
czuliśmy obowiązek przeciwstawia-
nia się komunie. Ale przede wszyst-
kim chodziło mi o granie na antenie 
jak najwięcej punk rocka oraz new 
wave z całego świata”. 19 lutego 
1985 r. Marek Wiernik zaprezento-
wał w swojej audycji płytę zespołu 
Slaughter And The Dogs „Do It Dog’s 
Style”. Określił grupę jako pionierską 
i jedną z najważniejszych w an-
gielskim punk rocku lat 70. Odzew 
słuchaczy po programie przerósł 
oczekiwania prowadzącego. W po-
niedziałek, 6 marca, będziecie Pań-
stwo mogli usłyszeć i zobaczyć na 
żywo ten zespół w Hard Rock Pubie 
Pamela. Tego nie można przegapić.  
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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
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Według fDi miasta oceniane są 
w pięciu kategoriach. Pod uwa-
gę bierze się potencjał ekono-
miczny, kapitał ludzki i jakość 
życia, efektywność kosztową, 
komunikację i atrakcyjność dla 
biznesu. W rankingu diagnozo-
wano pięćdziesiąt miast z całej 
Polski. Od kilku lat we wspo-
mnianych kategoriach prym 
wiodą – Warszawa, Kraków, 
Wrocław i Poznań. Wśród miast 
średniej wielkości Toruń znalazł 
się na piątym miejscu w ran-

kingu atrakcyjności pod wzglę-
dem biznesu. Wyprzedziły nas 
dominująca w tabeli Gdynia, 
Rzeszów, Gliwice i Bielsko-Bia-
ła. Tę samą pozycję zajęliśmy  
w kategorii kapitał ludzki i ja-
kość życia. 

Aktywni mieszkańcy, 
lokalizacja, miejski 
„slow”

W czym tkwi moc Torunia? – 
Myślę, że ten potencjał jest 

przede wszystkim w ludziach 
aktywnych społecznie, chcą-
cych włączać się chociażby w 
konsultacje społeczne, dzia-
łać na rzecz swojego miasta 
– uważa Łukasz Broniszewski 
z toruńskiej Fundacji Stabilo, 
której główną działalnością 
jest aktywizacja społecz-
no-zawodowa osób zagro-
żonych wykluczeniem oraz 
budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego. – Jeszcze 
kilka lat temu w Toruniu to 

pracownik szukał pracodaw-
cy. Dzisiaj sytuacja się zmie-
niła – pracodawcy szukają 
wykwalifikowanych rąk do 
pracy, również tej fizycznej, 
i nie zawsze te poszukiwania 
są efektywne. Nadal brakuje 
fachowców. W wielu bran-
żach sytuację ratują obco-
krajowcy, głównie ze Wscho-
du, którzy wypełniają lukę na 
rynku pracy. 
Jako ogromny atut naszego 
miasta Łukasz Broniszewski 

wymienia dobrą lokaliza-
cję – bliskość Trójmiasta czy 
Warszawy i dobre skomuni-
kowanie z tymi metropoliami. 
Kuszą również ceny nieru-
chomości. Nie sposób pomi-
nąć również wartości uniwer-
sytetu. Łukasz Broniszewski: 
– W Toruniu życie toczy się 
spokojniej. Ludzie pracujący 
w dużych aglomeracjach są 
z upływem czasu zmęczeni 
pracą, wielkomiejskim zgieł-
kiem i szybkim tempem. 

Firm przybywa

A co z biznesem? Dla przedsię-
biorców Toruń również stanowi 
dobre miejsce na rozwój. Toruń-
ski Business Link jest jednym 
z trzynastu działających na 
terenie kraju. Choć najmniejszy 
z tej trzynastki, zajmuje drugie 
miejsce, tuż za Warszawą, pod 
względem ilości rozwijanych 
w nim startupów. Obecnie to 
93 początkujące przedsiębior-
stwa. – Toruń ma bez wątpienia 
duży potencjał intelektualny, 
wielu przedsiębiorczych mło-
dych ludzi. W naszym Business 
Linku mamy kilka firm, które 
wyrejestrowały swoją dzia-
łalność z Warszawy czy Olsz-
tyna i zarejestrowały ją tutaj.  
W pierwszym miesiącu istnie-
nia Business Linku działalność 
rozpoczęło 30 startupów. Ta 
dynamika w ciągu trzech lat 
naszej działalności się nie 
zmieniła – mówi Paweł Ży-
wiecki z toruńskiego Business 
Linku. Wygrywamy z Wrocła-
wiem, w którym jest około 80 
startupów, Katowicami – 65 
czy Gdańskiem – ok. 60. W 
toruńskim BL rozwijają się ta-
kie biznesowe perełki jak ABM 
Space działający w branży ko-
smicznej (łaziki marsjańskie), 
Sybilla Technologies zajmująca 
się tworzeniem oprogramowa-
nia do zdalnego zarządzania 
obserwatoriami astronomicz-
nymi czy firma Exon tworząca 
unikalne technologie w branży 
IT. Obecnie w Toruniu jest za-
rejestrowanych prawie 16 tys. 
osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą.  

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl       
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w najnowszym rankingu – Polskie Miasta Przyszłości 2017/18, opracowanym przez fDi intelligence, toruń – po raz pierwszy w historii 
podsumowania – zajął 5. miejsce w dwóch kategoriach. Zauważono jego potencjał w kapitale ludzkim i jakości życia oraz w atrakcyjności 
dla biznesu. czy można się zgodzić z rankingiem? 

toruń to DoBry wyBÓr: MiAsto DoBre
Do ŻyciA i ProwADZeniA BiZnesu

Na zdjęciu Łukasz Broniszewski z Fundacji Stabilo                                                                                           Fot. Joanna Wojno-Wolska



Z myślą o młodych

Dofinansowanie uzyskane z 
Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego wynosi 
dokładnie 12 416 318,23 zł 
. Jego podstawowy cel to 
promocja kultury i budowa 
nowoczesnej przestrzeni do 
jej rozwoju. Realizacja pro-
jektu Centra Innowacyjnej 
Edukacji pozwoli już wkrótce 
stworzyć w Toruniu kultural-
ny obiekt na najwyższym po-
ziomie. – W ramach projektu  
będzie realizowana koncep-
cja Centrum Nowoczesności 
„Młyn Wiedzy”  jako centrum 
kultury – opowiada Marcin 
Centkowski z Centrum. – Kon-
cepcja ta zakłada stworzenie 
przestrzeni dedykowanej w 
szczególności ludziom mło-
dym, sprzyjającej poznaniu 
ich własnego, zmieniającego 
się w tym okresie burzliwie, 
ciała i umysłu. Przestrzeni, 
która ułatwiałaby głównie 
młodym ludziom zrozumienie 
samych siebie oraz otaczają-
cego ich świata, zidentyfi-
kowanie swoich potrzeb, a 
także rozpoznanie własnych 
zainteresowań i pasji.
Otrzymana kwota pozwoli 

w Toruniu stworzyć nowe 
możliwości edukacyjne i 
efektywnie wykorzystać po-
tencjał budynków przy ul. 
Władysława Łokietka 1-3. 
Dzięki temu zwiększy się 
oferta wydarzeń kultural-
nych, a atrakcyjne inicjatywy 
dotrą do wielu młodych od-
biorców sztuki. – Adaptacja 

budynków zlokalizowanych 
przy ul. Władysława Łokiet-
ka pozwoli na stworzenie 
wystawy dla młodzieży oraz 
sali modułowych, z możli-
wością czasowej modyfikacji 
i dzielenia na sale warsz-
tatowe, pokazowe, szkole-
niowe i konferencyjne, w 
których realizowany będzie 

program kulturalno-eduka-
cyjny – wymienia Marcin 
Centkowski. – W ogólnodo-
stępnej przestrzeni znajdzie 
się również miejsce pod 
dodatkową infrastrukturę 
w postaci czytelni książek                              
i czasopism popularnonau-
kowych. Przestrzeń czytelni 
zaaranżowana zostanie w 

sposób umożliwiający or-
ganizację spotkań, dyskusji 
oraz tzw. naukowych czy 
kulturalnych kafeterii. 
– W Toruniu Młyn Wiedzy 
to zdecydowanie jedna z 
najaktywniej działających 
instytucji kultury – uwa-
ża Mirosław Kaźmierski, 
mieszkaniec Torunia. – To 

ogromnie cieszy, kiedy 
słyszy się, że nasze dzieci 
będą miały szerokie per-
spektywy rozwoju i będą 
mogły korzystać z bogatej 
gamy warsztatów. Z pew-
nością będę śledził prze-
bieg prac inwestycyjnych i 
korzystał z aktualnej ofer-
ty Centrum.

Plan na 2017 rok

Obszar Młyna Wiedzy ma 
ulec znacznym przemianom 
w czwartym kwartale 2019 
roku. Jednak już pierwsze 
plany inwestycyjne związa-
ne z nowym dofinansowa-
niem zostaną zrealizowane 
w bieżącym roku. – W tym 
roku ma zostać wyłoniona 
firma, która przeprowadzi 
roboty budowlane związane 
z adaptacją nieruchomości 
na cele działalności kul-
turalnej – zdradza Marcin 
Centkowski. – W tym roku 
planowane jest również roz-
poczęcie prac nad utworze-
niem wystawy stałej. 

Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

Prawie 12,5 mln zł – to właśnie taka kwota zostanie przeznaczona na rozbudowę centrum nowoczesności „Młyn wiedzy”. wszystko za sprawą Ministerstwa  
kultury i Dziedzictwa  narodowego, które przekazało Gminie Miasta toruń  dofinansowanie.  sprawdzamy, co zostanie zrealizowane już w tym roku.

Młyn wieDZy BęDZie jesZcZe więksZy

Nowe przestrzenie Młyna Wiedzy będą poświęcone kulturze                                                   Fot. Joanna Wojno-Wolska
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W 1909 roku amerykańskie 
kobiety walczące o równo-
uprawnienie, równe traktowa-
nie w pracy i taką samą wy-
płatę za jednakowo wykonaną 
pracę zostały zamknięte w 
fabryce, gdzie wybuchł pożar. 
W tej katastrofie zginęło 126 
protestujących. Rok później 
ustanowiono datę 8 marca za 
dzień upamiętniający to zda-
rzenie. Dziś jednak mało kto 
pamięta prawdziwe podłoże 
tego święta. Większość z nas 
wręcza podarunki i składa 
życzenia bliskim kobietom, 
okazując im w ten sposób 
wdzięczność i sympatię, o któ-
rej na co dzień nie zawsze się 
pamięta. Ta okazja powinna 
również skłonić do refleksji 
nad tym, jak kobiety są trak-
towane na co dzień.
Choć jest to święto między-
narodowe, nie wszędzie ob-
chodzi się je tak samo i w tym 
samym czasie. Na przykład w 
Tunezji święto kobiet przypa-
da 13 sierpnia, a w Armenii 7 
kwietnia obchodzi się równo-
cześnie Dzień Kobiet, Piękna i 
Macierzyństwa. Z kolei w Ru-
munii zachowano datę 8 mar-
ca, ale połączono ją z Dniem 
Matki.

Ukraina
Maria Buryanovska przyjechała 
z Ukrainy do Torunia na studia. 
Mieszka w Polsce zaledwie kil-
ka miesięcy i jeszcze nie miała 

okazji zobaczyć, w jaki sposób 
tutaj świętuje się 8 marca, ale 
nieco o nim słyszała. Według 
jej opowieści na Ukrainie przy-

kłada się do tego dnia większą 
wagę. – Dla nas, ludzi z Ukrainy, 
to święto oznacza początek ży-
cia i piękno, jakie niesie ze sobą 
wiosna. Jest to taki symbol ko-
biecości, ponieważ ona również 
daje życie, czyli nowy początek. 

To bardzo piękna symbolika – 
mówi Maria. 
Poza zwykłymi prezentami, jaki-
mi są słodycze i drobne upomin-

ki, popularnymi podarunkami są 
kwiaty, a dokładnie tulipany. 
One również są powiązane z 
nadejściem wiosny. – Lubię ten 
dzień, bo jest on wolny od pracy 
i szkoły - śmieje się Maria. – A 
tak na poważnie to myślę, że 

ludzie lubią ten dzień nie tylko 
ze względu na wolne. To dobra 
okazja, żeby powiedzieć mamie, 
babci, siostrze, kochanej dziew-

czynie szczere i ciepłe słowa, 
na które ona zasługuje, a które 
rzadko słyszy na co dzień.

Belgia
Jednak nie we wszystkich kra-
jach świata, a nawet Europy 
Dzień Kobiet jest znany i święto-
wany. Takim miejscem jest Bel-
gia. Nie oznacza to jednak, że 
kobiety są tam źle traktowane, 
a wręcz odwrotnie. O stosunku 
do kobiet w tym kraju opowie-
dział Freddy van Eeckhoutte 
– kiedyś ratownik medyczny 
w belgijskim mieście Roeselare, 
dziś nauczyciel języków obcych 
w Ciechocinku. – Jestem z po-
kolenia, które jedną nogą jest 
w dawnych tradycjach, a dru-
gą w nowoczesnym porządku. 
Między tymi pokoleniami widać 
ogromne różnice w traktowa-
niu kobiet. Kiedyś kobieta była 
traktowana jak dama, a dzisiaj 
jest na równi z mężczyzną, co 
niekoniecznie jest dla niej ko-
rzystne – opowiada Freddy.
Nowe pokolenia porzucają 
dawne zwyczaje jak otwieranie 
kobietom drzwi czy puszczanie 
jej przodem. Jednak niektóre 
elementy dawnej mentalności 

przetrwały do dzisiaj. – Kiedy 
mężczyzna i kobieta wychodzą 
razem na miasto, to zawsze on 
nosi pieniądze. Nie zawsze jest 
to jego własny portfel, równie 
często płaci pieniędzmi kobiety. 
Ale to zachowanie wynika z tro-
ski o bezpieczeństwo kobiety, 
na którą jest łatwiej napaść – 
wyjaśnia.
Innym zwyczajem, który prze-
trwał i sprawia, że Dzień Kobiet 
jest zbędny, to wręczanie drob-
nych prezentów swojej kobiecie 
każdego miesiąca. – Myślę, że 
takie bardziej spontaniczne 
okazywanie wdzięczności i mi-
łości jest bardziej doceniane 
przez płeć piękną niż bardzo 
często wymuszone prezenty  
i życzenia w specjalnie prze-
znaczony ku temu dzień – pod-
sumowuje Freddy.

Bez względu na miejsce po-
chodzenia i zamieszkania oraz 
stosunek do Międzynarodowe-
go Dnia Kobiet większość ludzi 
łączy wspólny mianownik: chęć 
okazywania wdzięczności i 
sympatii kobietom. Słusznie, bo 
jest za co!

Lena Paracka
redakcja@toronto-magazyn.pl
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8 marca to dzień, który większość z nas kojarzy jako Międzynarodowy Dzień kobiet. to okazja, żeby okazać płci 
pięknej szacunek, sympatię i wdzięczność, ale ta data upamiętnia również kobiety walczące o równouprawnienie.  
to ponad stuletnie święto w różnych krajach na świecie jest obchodzone na różne sposoby.

tAk oBchoDZiMy MięDZynAroDowy DZień koBiet
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Maria Buryanovska pochodzi z Ukrainy. Dzień Kobiet będzie obchodzić w Toruniu     Fot. J. Wojno-Wolska



Od początku lutego, podczas 
specjalnych spotkań, dzieci 
mogą dowiedzieć się, na czym 
polega jazda na żużlu i po-
słuchać rad lokalnych gwiazd 
speedwaya. – To była nasza 
wspólna decyzja w klubie. 
Stwierdziliśmy, że musimy 

wyjść do najmłodszych kibi-
ców, żeby w ten sposób zainte-
resować ich sportem żużlowym 
– przyznaje Robert Kościecha, 
trener Get Well Toruń. – Nie da 
się ukryć, że w ostatnim czasie 
spadło zainteresowanie żuż-
lem wśród młodych ludzi. Nie 

dzieje się tak tylko w tej dys-
cyplinie. Niestety większość 
wolnego czasu młodym zajmu-
je komputer i Internet. Dlatego 
stwierdziliśmy, że tym razem 
to my wyjdziemy do kibiców i 
postaramy się zainteresować 
ich „czarnym sportem”. Uznali-

śmy, że zorganizowane spotka-
nia w szkołach, gdzie możemy 
spotkać się z dziećmi z różnych 
grup wiekowych, sprawdzą 
się do tego celu najlepiej. Na 
każde takie spotkanie zabie-
ramy: motocykl, kevlar, kask, 
ochraniacze, gogle, strój żuż-

lowy, krótkie filmy – wszystko 
dokładnie pokazujemy i wy-
jaśniamy. Chętnie odpowia-
damy na wszelkie zadawane 
pytania. Wszystko po to, żeby 
skutecznie zainteresować naj-
młodsze pokolenie i zarazić 
pasją do speedwaya. Obecnie 
warsztaty odbywają się w 
szkołach położonych w okoli-
cach Torunia. Warto jednak na 
bieżąco śledzić harmonogram 
spotkań, żeby nie przegapić, 
kiedy rozpoczną się one w to-
ruńskich szkołach. W tej chwili 
spotkania odbywają się dwa, 
trzy razy w tygodniu, łącznie 
odwiedzimy około dwudziestu 
placówek. 

Nie tylko speedway
Odwiedzimy w szkołach są 
również okazją do zapoznania 
się z motorsportem w ogóle. 
Podczas szkolnej trasy ucznio-
wie poznają również inne 
możliwości. W ostatnim czasie 
dużą popularnością, cieszą 
się małe motocykle wyczyno-
we typu pit bike. To właśnie 

na nich trenują po godzinach 
m.in. żużlowcy. Dla dzieci rów-
nież tych najmłodszych jest to 
świetny pomysł na początek 
przygody z żużlem. – Cieszę 
się, że Klub Sportowy Toruń za-
uważył potencjał, który drze-
mie w tej dyscyplinie– mówi 
Łukasz Pawlikowski, propaga-
tor i trener pit bików. – Sport 
motocyklowy jest dla wybrań-
ców, a pit biki to doskonały 
sposób na start w świecie 
motocyklowym. W miejscach 
bezpiecznych, na torach do 
tego przeznaczonych każdy 
może spróbować swoich sił na 
tych małych motocyklach. Cie-
szymy się, że tak wiele osób 
pozna specyfikę jazdy na pit 
bikach, tym bardziej że w tym 
roku ruszają ogólnopolskie za-
wody w dwóch dyscyplinach: 
supermoto rozgrywane na 
torach w Toruniu i Bydgosz-
czy oraz crossowe na torze w 
Głażewie.

Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl
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nie trzeba przychodzić na stadion przy Pera jonssona, żeby poznać tę dyscyplinę. Zawodnicy toruńskiego klubu  
odwiedzają szkoły, starając się zarazić dzieci i młodzież pasją do „czarnego sportu”. wszystko w ramach projektu 
„speedway klasa Premium”.

cZArny sPort wyjechAł PoZA MotoArenę

REKLAMA TRN 2017030307T 

Paweł Przedpełski i Robert Kościecha podczas spotkania z uczniami szkoły w Turznie                              Fot. Joanna Wojno-Wolska
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Rower miejski po raz pierwszy 
wyjechał na ulice Torunia w 
kwietniu 2014 roku. Od tego 
czasu zyskał ogromną sympatię  
mieszkańców, którzy regular-
nie z niego korzystają. Ogrom-
nym udogodnieniem roweru 
miejskiego jest fakt, że  można 

go wypożyczyć i oddać na do-
wolnej stacji. Za kontrolę rozli-
czenia czasu jazdy odpowiada 
specjalny system informatycz-
ny. W ramach niego pierwsze 
20 minut jazdy jest bezpłatne. 
– Jestem studentką, więc TRM 
w sezonie wiosennym jest dla 

mnie ogromnym udogodnie-
niem – przekonuje Marta Wal-
czak. – Kiedy chcę dostać się 
na Starówkę czy uczelnię, to 
właśnie ten rodzaj komunikacji 
miejskiej wybieram najczęściej. 
Tym bardziej że zbliża się wio-
sna i warto zadbać o formę. 

Obecnie mamy w Toruniu już 
tyle stacji TRM, że w zasadzie 
pozwala to całkowicie przesiąść 
się na rower i zrezygnować z 
komunikacji miejskiej czy samo-
chodu. Atutem jest również to, 
że Toruń posiada wiele ścieżek 
rowerowych i jest stosunkowo 

niedużym miastem. Dzięki temu 
łatwo można zmieścić się w li-
micie 20 minut i podróżować za 
darmo. 

rejestracja i opłata
Pierwszym krokiem, który trze-
ba wykonać, żeby skorzystać z 
Toruńskiego Roweru Miejskiego, 
jest rejestracja na stronie: www.
trm24.pl, a następnie uiszczenie 
opłaty za usługę. Dalsze etapy 
wypożyczenia należy wykonać 
za pomocą panelu, znajdujące-
go się przy stacji rowerowej. – 
System TRM jest dość prosty w 
obsłudze. Myślę, że nie sprawia 
on nikomu problemu – zauwa-
ża Marek Kożuchowski, miesz-
kaniec Torunia. – Kiedy jest 
słoneczna pogoda i mam dzień 
wolny od pracy, zdarza mi się 
wypożyczać  rower. Jedyny 
problem, z jakim się spotkałem, 
korzystając z tej formy komuni-
kacji, to brak wolnego miejsca 
na poszczególnych stacjach. 
Świadczy to jednak o ogromnej 
popularności TRM w naszym 
mieście. Dlatego też cieszę się, 
że rowerowy sezon ponownie 
się rozpoczął i TRM zostały od-
dane do użytku. 

rosnąca popularność 
W ubiegłym roku z rowerów 
miejskich skorzystano łącznie 
182 286 razy. Przekłada się to 
na wzrost  popularności tej 
usługi o 46% w porównaniu z 
rokiem 2015. Najchętniej uży-
wana stacja to niezmiennie plac 
Rapackiego. Inne najczęściej 
wybierane przystanki rowero-
we to: nr 7 przy ul. Broniew-
skiego obok Tesco, nr 20 przy 
Mickiewicza/Tujakowskiego 
oraz nr 19 – ul. Kościuszki/
Świętopełka. Z kolei najbardziej 
popularna trasa przejazdu mię-
dzy stacjami prowadzi od stacji 
nr 3 - plac Rapackiego do stacji 
nr 7 – ul. Broniewskiego obok 
Tesco. Dzienny rekord wypoży-
czeń wynosi 1504! Już wkrótce, 
bo 25 marca, rusza też wiosen-
na Rowerowa Masa Krytyczna, 
organizowana przez Stowarzy-
szenie Rowerowy Toruń. Wszy-
scy miłośnicy jednośladów 
ponownie będą mieli okazję do 
tego, żeby razem przemierzać 
ulice Torunia.

Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

od 1 marca możemy korzystać z toruńskiego roweru Miejskiego. Ponad 300 jednośladów, rozlokowanych w 30 punk-
tach miasta, ponownie do dyspozycji torunian i turystów odwiedzających nasze miasto. sprawdzamy, które stacje są 
najbardziej popularne i kto najczęściej wybiera rower miejski. 

Miejski seZon jAZDy nA DwÓch kołAch roZPocZęty

Rower miejski już działa, sezon w Toruniu rozpoczął się 1 marca                                                                     Fot. Sławomir Jędrzejewski
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Przebywanie na słońcu powoduje w naszym or-
ganizmie wytwarzanie witaminy D oraz endorfin, 
co sprzyja produkcji przez mózg oksytocyny oraz 
opioidów, czyli tzw. hormonów szczęścia. Odczu-
wany przez nas stan wynika z braku impulsu jakim 
jest słońce, aby organizm „żył pełnią życia”. Jedną  
z najprostszych form stymulacji mózgu do produk-
cji hormonów szczęścia jest aktywność fizyczna. 
Mając odpowiednią motywację, czas na ćwiczenia 
można zorganizować każdego dnia. Wielu toru-
nian swój dzień zaczyna od porannego treningu. 
W klubie Champion Gym&Fitness  jest stała grupa, 
która regularnie ćwiczy o 6 rano, tuż przed pracą – 
opowiada Arkadiusz Kamiński (menager).  - Od 
dwóch lat regularnie chodzę na siłownię, skłoniły 
mnie do tego problemy z wagą, chodzę tam przede 
wszystkim dla siebie, cieszę się  że mogę pochwalić 
się widocznym zarysem mięśni – zapewnia Adrian 
Czarnecki, użytkownik siłowni. – Dzięki ćwicze-
niom poza domem, poznałem wielu interesujących 
ludzi, wymieniamy się poradami dotyczącymi su-

plementacji, czy wzmacniania różnych partii mię-
śni – dodaje. W Klubie poza siłownią czeka rów-
nież szeroka oferta aktywności, w szczególności dla 
kobiet. Mogą one skorzystać z różnorodnych zajęć 
fitness, dostosowanych do wieku i indywidualnych 
predyspozycji. Poza regularnym treningiem na si-
łowni, warto pamiętać o odpoczynku oraz chwili 
relaksu. Stąd w Championie na terenie kompleksu 
SPA znajduje się: jaccuzi, sauna mokra, sauna su-
cha, sanarium, oraz słoneczna łąka (fototerapia). 
Regularnie uprawiając sport niezbędne jest konsul-
towanie się z ortopedą i fizjoterapeutą, aby trening 
służył zdrowiu całego organizmu. Na terenie Klubu  
można skorzystać z opieki, zarówno ortopedy jak 
i fizjoterapeuty. Zainteresowani mogą poddać się 
również badaniu USG, by uzyskać dokładniejszą 
diagnozę. Jako jedyny w Toruniu Klub przeprowa-
dzamy testy FMS  – zauważa Arkadiusz Kamiński. 
FMS, czyli test, który służy do diagnozy zdrowych, 
aktywnych ruchowo osób w celu oceny stopnia ry-
zyka wystąpienia u nich kontuzji. W ramach opieki 

fizjoterapeutycznej można skorzystać z laserote-
rapii, elektroterapii, magnetoterapii oraz masaży 
relaksacyjnych i leczniczych. Poza aktywnością fi-
zyczną warto zadbać o swoją dietę. Dobrze ułożony 
jadłospis wspiera nie tylko wydajność podczas tre-
ningu, ale także odporność. W Championie można 
skorzystać z porad dietetyka, a także psychodiete-

tyka. Taka kompleksowa usługa jest wyjątkiem 
na toruńskim rynku!  
Klub można również „zwiedzić” bez wychodze-
nia z domu. Pozwala na to wirtualny spacer, któ-
ry można odbyć na stronie internetowej obiektu. 
A jest co zobaczyć, ponieważ  pomysłodawcą na 
wyposażenie siłowni Champion jest Pan Arka-
diusz Szyderski - Mistrza Świata w kulturystyce.  

 (www.championtorun.pl)

REKLAMA
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Halowe Mistrzostwa Polski We-
teranów Lekkiej Atletyki w to-
ruńskiej hali zagościły już po raz 
trzeci. Do udziału w czempionacie 
zgłosiło się aż 451 osób. Ostatecz-
nie w rywalizacji wzięło udział w 
sumie 395 sportowców, w tym 85 
pań oraz 23  osoby z MKL-u Toruń.

- Te rekordowe liczby to między 
innymi efekt dobrej organiza-
cji poprzednich zawodów oraz 
przyznania Toruniowi organizacji 
Halowych Mistrzostw Świata 
Masters w 2019 roku – podkre-
śla Wacław Krankowski, prezes 
Polskiego Związku Weteranów 

Lekkiej Atletyki. -  Już teraz nie-
mała grupa zawodników starty 
w mistrzostwach Polski traktuje 
jako doskonałe przetarcie przed 
światowym czempionatem w 
Toruniu, a 43-osobowa reprezen-
tacja Polski przed tegorocznymi 
mistrzostwami globu, które za 

niespełna trzy tygodnie odbędą 
się w koreańskim Daegu. 
Dla wielu mistrzostwa Polski to 
możliwość poznania specyfiki 
toruńskiej hali. Stąd też w 26 Ha-
lowych Mistrzostwach Polski We-
teranów gościnnie wystartowało 
też spore grono lekkoatletów z 

zagranicy. Szczególnie liczną i sil-
ną reprezentację mieli Białorusini. 
W Toruniu pojawili się sportowcy 
jeszcze z kilku innych krajów, w 
tym m.in. z Belgii, Niemiec, Wiel-
kiej Brytanii, a nawet Turcji i Grecji.

Czempionat stał też na bardzo 
wysokim poziomie sportowym. 
To doskonały prognostyk przed 
wspominanymi mistrzostwami 
świata. Władze Polskiego Związ-
ku Weteranów Lekkiej Atletyki 
liczą, że reprezentacja Polski za 
dwa lata powalczy w Toruniu o 
pierwszą trójkę w klasyfikacji me-
dalowej. W trakcie sobotnich mi-
strzostw nasi rodzimi „mastersi” 
ustanowili aż 72 rekordy, w tym 
30 halowych rekordów Polski, 1 
rekord Polski, 41 rekordów halo-
wych mistrzostw Polski.

Wysoki poziom zaprezentowali 
też mieszkańcy Torunia i okolic, 
którzy podczas mistrzostw wy-
walczyli aż 21 medali, w tym 8 
złotych. Dwukrotnie na najwyż-
szym stopniu podium stawali: 
Wacław Krankowski (kategoria 
M65, pchnięcie kulą i rzut ciężar-
kiem), Beata Yaro-Koniecka (K50, 
bieg na 60 m i na 200 m), Andrzej 
Formaniewicz (M55, 60 m i 200 m). 
Mistrzyniami Polski zostały także 
Violetta Politowska (K40, skok 

wzwyż) oraz Małgorzata Adry-
jańczyk (K40, 400 m). Do tego 
pierwsza z nich dołożyła srebro 
w skoku w dal, a druga – srebro 
na dystansie 200 metrów i brąz 
na 60 m. Trzy medale wywalczył 
także Henryk Wierzchowski (M80, 
srebrne w biegu na 60 m i pchnię-
ciu kulą oraz brązowy w rzucie 
ciężarkiem).  Na drugim stopniu 
podium stanął także Krzysztof 
Góralski (M50, 3000 m). Z kolei 
pozostali brązowi medaliści to: 
Tomasz Niejadlik (M35, 200 m 
i skok wzwyż), Jolanta Pełka
-Witt (K40, trójskok), Czesław No-
wacki (M70, 60 m), Edward Korolko 
(M75, 60 m), Tomasz Osóbka (M75, 
200 m).

Puchary ministra sportu i tury-
styki dla najlepszej zawodniczki 
i zawodnika mistrzostw otrzy-
mali Ewa Bartosik i Jan Kargol. 
Anioły ufundowane przez Pre-
zydenta Miasta Torunia dla naj-
lepszych zawodników z grodu 
Kopernika trafiły w ręce Mał-
gorzaty Adryjańczyk i Wacława 
Krankowskiego. Z kolei puchary 
marszałka województwa dla 
najlepszych reprezentantów 
naszego regionu przyznano  
Beacie Yaro-Konieckiej z Brzo-
zówki i Ryszardowi Zglenickie- 
mu z Bydgoszczy.

- Od wielu lat inwestujemy 
w rozwój infrastruktury ro-
werowej i są to działania wi-
doczne. Mamy już ponad 100 
km tras dla rowerów i chce-

my, by Toruń dalej rozwijał 
się w tym kierunku. Przede 
wszystkim zależy nam, by 
rowerzyści byli bezpieczni 
– mówi zastępca prezyden-

ta Torunia Zbigniew Fidere-
wicz.
O tym, że Toruń jest przyja-
zny rowerzystom, świadczy 
chociażby fakt, że w ubiegłym 

roku w rankingu magazynu 
„Rowertour”  uplasował się na 
drugim miejscu w Polsce. Oce-
niano 39 miejscowości według 
aż 18 kryteriów takich jak m.in. 
długość dróg rowerowych, 
ilość pasów i kontrapasów 
oraz miejsc do bezpiecznego 
parkowania rowerów. Badano 
także ogólną strategię rozwo-
ju infrastruktury rowerowej 
w miastach, m.in. inwestycje 
rowerowe w powiązaniu z 
inwestycjami drogowymi i re-
montami dróg. Toruń zdobył 
48,2 pkt, zajmując drugie miej-
sce. To o jedno miejsce wyżej 
niż w poprzednim rankingu z 
2014 r. Zrobimy wszystko, by 
utrzymać tę pozycję – dodaje 
dyrektor Miejskiego Zarządu 
Dróg Rafał Wiewiórski.
Prace nad „Koncepcją roz-
woju komunikacji rowerowej 
w Toruniu na lata 2017-2023” 
trwają od kilku miesięcy. W 
ich ramach odbyły się m.in. 
konsultacje społeczne. W ich 
pierwszym etapie, w listopa-
dzie 2016 roku, wzięło udział 
310 osób. Konsultacje miały 
formę internetowej ankiety, 
dzięki której zebrano szereg 

uwag i opinii odnośnie stanu 
istniejącego infrastruktury 
rowerowej, a także oczeki-
wań co do pożądanego stanu 
docelowego. Zebrano również 
wiele drobiazgowych uwag 
przekładających się na propo-
nowane rozwiązania szczegó-
łowe. Mimo ogólnie pozytyw-
nej oceny działań miasta w 
zakresie rozwoju komunikacji 
rowerowej na przestrzeni 
ostatnich lat, nie zabrakło 
krytycznych głosów. Respon-
denci zwracali uwagę przede 
wszystkim na brak ciągłości 
tras oraz potrzebę edukacji 
zarówno pieszych jak i kie-
rowców. Oczekiwano także 
poprawy działania toruńskie-
go roweru miejskiego.
 - Realizacja założeń koncep-
cji pozwoli na połączenie ist-
niejących tras rowerowych w 
spójną i w pełni funkcjonalną 
sieć zawierającą zarówno tra-
sy rekreacyjne jak i przezna-
czone do codziennego prze-
mieszczania się. Docelowo w 
Toruniu powinno znaleźć się 
około 190  kilometrów tras 
rowerowych, z czego ponad 
90 km powinny stanowić trasy 

główne. Będzie się to wiązać z 
budową około 80 km nowych 
tras oraz remontem około 30 
km tras już istniejących - mówi 
Olivier Schneider, współautor 
„Koncepcji rozwoju komuni-
kacji rowerowej w Toruniu na 
lata 2017-2023”, prezes fran-
cuskiej federacji rowerzystów, 
autor wielu opracowań, czło-
nek francuskiej Rady Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego 
oraz współautor najnowsze-
go francuskiego Narodowego 
planu na rzecz pieszych i ro-
werzystów.
Dzięki takiemu systemowi tras 
większość mieszkańców Toru-
nia będzie miała zapewnione  
dogodne warunki zarówno do 
codziennego poruszania się 
rowerem do pracy, miejsca 
nauki czy na zakupy, jak i w 
celach rekreacyjnych, tury-
stycznych czy sportowych. 
Spójna i atrakcyjna sieć tras 
rowerowych może być także 
magnesem przyciągającym do 
naszego miasta jeszcze więk-
szą liczbę turystów.

Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl

Blisko czterystu uczestników wzięło udział w 26. halowych Mistrzostwach Polski weteranów lekkiej Atletyki, które w sobotę odbyły 
się w toruniu. Bardzo dobrze w tym licznym gronie zaprezentowali się toruńscy zawodnicy.

Ponad 80 kilometrów nowych tras rowerowych, modernizacja już istniejących dróg, obniżenia krawężników, dodatkowe przejazdy rowerowe czy wprowadzenie 
kontraruchu -  takie m.in. są założenia „koncepcji rozwoju komunikacji rowerowej w toruniu na lata 2017-2023”. Docelowo w toruniu powinno znaleźć się, łącz-
nie z dotychczasowymi, około 190  kilometrów tras rowerowych.

„MAstersi” Bili rekorDy w toruńskiej Arenie

toruń stAwiA nA rowery

Toruń wciąż rozwija infrastrukturę rowerową                                Fot. Sławomir Jędrzejewski
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Stowarzyszenie Thorn, znane 
jest przede wszystkim z orga-
nizacji Festiwalu Copernicon. 
Jednak grupa miłośników gier 
i fantastyki nie zwalnia tem-
pa przez cały rok i już teraz 
szykuje wiele wiosennych 
niespodzianek. – Jako stowa-
rzyszenie działamy cały rok 
– organizujemy dla naszych 
członków szereg atrakcji i ak-
tywności – opowiada Izabela 
Nosowska z Thorn. – Są to 
cotygodniowe spotkania przy 
grach planszowych, seanse 
filmów fantastycznych i se-
riali  czy różnego typu tema-
tyczne imprezy. Nadchodzą-
ca wiosna również zapowiada 
się ciekawie. Szykuje się kilka 
seansów filmowych, wspólne 
oglądanie najnowszych se-
riali o superbohaterach. Nie 
zabraknie spotkań przy grach 
planszowych czy  atrakcji or-
ganizowanych z wieloma na-
szymi partnerami.

Akcja Grawitacja 
– Nic tak nie łączy jak zdro-
wa rywalizacja czy koope-
racja, a gry – zarówno plan-
szowe, jak i klasyczne RPG, 
a nawet wieloosobowe gry 
wideo – są w stanie dostar-

czyć obydwu tych przeżyć 
– zapewnia Artur Sobczak z 
Thorn. – Skupiając się jednak 
na samych planszówkach, 
warto zauważyć, że pozwala-
ją one na wcielenie się w ja-
kąś postać, na przeniesienie 
nas do innego świata czy na 
główkowanie nad wymyślny-
mi taktykami, by zakończyć 
grę jako zwycięzca. Nasze 
emocje podczas rozgrywki 
przelewamy na innych gra-
czy siedzących przy tym sa-
mym stole, co przekłada się 
na jakość samego spotkania. 
Emocje są tym większe, kiedy 
planszówka osadzona jest w 
świecie, który już dobrze zna-
my z książek i filmów, jak np. 
Gra o Tron, Warhammer czy 
światy Lovecrafta z Cthulhu 
na czele. 
Już 11 marca, w godzinach 
10.00-21.00, w budynku Wy-
działu Matematyki i Informa-
tyki UMK odbędzie się Dzień 
Gier Planszowych. Nie zabrak-
nie wielu nowości ze świata 
gier i atrakcji dla całych ro-
dzin. – Na Grawitacji  będzie 
dostępna masa przeróżnych 
planszówek, a samo nasze 
stowarzyszenie udostępnia 
ponad 100 tytułów – zachę-

ca Artur Sobczak. – Można 
będzie wybierać spośród 
przeróżnych typów gier. Bę-
dzie naprawdę ogromna ilość 
planszówek dla dzieci i rodzin 
oraz początkujących graczy. 

Nie zabraknie nowości od 
Trefla i Naszej Księgarni. Oso-
biście polecam rozbudowane 
tytuły z zaawansowanymi 
zasadami, gdzie można pro-
wadzić gierki psychologiczne 

z konkurentami, jak np. Gra o 
Tron. Z absolutnych klasyków 
fantastycznych polecam Ta-
lisman – proste zasady, dłu-
ga przygoda. Jeżeli chodzi o 
współpracę, to lubię Horror 

w Arkham – gramy jako ze-
spół i mimo tego, że wygrać 
jest trudno, to satysfakcja 
ze zwycięstwa jest nie do 
opisania. 
W trakcie Grawitacji odbędzie 

się wiele pokazów i premier 
planszówek. Zaplanowano 
także turnieje z nagrodami. 
– Grawitacja jest wydarze-
niem dla każdego – zapew-
nia Izabela Nosowska. – Mile 

widziana jest tak samo mło-
dzież, jak i całe rodziny. Chy-
ba najfajniejszym widokiem 
jest babcia grająca z małymi 
wnukami. Taka międzypoko-
leniowa integracja ma wiele 

zalet i właśnie Grawitacja 
stwarza okazję do takich 
rodzinnych spotkań. Organi-
zatorami Dnia Gier Planszo-
wych na UMK są Program 
Absolwent UMK, Wydziałowa 

Rada Samorządu Studenc-
kiego oraz stowarzyszenie 
Thorn. Wstęp na wydarzenie 
jest wolny.

Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

integrują, bawią i są ponadczasowe – gry zarówno planszowe, jak i klasyczne rPG zrzeszają wielu pasjonatów na całym świecie. 
również w toruniu inicjatyw związanych z grami nie brakuje, a stowarzyszenie Miłośników Gier i Fantastyki „thorn” ma pełne ręce 
pracy. już wkrótce odbędzie się Dzień Gier Planszowych na uMk, podczas którego pojawi się wiele atrakcji dla całych rodzin. 

PlAnsZÓwki ciąGle w MoDZie – thorn sZykuje niesPoDZiAnki nA wiosnę

Dzień Gier Planszowych odbędzie się 11 marca                                                                          Fot. Joanna Wojno-Wolska

Wychodząc na toruńskie uli-
ce, trudno jest nie zauważyć 
samotnych dzieci. Sposobem 
na spędzanie wolnego cza-
su staje się wałęsanie się po 

Starym Mieście i między blo-
kami wśród nieznajomych, 
niekoniecznie dobrych ludzi. 

Naprzeciw tym dzieciom wy-
chodzi stowarzyszenie Wędka. 
- Dzieciaki, które u nas przeby-
wają, niekoniecznie pochodzą 
z tak zwanej patologii. Oczy-

wiście ona istnieje, ale coraz 
większym problemem stają się 
zabiegani rodzice. Pracując na 

kilku etatach, trudno jest zor-
ganizować swoim pociechom 
wspólne i aktywne spędzanie 
czasu - mówi Wojtek Przybysz, 
szef stowarzyszenia.

Wraz z wolontariuszami pan 
Wojtek prowadzi codzienne 
indywidualne i grupowe za-

jęcia i korepetycje, pomaga 
odkrywać pasje poprzez zaję-
cia teatralne, taneczne i ar-
tystyczne oraz organizuje im-
prezy okolicznościowe. - Nasi 
podopieczni często sami wy-
chodzą z inicjatywą podsuwa-
jąc nam pomysły na zabawy i 
zajęcia. My oczywiście te po-
mysły szybko wychwytujemy i 
w miarę możliwości wdrażamy 
w życie ponieważ poczucie 
wspólnoty jest bardzo ważne 
w Wędce - mówi wolontariusz-
ka Agata Dostatnia.

krzewienie wartości
W codziennej pracy opiekuno-
wie kierują się regułami wy-
chowania dzieci sformułowa-
nymi przez Janusza Korczaka. 
Polegają one przede wszyst-
kim na nauce wartości takich 
jak szacunek do drugiego 
człowieka, miłosierdzie, wyba-
czenie, odpowiedzialność za 
słowa, czyny i mienie, dbałość 
o środowisko oraz wdzięcz-
ność. - W naszych działaniach 
wspieramy, a nie wyręczamy i 
do tego odnosi się nazwa sto-
warzyszenia: dajemy wędkę, a 
nie rybę - mówi pan Wojtek.

Ma to na celu pokazanie 
dzieciom dobrego życia oraz 
zachęcenie do samodzielne-
go działania. Efektem tego 
są młodzi ludzie, którzy mają 
poczucie sprawczości i decy-
zyjności w życiu, czyli czymś 
czego łatwo może zabraknąć 
w życiu osób, którym brakuje 
wsparcia. - Wychodzimy z za-
łożenia, że każdy jest warto-
ściowy. Staramy się do każde-
go podchodzić indywidualnie. 
Pobudzamy w dzieciach ich 
własny potencjał, odkrywamy 
talenty i pasje ponieważ chce-
my, żeby mogły one spełniać 
swoje marzenia i pragnienia 
serc.

wymiana ciepła
Istotnym elementem jest 
kształtowanie w dzieciach po-
staw, zarówno obywatelskich 
jak i życiowych. Te pierwsze 
są pobudzane poprzez anga-
żowanie dzieci w przeróżne 
akcje. Ostatnią z nich była 
„Wymiana Ciepła”, która odbi-
ła się dużym echem w Toruniu. 
- Dostajemy dużo ubrań od 
mieszkańców miasta. Część 
z nich rozdajemy dzieciom, 

część oddajemy do Caritasu, 
ale w ostatnim czasie otrzy-
maliśmy ich bardzo dużo. 
Zainspirowani społecznymi 
akcjami w innych miastach 
Polski wystawiliśmy przed 
nasz budynek wieszak chcąc 
podzielić się tymi ubraniami 
z mieszkańcami miasta. Za-
interesowanie przewyższyło 
nasze oczekiwania i teraz ten 
wieszak żyje własnym życiem 
- opowiada pan Wojtek.
Torunianie równie chętnie 
biorą jak i dają. Dzięki temu 
na słynnym już wieszaku za-
chodzi stała wymiana części 
garderoby. Wieszak znajduje 
się pod budynkiem Wędki na 
ulicy Jęczmiennej 10.

Wędka jest dla wszystkich, 
nie tylko dla samotnych. 
Każdy jest mile widziany. Ko-
lor skóry, przekonania, wiek, 
doświadczenie nie mają zna-
czenia. - Każdy jest na wagę 
złota. Każdy może stać się 
wędką dla drugiego. Każdy 
może stać się inspiracją do 
działania. 

Lena Paracka
redakcja@toronto-magazyn.pl

istniejące od trzech lat i działające pod patronatem  „każdego człowieka” stowarzyszenie wędka łowi samotne i zbłąkane dzieci, oferując im 
aktywne spędzanie wolnego czasu i naukę. naukę samodzielności, kreatywności, zaradności i pracy w grupie. ta praca wypływa ze szczerej chęci 
odciągnięcia dzieci od niebezpieczeństw czyhających na ulicy czy w internecie.

DA j  s ię  ZłAPAć nA węDkę!

Na zdjęciu: Wojtek Przybysz, Agata Dostatnia, Roksana Król, Marcin Olkowski         Fot. J. Wojno-Wolska
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„Znamy się tylko z widzenia”, 
„Cała jesteś w skowronkach” 
czy „Nie zadzieraj nosa” – bi-
g-beatowe brzmienia już za 
trzy tygodnie, 25 i 26 mar-
ca, rozkołyszą Jordanki. W 
pierwszym dniu festiwalu na 
scenie zagrają sławy polskie-
go big-beatu: Trubadurzy, 
Skaldowie, Czerwone Gitary i 
No To Co. Drugiego dnia wy-
stąpią legendy brytyjskiego 

rocka The Animals & Friends i 
Wishbone Ash. – Inicjując taki 
festiwal, chcemy przypomnieć 
artystów, których młodsze 
pokolenia już nie pamiętają. A 
trzeba podkreślić, że tworzyli 
bardzo wartościowe utwory, 
które miały zarówno dobre 
teksty, jak i melodię, co nie 
zawsze jest cechą współcze-
śnie tworzonej muzyki – mówi 
Przemysław Draheim z To-

ruńskiej Agendy Kulturalnej. 
Festiwal to nie tylko wartość 
muzyczna. – Zaplanowaliśmy 
nowy charakter tego muzycz-
nego wydarzenia. Występy 
będzie przeplatał talk-show. 
Artyści powspominają swoje 
historie, zwykle obfitujące w 
ciekawe anegdoty z przeszło-
ści – zdradza festiwalowe pla-
ny Przemysław Draheim.
Pierwszy rockowy wieczór 

wspomnień poprowadzi kaba-
ret Elita. Drugi dzień festiwalu 
będzie należał do Jana Choj-
nackiego — popularyzatora 
oraz znawcy bluesa i rock and 
rolla, dziennikarza muzyczne-
go, znanego m.in. z prowadze-
nia w radiowej „Trójce” wraz z 
Wojciechem Mannem audycji 
„Bielszy odcień bluesa”. 
Polskie zespoły, które wystą-
pią w Toruniu, to ikony pol-
skiego big-beatu lat 60. i 70. 

Do dziś aktywni muzycznie. 
– Przynajmniej dwa-trzy razy 
w roku gramy w podobnym to-
warzystwie, czyli ze Skaldami, 
Czerwonymi Gitarami czy No 
To Co. Mieliśmy również wspól-
ne występy za granicą – w 
Chicago i Toronto. Przyjaźnimy 
się. Zresztą nawet w czasach 

młodości, kiedy zaczynaliśmy 
grać, nie stanowiliśmy dla sie-
bie nigdy złośliwej konkuren-
cji – mówi Marian Lichtman, 
kompozytor, perkusista i wo-
kalista z Trubadurów. Muzyka 
z tamtych lat nie przeminęła. 
Jest wielopokoleniowa. – Kie-
dy tworzył się nasz zespół, 
czasy były zupełnie inne. 
Pochodziliśmy z jednego mia-
sta - z Łodzi, Czerwone Gita-
ry były z Gdańska, Skaldowie  

z Krakowa. Dziś zwykle człon-
kowie zespołów pochodzą z 
różnych regionów Polski. Ka-
pele powstają często tylko 
na jeden sezon – mówi Marian 
Lichtman. – Dawniej nie moż-
na było technicznie poprawiać 
głosu. Dziś tak naprawdę nie 
wiemy do końca, jak naprawdę 

śpiewa wokalista. Oczywiście 
są sympatyczne kapele, jak 
na przykład Pectus, jest wielu 
zdolnych muzyków. Tego nie 
neguję. Dla nas i dawniej i dziś 
jest dobrze. Koncertujemy, 
mamy sporo pracy, tylko zdro-
wia sobie życzyć. A w Toruniu 
chętnie gramy. Macie piękne 
miasto. Ja jestem w Starym 
Mieście zakochany!
Z brytyjskich legend na Jor-
dankach usłyszymy The Ani-
mals & Friends. Zespół tworzą 
dwaj członkowie oryginalne-
go składu: perkusista John 
Steel i grający na instrumen-
tach klawiszowych Mick Gal-
lagher wraz z nowymi muzy-
kami. Na koncercie usłyszymy 
m.in. „We Gotta Get Out Of 
This Place”, „Boom Boom”, 
„Don’t Let Me Be Misunder-
stood”, „Baby, Let Me Take 
You Home”, „I Put A Spell On 
You” czy „House Of The Rising 
Sun”. Wishbone Ash to pierw-
sza grupa w historii, która w 
instrumentarium wprowadziła 
dwie gitary prowadzące. Naj-
większą sławą cieszyli się w 
latach 70.

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

nowa, ciekawa formuła z ikonami rocka z lat 60. i 70. w roli głównej. rockandrollowy Festiwal wspomnień – to nowa muzyczna pro-
pozycja. okazja do wspomnień dobrej muzyki, która wcale lat świetności nie ma za sobą, będzie 25 i 26 marca na jordankach. nieza-
pomniane utwory nadal wielu pokoleniom w duszy grają. 

rockAnDrollowy koncert wsPoMnień

Na zdjęciu zespół Czerwone Gitary                                                                                                          Fot. Nadesłane

Na zdjęciu zespół Trunadurzy                                                 Fot. Nadesłane
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Na początek Młyn Wiedzy. Już 
1 marca nowość – „Labora-
torium wyobraźni”, a miesiąc 
później wystawa „Poruszyć 
wyobraźnię”. Od najmłod-
szych do starszych pokoleń 
– jak zawsze Centrum Nowo-
czesności otwarte na każde-
go. Będzie okazja, żeby po-
budzić swoją wyobraźnię do 
kreatywności. Przygotowane 
stanowiska pozwolą na samo-
dzielną twórczość. Oryginalne 
zdjęcia, mozaiki, grafiki, iluzje, 
budowle… Na niemal wszyst-
kich stanowiskach zwiedza-
jący będą wtajemniczani w 
kolejne etapy tworzenia – naj-
pierw dowiedzą się, jak tworzy 
się dany rodzaj dzieła, potem 
spróbują wykonać dzieło we-
dług wzoru, często posługu-
jąc się niekonwencjonalnymi 
technikami, a na koniec sami 
wykażą się swoją pomysłowo-
ścią i manualnymi umiejętno-
ściami. W końcu twórczość jest 
typowo ludzką aktywnością, 
więc do dzieła!

Bez mózgu ani rusz
W ubiegłym roku po raz 
pierwszy, z inicjatywy Inter-
dyscyplinarnego Centrum No-
woczesnych Technologii UMK, 
odbył się w Toruniu Tydzień 

Mózgu. Początki były skrom-
ne, zaledwie dwudniowe. W 
tym roku zaplanowano bogaty 
program – odbędą się  liczne 
warsztaty i wykłady. – Inau-
guracja tego wydarzenia już 
13 i 14 marca w naszym Młynie 
Wiedzy. Uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych zapraszamy 
na wykład dr Małgorzaty Gut 
– „Co się zobaczyło, to się nie 
odzobaczy. Co widzimy, a cze-
go nie widzimy (świadomie)?” 
oraz pokazy przygotowane 
przez Toruńskie Koło Kogni-
tywistyczne oraz Studenckie 

Koło Naukowe Psychologii 
UMK „Animus”. Ze względów 
organizacyjnych obowiązu-
ją zapisy, a liczba miejsc jest 
ograniczona. Uczestnictwo w 
wieczornych wykładach jest 
bezpłatne – zachęca do udzia-
łu Marcin Centkowski z Młyna 
Wiedzy. W poniedziałek wie-
czorem można wybrać się na 
wykład dr. Mateusza Goli „Czy 
od seksu można się uzależ-
nić? Neuronalne mechanizmy 
nałogowych zachowań”. We 
wtorek natomiast wysłucha-
my wykładu „Niewyjaśnio-

ne objawy medyczne - czy 
mózg nas oszukuje?” dr. hab. 
Sławomira Czachowskiego. 
– Wydarzenie będzie interdy-
scyplinarne – zapowiada dr 
Małgorzata Gut, która zajmuje 
się organizacją tegorocznego 
Tygodnia Mózgu w Toruniu, 
zaś na co dzień w badaniach 
naukowych prowadzonych w 
ICNT UMK koncentruje się na 
neuronalnym podłożu umie-
jętności matematycznych 
oraz wpływie treningu za po-
mocą gier komputerowych na 
poziom tych zdolności. 

Organizatorami wydarzenia 
są: Wydział Humanistyczny, 
Interdyscyplinarne Centrum 
Nowoczesnych Technologii 
UMK i Centrum Nowoczesności 
Młyn Wiedzy. Tydzień Mózgu 
odbędzie się w budynku ICNT, 
w Bibliotece Pedagogicznej, 
na Wydziale Humanistycznym 
oraz Wydziale Fizyki, Astrono-
mii i Informatyki Stosowanej 
w sali Centrum Optyki Kwan-
towej. Na zainteresowanych 
tematyką czeka szereg cieka-
wych warsztatów i wykładów. 
Będzie między innymi o tym, 
czy warto ujawniać swoje 
emocje, o ekspresji mimicz-
nej, depresji, zaburzeniach 
świadomości, jaka jest zależ-
ność między rytmem nasze-
go serca i oddechem a pracą 
mózgu. To doskonała okazja, 
żeby poznać lepiej nasz mózg, 
jego możliwości i najnowsze 
wyniki badań naukowców. 
Małgorzata Gut: - Podczas po-
kazów przygotowanych przez 
studentów, które odbędą 
się w Młynie Wiedzy, będzie 
można  dowiedzieć się, które 
z powszechnie powtarzanych 
informacji na temat mózgu to 
niepoparte żadnymi dowo-
dami neuromity. Na przykład 
krążąca opinia, że wykorzy-

stujemy 10 procent naszego 
mózgu, jest zdecydowanie 
nieprawdziwa. Nasza codzien-
na aktywność angażuje nie-
ustannie rozległe obszary 
całego mózgu. 

Co robić, żeby nie tracić umy-
słowej aktywności i zdolno-
ści poznawczych z upływem 
lat? Na takie nurtujące nas 
pytania również znajdzie-
my odpowiedź podczas na-
ukowego wydarzenia.   – To 
stara prawda, potwierdzona 
w badaniach naukowych, 
że aktywność intelektualna 
przez całe życie utrzymuje 
nasz mózg w dobrej kondycji. 
Czytanie, rozwiązywanie ła-
migłówek, uczestniczenie w 
aktywnościach angażujących 
nas językowo, rozwijających 
zdolności wzrokowo-prze-
strzenne, są ratunkiem dla 
naszego umysłu. Wartość ma 
także aktywność fizyczna 
– ludzka mobilność również 
przekłada się na rozwój sfe-
ry poznawczej, na przykład 
na orientację w terenie czy 
pamięć przestrzenną – mówi 
Małgorzata Gut. Tydzień Mó-
zgu potrwa do 18 marca. 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

śpiewa wokalista. Oczywiście 
są sympatyczne kapele, jak 
na przykład Pectus, jest wielu 
zdolnych muzyków. Tego nie 
neguję. Dla nas i dawniej i dziś 
jest dobrze. Koncertujemy, 
mamy sporo pracy, tylko zdro-
wia sobie życzyć. A w Toruniu 
chętnie gramy. Macie piękne 
miasto. Ja jestem w Starym 
Mieście zakochany!
Z brytyjskich legend na Jor-
dankach usłyszymy The Ani-
mals & Friends. Zespół tworzą 
dwaj członkowie oryginalne-
go składu: perkusista John 
Steel i grający na instrumen-
tach klawiszowych Mick Gal-
lagher wraz z nowymi muzy-
kami. Na koncercie usłyszymy 
m.in. „We Gotta Get Out Of 
This Place”, „Boom Boom”, 
„Don’t Let Me Be Misunder-
stood”, „Baby, Let Me Take 
You Home”, „I Put A Spell On 
You” czy „House Of The Rising 
Sun”. Wishbone Ash to pierw-
sza grupa w historii, która w 
instrumentarium wprowadziła 
dwie gitary prowadzące. Naj-
większą sławą cieszyli się w 
latach 70.

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

jak działa nasza wyobraźnia i co możemy dzięki niej wykreować? co w naszych mózgach „piszczy” – spróbujemy poznać lepiej nasz 
umysł, który nadal pozostaje zagadką. w marcu w toruniu będzie okazja do odkrycia wielu naukowych ciekawostek!

co w MÓZGu słychAć i jAk roZwijAć wyoBrAźnię?  rockAnDrollowy koncert wsPoMnień

Marzec to czas nowych wystaw w Młynie Wiedzy                                        Fot. Joanna Wojno-Wolska

GOŚćMI KOLEJNEJ EDYCJI DZIENNIKARSKIEGO STUDIA BYLI: KOSZYKARZE TOMASZ ŚNIEG 
I BARTOSZ DIDUSZKO, DIETETYCZKA AGNIESZKA AUGUSTYNIAK ORAZ KATARZYNA MAKSEL-ŻYTKO, 
TRENERKA KOSZYKÓWKI I EWELINA KORNOWICZ, SZEFOWA AKADEMII NAUKI.  FOT. JOANNA WOJNO-WOLSKA

STuDiO MOje MiASTO



Jazz Od NOwa Festival
Fot. robert Berent
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Premiera
los Pokojos dé là Dziennas Zaproszenie do teatru Muzycznego

Koncert
iwański zaśpiewa klenczona

Koncert
Dzień Mężczyzny

Koncert
europejska trasa zawita do Pameli

Głównymi bohaterkami spektaklu są Mat-
ka i Córka. W aurze intrygi i tajemnicy przed 
sobą uczestniczą one w teatralnym castingu. 
Są nieświadome faktu, że zarówno na scenie 
jak i w życiu prywatnym przyjdzie im wkrót-
ce stoczyć bój o główną rolę. Towarzyszy im 
zaprzyjaźniony Akompaniator George - wirtu-
oz fortepianu, znawca muzyki oraz entuzjasta 
psychologii głębi. Studiuje on z pasją dzieła 

Alberta Grenzmana, hollywoodzkiego psychoterapeuty, wynalazcy metody mu-
sicodramy – praktycznego sposobu rozwiązywania konfliktów w wielopokolenio-
wych rodzinach artystycznych przy pomocy piosenek. W przedstawieniu znane 
arie i duety z oper konkurują z przebojami muzyki rozrywkowej w mistrzowskich 
aranżacjach. Usłyszymy m.in. My way z repertuaru Franka Sinatry, One and Only 
Adele, ale także Arię Rosiny z Cyrulika Sewilskiego G. Rossiniego. Wszystkie 
utwory wykonywane będą na żywo.

Gitarzysta, kompozytor, producent i autor tekstów. W ostatnich latach znany szerokiej publiczności przede 
wszystkim ze współpracy z zespołem MAANAM, a także ze wcześniejszych dokonań duetu Soyka Yanina, z któ-
rym to ma na koncie ponad 1500 koncertów zagranych nie tylko w kraju, ale także w całej Europie, Stanach 
Zjednoczonych i Meksyku. Jako gitarzysta bardzo swobodnie porusza się w różnych stylach muzycznych. Jego 
dyskografia obejmuje ponad 30 płyt nagranych z różnymi artystami. Piosenki Krzysztofa Klenczona  towarzyszą 
artyście od najmłodszych lat. Jako źródło pierwszych fascynacji muzycznych stały się z czasem inspiracją do 
tworzenia własnych kompozycji. Podczas koncertu będzie można usłyszeć wiele niezapomnianych przebojów, 
takich jak „Port”, „10 w skali Beauforta”  czy „Kwiaty we włosach”. Nie zabraknie oczywiście „Wielkiego podziele-
nia” oraz kilku innych autorskich piosenek.   Wszystkie te utwory łączy ze sobą fakt, iż artysta ma do nich bardzo 
osobisty, wręcz emocjonalny stosunek, co jest gwarancją szczerego przekazu płynącego ze sceny, a wykonywa-
nie ich właśnie w konwencji akustycznej pozwala nadać im oryginalny charakter i wyjątkowe brzmienie.

Limboski to pasjonat analogowych brzmień, obieżyświat, stuprocentowy 
facet i „songwriter” z krwi i kości, który w poszukiwaniu weny odwiedził 
nawet Indie, gdzie cierpliwie uczył się gry na sitarze. Nazywa się Michał 
Augustyniak i zdążył już wydać sześć autorskich płyt. Jesienią światło 
dzienne ujrzał kolejny album W trawie. I inne jeszcze młode. Najnowsza 
płyta zawiera esencję dotychczasowej twórczości Limboskiego oraz kilka 
nowych utworów. Podstawą jest dziesięć charakterystycznych piosenek 

wybranych z dotychczasowej dyskografii. Jednak wielką atrakcją materiału są utwory, których próżno 
szukać na poprzednich wydawnictwach. Koncert w Dworze Artusa promować będzie właśnie tę płytę, 
spodziewać się będziemy więc mogli sporej dawki rockandrolla oraz cieszący oczy i uszy chórek pięknych 
syrenek! Każdy facet będzie więc zadowolony (ale i towarzysząca kobieta nie będzie się nudzić)!

W najbliższy poniedziałek w Hard Rock Pubie Pamela 
wystąpi legendarna grupa Slaughter And The Doogs. 
Koncert ten jest częścią europejskiej trasy, w trakcie któ-
rej zespół promuje swój najnowszy album pt. „Vicious”.  
O Slaughter And The Dogs tak opowiada Krzystof Lach, 
który od wielu lat współpracuje z tą kultową formacją: 
-Pierwszy raz ich usłyszałem w audycji Marka Wiernika 
„Cały Ten Rock”  w 1985 roku. Prowadzący program za-
prezentował wówczas w całości album „Do It Dog Style”. 

Rok później za sprawą wytwórni Pronit na polski rynek trafił składankowy album „Backstage 
Pass”, na którym znalazły się dwa utwory zespołu: „Where Have All The Boot Boys Gone ?” i „I’m 
Mad”. To jeden z nielicznych zespołów z pierwszej fali punk rocka, który znakomicie wypada na 
koncertach. Grupa nie gra zbyt często w Europie, ponieważ muzycy są porozrzucani po świecie. 
Wokalista Wayne Barrett  mieszka we Francji, natomiast gitarzysta Mick Rossi na co dzień pra-
cuje i przebywa w Los Angeles. Ci dwaj panowie stanowią trzon zespołu. Co ciekawe, w składzie 
Slaughter And The Dogs pojawiało się wielu charyzmatycznych muzyków. Warto wspomnieć 

Musical kieszonkowy
4.03.2017, godz. 19.00 teatr Muzyczny

ul. Żeglarska 8

janusz yanina iwański i największe przebije krzysztofa klenczona
10.03.2017, godz. 20.00   od nowa, ul. Gagarina 37

Bilety: 25/35 zł

Dzień Mężczyzny – limboski 
11.03.2017, godz. 18.00

Dwór Artusa, sala wielka

slaughter And the Dogs 6.03.2017, godz. 19.00
hrP Pamela, ul. legionów 36

Bilety: 35/45 zł (przedsprzedaż: hrppamela@gmail.com)

Koncert
Dżem

wernisaż
wszyscy jesteśmy migrantami 

Zespół, który zdecydowanie można na-
zwać żywą legend polskiej sceny muzycz-
nej. Zespół grający muzykę z pogranicza 
rocka i bluesa, zagra swoje największe hity 
z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej.
Największe przeboje m.in. „Whisky”, „Par-
tyzant”, „Harley mój”, „Sen o Wiktorii”, 
„Wehikuł czasu”, „Czerwony jak cegła, ale 
i wiele innych.Grupa od lat pozostaje wier-
na własnemu stylowi i gra dokładnie to, co 
gra nam wszystkim w duszy - porządnego, 
prawdziwego i szczerego bluesa.Fantastyczny kontakt z publicznością, umiejętność stwo-
rzenia absorbującego w stu procentach nastroju, maestria instrumentalna i swoboda partii 
solowych sprawia, że publiczności zawsze jest mało Dżemu w składzie: Adam Otręba (gitara), 
Beno Otręba (gitara basowa), Jurek Styczyński (gitara), Zbyszek Szczerbiński (perkusja), Ja-
nusz Borzucki (klawisze) oraz Maciej Balcar (wokal, harmonijka).

Prezentowana w budynku Arsenału ekspozycja przedsta-
wia losy polskich emigrantów, którzy u schyłku XIX wieku 
wyruszyli do USA i Brazylii w poszukiwaniu lepszego ju-
tra. Dzieje polskiego wychodźstwa osnute są na kanwie 
listów, które odnalezione zostały w roku 1941 przez histo-
ryka Witolda Kulę. Działania carskiej cenzury sprawiły, że  
z różnych względów nigdy nie trafiły one do swych adresatów 
i dotychczas składowane w archiwalnych skrzyniach skazane 
zostały niejako na zapomnienie. Jeszcze w czasie okupacji Witold Kula w ramach tajnych kompletów 
rozpoczął wraz ze swymi studentami naukowe opracowywanie zbioru liczącego wówczas kilka tysięcy 
egzemplarzy, dzięki czemu wojenną zawieruchę przetrwało kilkaset z nich pochodzących z lat 1890-91.  
Z ocalałej kolekcji znajdującej się obecnie w posiadaniu Archiwum Państwowego Miasta Stołecznego 
Warszawy na wystawie będzie można zobaczyć wybór około 30 listów.

3.03.2017, godz. 19.00 ckk jordanki
Bilety: 75/145 zł

wszyscy jesteśmy migrantami. listy polskich emigrantów z Ameryki z końca XiX wieku 

7.03.2017, godz. 17.00  Muzeum etnograficzne   wstęp wolny
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