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LUDZIE TORONTO

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.

Skyway, Skyway
Wszystko zaczęło się od Perseid. 
Ten „gwiezdny deszcz” stał się 
inspiracją do rozmowy w biu-
rze Europejskiej Stolicy Kultury 
Toruń 2016 o tym „czy by tu nie 
zrobić takiego pomysłu jak festi-
wal światła?”. Dosyć szybko idea 
zmieniła się w konkret. Pierwszy 
Skyway był zaskoczeniem i od-
kryciem. Toruń zabłysnął – do-
słownie – w innym świetle. Znane 
i dosyć spowszedniałe dla miesz-

kańców zabytki i uliczki, zyskały 
nagle zupełnie nowe oblicze. 
Właściwie wiele osób odkryło 
wtedy Toruń na nowo. Pamiętam 
pierwszą edycję. Jeżdżenie po 
światełka do hurtowni, zasta-
nawianie się jak ustawić wielkie 
projektory by ktoś ich w nocy nie 
zepsuł. Albo nerwową debatę o 
tym, jak puścić na Wisłą chińskie 
lampiony z płonącymi świeczka-
mi, żeby na nikogo nie spadły. 
Dzisiaj to tylko ciepłe wspomnie-
nia z „partyzanckich” czasów.
Miana ESK nie zdobyliśmy, ale 
pozostał Skyway, który jest dla 
mnie wydarzeniem bardzo bli-
skim sercu, właśnie dlatego, że 
byłem przy jego narodzinach. By-
łem tam wtedy, kiedy prawie nikt 
nie wierzył, że to się uda, a tylko 
niewielka grupka ludzi wierzyła, 
że to ma sens. Mam kilka takich 

toruńskich, „festiwalowych dzie-
ci”. Byłem między innymi przy 
narodzinach Międzynarodowego 
Festiwalu Filmowego Tofifest 
(który dzisiaj wyrósł na praw-
dziwą potęgę) i Festiwalu Teatru 
oraz Sztuki Ulicznej „Bulwar 
Sztuki” (niestety już nieistnieją-
cego). Skyway pozostaje jednak 
fenomenem w swojej kategorii. 
Mimo wielu prób organizowania 
podobnych festiwali w Polsce, ni-
komu nie udało się powtórzyć to-
ruńskiego sukcesu. Powód? Roz-
mach, perfekcyjna organizacja, 
międzynarodowe grono artystów 
i… no i Toruń! Miasto niepowta-
rzalne. Wśród tysięcy pięknych 
miast świata, niewątpliwie jedno 
z najpiękniejszych. 

My Toruń                           
Mamy Skyway. Miasto na kilka 
dni  rozbłysło masą świateł, a 
rzadko tu ostatnio widziane tłu-
my, przemierzają uliczki Starówki. 
To bardzo cieszy każdego, komu 
na sercu leży Stare Miasto. Szko-
da tylko, że kiedy miną wakacje, 
znikną parasole i piwne ogródki, 
to wyjątkowe miejsce znowu 
pozostanie pustawe. Niestety 
przez ostatnie lata Starówka się 
wyludnia, handel został przenie-

siony do supermarketów, a pełna 
kiedyś życia Szeroka, opustoszeje 
znowu do lata. Pewnie dojedzie-
my tu Szosą Chełmińską, która 
po wielu miesiącach spóźnienia, 
zostanie na moment przed wy-
borami otwarta. Jak zwykle z 
kilometrami wstęg i pośród pło-
miennych przemówień. Szkoda 
tylko, że wycięto tam większość 
drzew, że w upały zabrakło ich 
kojącego cienia. Pewnie rodzin-
ne oglądanie Skyway, to także 
rzadkość, bo większość mło-
dych ludzi wyjeżdża z Torunia, 
a ci którzy tu studiują, zaraz po 
rozdaniu dyplomów  pakują się i 
szukają  szczęścia poza Toruniem. 
Strasznie mnie to boli, że młodzi 
odchodzą z miasta, bo nie mają 
tu perspektyw, bo rządzący nim 
od lat prezydent, nie stworzył im 
możliwości rozwoju w ich mieście. 

Budujemy galerie handlowe, za-
miast fabryk, betonujemy każdy 
kawałek zieleni, wyżynamy ty-
siące drzew, gdzie mają więc żyć? 
Wielki biznes, mimo autostrady, 
jakoś omija wodzowsko zarzą-
dzany Toruń. A przecież to nasze 
miejsce na Ziemi, to My. Dlatego, 
wraz z grupą ludzi, którzy myślą 
podobnie, przystępujemy do ko-
lejnych wyborów. Zapraszamy 
każdego, komu zależy na przy-
szłości, do udziału w tworzeniu 
innego Torunia, miasta dla nas i 
naszych dzieci, miasta europej-
skiego i dla wszystkich. Miasta 
bez podziałów i z nową energią. 
Bardzo liczymy na Wasze pomy-
sły, zaangażowanie i pomoc. Na 
świeże spojrzenie na miasto. Bo 
Toruń to my wszyscy - My Toruń!!!

Światła na Toruń!
Który to już raz Toronto i Bel-
la Skyway Festival zaprasza-
ją Państwa na wycieczkę po 
rozświetlonym mieście? Dla 

nas już, dla festiwalu dopie-
ro...trzeci. Nie mniej, dla nas 
to jedna z ważniejszych oka-
zji w roku, dlatego nie mogło 
nas zabraknąć. Naszą dewi-
zą zawsze było promowanie 
tego co w Toruniu ciekawe, 
warte pokazania i unikatowe. 
Tak jest z festiwalem światła. 
Mamy już kilku naśladowców 
i w Polsce i Europie. Ale to 
Toruń, który stał się inspi-
racją i wciąż nią jest. W tym 
roku to już dekada najbar-
dziej kreatywnego święta. 
Święta światła, ale i kultury, 
sztuki, muzyki. Multimedial-
ne prezentacje, które mogą 
przyciągnąć szerokie grono 
odbiorców swą atrakcyjną 
formą, przyciągają również 
do architektury, miejsc, do 
miasta. Światło staje się wa-

bikiem. Rozpala płomień za-
interesowania Toruniem, któ-
ry podsycony wyjątkowym 
anturażem i oprawą, zaczyna 
się tlić i prowadzi do miłości 
do naszego miasta. Bo w nim 
nie da się nie zakochać. Ale, 
najpierw trzeba tu trafić. Dla-
tego Bella Skyway Festival 
to idealna okazja. Zaproście 
rodzinę, znajomych, przy-
jaciół. A przede wszystkim 
wyjdźcie sami na toruńskie 
ulice. Internetowa galeria 
nie zastąpi, tego, co możecie 
przeżyć w te sierpniowe dni. 
Warto! Mówimy to od trzech 
lat, a od dziesięciu bierzemy 
udział w tym wyjątkowym 
wydarzeniu.

Znak czasów
Trzy dni spędzone w Londy-
nie. Z kamerą w ręku. Z za-
łożenia miałem realizować 
materiał do videoklipu grupy 
Mark Olbrich Blues Eterni-
ty.  Pomysł dotyczy  utwo-
ru „Testify”, pochodzącego 
z najnowszej płyty zespołu, 
„Blues Everywhere”.  Album 
jest osobistą refleksją Marka 
„Bestii” Olbricha na temat 
tego, co robił przez wiele lat 
swojego artystycznego ży-
cia. Swoistym suplementem 

do odbytych tras koncerto-
wych i występów.  W klipie 
postanowiliśmy  pokazać 
„Bestię” w jego „naturalnym 
środowisku”. Czy to się uda-
ło? W dużej mierze będzie to 
zależało od Wojtka Budnego, 
który teledysk wyprodukuje. 
Mark sam wybrał miejsca, 
w których się pojawiliśmy z 
kamerą, w pewnym stopniu 
przyjmując na siebie rolę 
reżysera. Polish Social and 
Cultural Association czyli 
fundament polskiego eto-
su w UK, Resident Studios w 
którym płyta powstała (jed-
no z nielicznych potrafiących 
utrzymać winylową barwę i 
feeling), legendarny pub The 
Ships - to tylko niektóre z 
plenerów. ..  i oczywiście „Be-
stiobus”, czyli Jeep Wrangler 
Islander,  służący mu od 1990. 

Mark kupił go, gdy mieszkał 
w Nowym Jorku i sprowadził 
do Londynu drogą morską. 
Nadal budzi spore zainte-
resowanie na parkingach  
i nie tylko. Wróćmy na chwilę 
do The Ships . Pub położony  
w sąsiedztwie siedzib wy-
twórni płytowych (EMI, Poly-
dor, DECCA) był miejscem 
spotkań muzyków takich 
grup jak:  The Rolling Stones, 
The Hollies , The Kinks,  The 
Zombies. Plotka głosi, że rów-
nie ważną rolę jak korzystne 
położenie, odgrywała przyja-
zna cena serwowanych trun-
ków.  Co ciekawe, po wielu 
zmianach, współcześni jak 
i poprzedni właściciele nie 
przywiązują do tego frag-
mentu historii The Ships zbyt 
wielkiej wagi.  Znak czasów?  
Darek Kowalski, HRP Pamela

Maciej Karczewski 
toruński przedsiębiorca

Jarosław Jarry Jaworski 
specjalista public relations, 

freak

Żaneta Lipińska-Patalon
redaktor naczelna

fot. Dominika Lipińska
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Powiedział Pan kiedyś, że na-
leży dążyć do zmiany optyki 
starówki, by była ona przyjazna 
szczególnie z perspektywy mło-
dych ludzi – czy obecny plan na 
Starówkę nadal obraca się wokół 
tej osi? 
- Zdecydowanie tak. Zespół sta-
romiejski w różnego typu bada-
niach wskazywany jest, przez 
młodych ludzi jako miejsce, w 
którym lubią spędzać wolny czas 
i spotykać rówieśników. Prze-
strzeń staromiejska postrzegana 
jest, jako miejsce pełne życia, 
otwarte na zmianę i bezpiecz-
ne. Świadczy to o potencjale 
toruńskiej starówki. Staramy się  
podpatrywać dobre praktyki z 
innych europejskich miast. Przy-
kładem tego jest projekt, koor-
dynowany od maja 2016r., przez 
BTCM – Gen-Y-City z programu 
Urbact. Pokazał on, że młodzi 
ludzie bardzo pozytywnie po-

strzegają starówkę. Ponadto 
stworzona przy okazji realizacji 
projektu Lokalna Grupa Urbact 
zintegrowała przedstawicieli 
różnych środowisk: przedsiębior-
ców, zarządców nieruchomości, 
artystów, przedsiębiorców. 

Czy Starówka, może być dobrą 
przestrzenią do prowadzenia 
własnego biznesu?
-Starówka to dobre miejsce 
zwłaszcza dla biznesu z branż 
kreatywnych, które nie potrze-
bują dużo miejsca.  Nie da się 
ukryć, że centrum miasta to spe-
cyficzna przestrzeń, która zo-
stała infrastrukturalnie ukształ-
towana wieki temu. Starówki nie 
powiększymy, nie zbudujemy 
nowej, bo chroniona jest wpisem 
na listę UNESCO.  Mówiąc o biz-
nesie, warto również podkreślić, 
że miasto docenia szczególnie 
CSR, czyli społecznie odpowie-

dzialny biznes. Przedsiębiorca 
może wykupić zastrzeżone miej-
sce postojowe za pół ceny, jeśli 
wykaże, że angażuje się w spra-
wy społeczności lokalnej. 

Z czego jest Pan najbardziej 
dumny, jeśli chodzi o prace wy-
konane w obrębie Starówki? Nie 
da się ukryć, że to ciężka materia 

do pracy, by jednocześnie dbać 
o tradycję i otwierać się na inno-
wacyjne rozwiązania…
-Przede wszystkim z postępu 
integracji naszego lokalnego 
środowiska. W ramach tego 
filaru odbywają się cykliczne 
spotkania BTCM z przedsiębior-
cami, czy organizowany jest po-
kaz mody  na Szerokiej. Jestem 

także dumny, że udało nam się 
wypracować program lojalno-
ściowy. Starówka jest teraz pod 
jednym szyldem i mieszkaniec, 
który posiada kartę Moj@ sta-
rówka ma prawo do zniżek w 
prawie 60 punktach na starówce 
– od gastronomii, poprzez sklepy 
z odzieżą i książkami, po usługi 
prawnicze, czy optometryczne. 
Cieszy też bardzo porozumienie 
na linii Miasto-Policja-Przedsię-
biorcy, dotyczące bezpieczeń-
stwa. Zaproponowane przez 
prezydenta Michała Zaleskiego 
porozumienie podpisały 22 loka-
le z terenu starówki i wszystkie 
wzięły udział w szkoleniu z poli-
cją i strażą miejską.  Dzięki temu 
od nowego sezonu turystyczne-
go patrole policyjne i mieszane 
oraz dzielnicowi policji i straży 
miejskiej ściślej współpracują z 
lokalami nocnymi. 

Mówiąc o obrębie Starówki, nie 
sposób nie zapytać o teren Pla-
cu Podominikańskiego – zyskał 
on nowe oblicze.

- Zakończyliśmy już prace w 
tym miejscu w związku z pro-
jektem „Toruńska Starówka II”. 
Projekt ten zakładał zagospo-
darowanie placu, umożliwiają-
ce jego wykorzystanie na cele 
rekreacyjne, czy edukacyjne. 
Obok prac konserwatorskich 
obejmujących relikty murów i 
ścianę kaplicy, projekt to rów-
nież aranżacja „wnętrza” i oto-
czenia kościoła, wyposażenie 
placu w nawierzchnie nawiązu-
jące do pierwotnych posadzek, 
system okablowania i oświetle-
nia umożliwiający organizację 
spektakli, system odwodnienia 
gwarantujący bezpieczeństwo 
i murom, i osobom, korzystają-
cym z placu. Mam nadzieję, że 
teren placu podominikańskiego 
teraz stanie się  ogólnodostęp-
ną przestrzenią miejską, stano-
wiącą materialne odwołanie do 
historii miasta oraz stanowił on 
inspirujące miejsce dla kreatyw-
nej działalności artystycznej. 

Rozm. Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

Dane mówią same za siebie – zespół staromiejski to przestrzeń, gdzie najchętniej spędzamy czas wolny. 
O perspektywie dla młodych, możliwości rozwoju własnego biznesu w obrębie Starówki
Rozmawiamy z 
Andrzejem Rakowiczem, 
wiceprezydentem Torunia 

PrzeSTrzeń STarOMieJSka TO MieJSce OTwarTe na zMianę

Na zdjęciu Andrzej Rakowicz                               Fot. Sławomir Jędrzejewski
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Karczewski, Kowalska, Cichowicz. 
Trójka toruńskich działaczy, rad-
nych, społeczników. Osoby bar-
dzo dobrze w Toruniu znane. To 
trójka inicjatorów nowej wizji na 
Toruń, ale w gronie “My Toruń” 
już kilkadziesiąt osób, które tę 
wizję poparła. Eksperci z różnych 
branż, społecznicy, ale przede 
wszystkim i po pierwsze miesz-
kańcy Torunia.
-Chcielibyśmy stworzyć dla 
mieszkańców Torunia niezależną 
alternatywę. Chcemy pokazać 
mieszkańcom, że Toruń to na-
sze wspólne miasto, stąd też 
nazwa: My Toruń- mówi Maciej 
Karczewski, toruński przedsię-
biorca, przedstawiciel fundacji 
“Stare Miasto”. - Chcemy zain-
teresować zmianami rodziców, 
którzy nie widzą tu przyszłości 
dla swoich dzieci, studentów 
którzy po studiach wyjeżdżają, 
a także starsze pokolenie, które 
przeżyło już wiele i wie, że nic 
się nie zmienia. Chcemy, żeby 
nasze miasto było nowoczesne, 
europejskie i otwarte na zmianę. 

- Z Maciejem Cichowiczem mamy 
spore doświadczenie w Radzie 
Miasta. Idąc do wyborów cztery 
lata temu, zobaczyłam z czym 
się borykamy. Wiedziałam, że 
można się nie zgadzać, mieć inne 
spojrzenie na różne sprawy, ale 
trzeba rozmawiać. Okazało się, że 
niestety wiele spraw zaplanowa-
nych jest z góry, z mieszkańcami 
nie chce się rozmawiać,a konsul-
tacje czy Rady Okręgów są “fasa-
dowe”. I to chciałabym zmienić, 
chcę żeby Toruń wykorzystywał 
swój cały potencjał, był miastem 
które spełnia oczekiwania miesz-
kanek i mieszkańców. Jesteśmy w 
centrum Polski, przy Wiśle, mamy 
młodych ludzi, mamy blisko do 
Bydgoszczy. Nie wykorzystuje-
my tego, nie ściągamy do miasta 
biznesu, trzeba o tym rozmawiać- 
twierdzi Sylwia Kowalska, radna 
miejska “Czas Mieszkańców” i 
wice przewodnicząca Kongresu 
Ruchów Miejskich.
-Toruń nie jest miastem, w któ-
rym podjęliśmy już wszystkie 
ważne decyzje- dodaje kolejny 

z inicjatorów “My Toruń”, Maciej 
Cichowicz, radny Rady Torunia. 
- Kadencja 2018-2023 będzie cza-
sem ważnych decyzji. Tego czy 
Toruń będzie miastem wolnym 
od tranzytu, miastem czystym, 
pełnym zieleni, nowoczesnym, 
zadbanym, przyjaznym.
“My Toruń” to nowy pomysł na 
wizje Torunia, który został zbu-
dowany w oparciu o powstały 
cztery lata temu “Czas mieszkań-
ców”.- W tej chwili istnieje potrze-
ba, aby działania te rozszerzyć 
o kolejne środowiska. Żeby do-
łączył się biznes. Ja, jako przed-
siębiorca chciałbym działać  w 
dobrze zarządzanym, uczciwym, 
równym dla wszystkich i transpa-
rentnym mieście. Chciałbym, żeby 
moje dzieci miały w Toruniu także 
inną perspektywę do rozwoju, niż 
tylko  przejęcie mojej firmy. Teraz 
nie bardzo taką szansę widzę. 
Strasznie zależy nam na każdej 
opinii. Im będzie nas więcej, tym 
więcej głosów z miasta będziemy 
mogli usłyszeć- mówi Karczew-
ski.- Rozszerzenie formuły doda 

nam na pewno nowego, świeże-
go spojrzenia na miasto. Jeste-
śmy przekonaniu o tym, że nowe 
osoby zwrócą uwagę na coś, cze-
go my wcześniej nie widzieliśmy. 
Myślę, że to ogromna szansa dla 
miasta- dodaje Sylwia Kowalska. 
- Doświadczeni radni, biznesmeni, 

aktywiści, społecznicy. Ludzie, 
dla których Toruń jest ważny. 
Chcemy pod swoimi skrzydłami 
zebrać ludzi z doświadczeniami 
z różnych branż, ekspertów któ-
rzy realnie mogą mieć wpływ na 
różne warstwy działania mia-
sta- mówią zgodnie. - Bo miasto 

to my. Nasze pieniądze, wizje, 
marzenia i nadzieje. Najwyższy 
czas, by jak największa grupa 
mieszkańców chciała rozmawiać 
i by ich głos się liczył. Chcemy 
zmian i partnerstwa.

Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl

Łączą siły w walce o Toruń marzeń. Jak sami opowiadają robią to, bo oczekują realnych zmian w zarządzaniu mia-
stem, chcą większego udziału mieszkańców i miasta spełniającego ich oczekiwania. nowoczesnego i wykorzystują-
cego swój potencjał. Stworzyli komitet.

TOruń w ręce  MieSzkańców? chcą  zMian

Od lewej: Maciej Karczewski, Sylwia Kowalska, Maciej Cichowicz
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Regulamin znaku stanowi, 
że wnioskodawca musi speł-
niać dwa z trzech kryteriów: 
produkt jest wytwarzany 
lub usługa jest świadczona 
na terenie Torunia, pomysł/
idea produktu lub usługi po-
wstała w Toruniu,  produkt 
lub usługa sprzedawana jest 
przynajmniej na terenie mia-
sta.  Znaku nie można kupić, 
a prawo do posługiwania się 
nim, można zdobyć wyłącznie 
poprzez decyzję kapituły. 

Ideą programu jest promocja 
lokalnych przedsiębiorstw, a 
także ich wspieranie w zakre-
sie marketingu. „Made in To-
ruń” to renoma potwierdzona 
niezależną oceną kapituły 
konkursowej i zaufaniem kon-
sumentów. Centrum Wsparcia 
Biznesu w Toruniu chce w ten 
sposób zaprezentować naj-
lepsze toruńskie produkty i 
usługi, wspierać rozwój lo-

kalnych firm, upowszechniać 
dobre praktyki w biznesie 
i zachęcać do wprowadza-
nia systemów jakości.  Znak 
„Made in Toruń” to rekomen-
dacja wzmacniająca zaufa-
nie klientów i wiarygodność 
toruńskich firmy w relacjach 
biznesowych. Pomysłodaw-
czynią  projektu jest radna, 
Magdalena Olszta-Bloch.  

W pilotażu projektu kapituła 
wskazała 22 przedsięwzię-
cia biznesowe z toruńskim 
rodowodem, które wyróżnio-
no logiem „Made in Toruń”. 
Na liście są zarówno wielkie 
przedsiębiorstwa, jak i małe 

rodzinne podmioty. Łączy je 
jedno – wysoka jakość ofero-
wanych wyrobów bądź usług. 
Zarówno tych o ustalonej re-
nomie, jak i tych dotąd mało 
znanych, które dzięki swoim 
walorom jakościowym, tech-
nologicznym i użytkowym 
mogą stać się wzorem dla 
innych.  
-Znak „Made in Toruń” to wy- 

różnienie. Otrzymują go firmy 
działające na terenie Torunia 
odznaczające się najwyższa 
jakością. Bardzo miło jest być 
wśród nich. Tworzy to swoje-
go rodzaju sieć oryginalnych 
miejsc, do których możesz się 

udać bez obawy , otrzymasz 
tam profesjonalną obsługę 
i wysoką jakość produktów- 
mówi Martyna Majczuk z sa-
lonu tatuażu Bodyfikacje.

W gronie wyróżnionych zna-
lazły się już chociażby pierni-
kowe lody z cukierni Lenkie-
wicz, czy pracownia witraży 
Intek-Art która nawiązuje do 
tradycji toruńskiego rzemio-
sła witrażowego.

Aby ubiegać się o przyznanie 
znaku należy wypełnić an-
kietę rejestracyjną i przesłać 
ją do Centrum Wsparcia Biz-
nesu w Toruniu, pisząc na ad-
res e-mail:  kontakt@torun.
direct , nr kontaktowy: 
(56) 611 89 30. 

Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl
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Od 1 sierpnia 2018 r. można ubiegać się o przyznanie znaku „Made in Toruń”.  O prawo do używania logotypu mogą starać się  firmy  
mające w swojej ofercie produkty lub usługi odznaczające się najwyższą jakością. 

w gronie wyróżnionych znalazły się już 
chociażby piernikowe lody z cukierni 
Lenkiewicz, czy pracownia witraży 

intek-art która nawiązuje do tradycji 
toruńskiego rzemiosła witrażowego

z O S Ta ń  „ M a D e  i n  T O r u ń ”

Studio tatuażu Bodyfikacje to jedna z firm ze znakiem 
“Made in Toruń”

 REKLAMA



- To już 10. edycja 
festiwalu Bella 
Skyway — wyda-
rzenia, podczas 
którego Toruń na 
kilka dni zmienia 
swoje oblicze i 
staje się niezwy-
kłą scenerią dla 
prac artystów 
światła z całego 
świata. Niech ju-
bileuszowy, barw-
ny i widowiskowy 
Bella Skyway Fe-
stival pozostawi w 
Państwa pamięci 
wyjątkowe wspo-
mnienia, a energia, 
która jest moty-
wem przewodnim 
tegorocznej edycji 
napędza do dzia-

łania przez wiele kolejnych 
dni- to słowa prezydenta To-
runia, Michała Zaleskiego.

Tradycyjnie na kilka dni Toruń 
zamieni się w świetlne show.- 
W tym roku przygotowujemy 
16 instalacji, a także impre-
zy towarzyszące. Jedną z 
najbardziej spektakularnych 
będzie największa do tej pory 
instalacja na Bella Skyway 
Festival „Installation de feu”, 
którą zaprezentują francuscy 
artyści z Campagne Carabos-
se. Na Zamku Krzyżackim, w 
Fosie Zamkowej i ich otocze-
niu pojawi się płonąca in-
stalacja. Dla zabezpieczenia 
wydarzenia ruch w jej pobli-
żu będzie jednokierunkowy. 
Instalacja z powodzeniem 
była już pokazywana w wielu 

miastach, a w tym roku udało 
nam się, aby pojawiła się w 
Toruniu – wyjaśnia szef To-
ruńskiej Agendy Kulturalnej 
Krystian Kubjaczyk.

Jedyną płatną atrakcją bę-
dzie „Laser symphony” Are-
aOdeon z Włoch. Na dziedziń-
cu Ratusza Staromiejskiego 
będzie można zobaczyć in-
teraktywny pokaz lasero-
wo-dźwiękowy. Ze względu 
na ograniczenie przestrzeni 
dziedzińca, wstęp będzie 
płatny – bilet w cenie 20 zł 
będzie można nabyć przed 
wejściem. Wstęp dla dzieci do 
7 lat będzie bezpłatny. 

Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl
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SKYWAY 2018

Festiwal w Toruniu organizowany jest już 10 lat                                                      Fot. organizatora

Bella Skyway Festival to najpopularniejsze wydarzenie kulturalne roku w Toruniu. Tłumy zwiedzających 
będą podziwiać instalacje i mappingi już 10. raz. Liczba widzów rośnie z roku na rok – według szacunków 
w 9. edycji w 2017 roku wzięło udział 380 tysięcy widzów.

             eDycJa BeLLa Skyway FeSTivaL PrzeD naMi!10.

 REKLAMA
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Program wydarzenia opiera 
się na trzech filarach:
Nauka — sposób realizacji 
i projekcje festiwalu nawiązu-
ją do astronomii i innych nauk 
ścisłych. Sposób przekazu 
jest niecodzienny, przystęp-
ny, co zachęca i inspiruje do 
dalszych poszukiwań. Oprócz 
przyjemności dla zmysłów, 
uczestnicy wynoszą z festiwa-
lu coś, co pozostaje w pamięci 
na dłużej.
Sztuka — element będą-
cy dźwignią festiwalu. Sztuka 
audiowizualna, performance, 
innowacja w kulturze, sztu-
ka elektryzująca, ciekawa, 
niespotykana, wpisana w 
przestrzeń miejską, dostępna 
na wyciągnięcie ręki. Sztuka 
jest istotną częścią tradycji 

miasta, które ma być żyznym 
gruntem dla rozwoju nowych 
idei, przestrzenią ekspresji dla 

artystów. 
Ludzie — „kultura dla 
wszystkich” — to hasło 

przyświeca festiwalowi od 
początku. To wydarzenie dla 
wszystkich pokoleń. By za-

cząć obcować z kulturą, wy-
starczą chęć i gotowość wyj-
ścia z domu — ten komfort 
daje niekomercyjny charakter 
wydarzenia.
Sztuka i nauka oraz silny wy-
miar społeczny to aspekty, 
które od zawsze przenikały 
się i uzupełniały w Toruniu. 
Dzięki temu ma on niezwykły 
charakter — jest bogaty w 
idee humanizmu. Bella Sky-
way Festival to odzwiercie-
dlenie duszy Torunia. 

Dziesiąta edycja:
energia 
Energia może zmieniać swoją 
postać, jednak nie może być 
tworzona ani niszczona. Pro-
ces, w którym jeden rodzaj 
energii zamienia się w inny 

związany jest zawsze z jakie-
goś rodzaju oddziaływaniami. 
To właśnie te oddziaływania 
będziemy mogli poczuć spa-
cerując między świetlnymi 
instalacjami w sercu Torunia.
Energia może budzić wiele 
skojarzeń — od energii fi-
zycznej, przez filozoficzną/ 
życiową po bardziej niezba-
daną, tajemniczą ciemną siłę.

Dzięki artystycznym wizjom 
przedstawionym na Bella 
Skyway Festival wszyscy 
będą mogli doświadczyć tytu-
łowej Energii i dzięki niej „na-
ładować swoje akumulatory” 
oraz pozytywnie się nastroić.

Marta Kęsy, Koordynator Bella 
Skyway Festiwal

Bella Skyway Festival to wzbogacenie krajobrazu kulturalnego Torunia o kolejne wydarzenie o europejskim charakterze. niecodzien-
ne, unikatowe, zmieniające rzeczywistość, tchnące nowe życie w stare mury miasta. Festiwal organizowany jest w Toruniu nieprze-
rwanie od 2009 roku. 

ENERgIA FESTIWALu

Festiwal trwa w dniach 21-16 sierpnia 2018.                                                                                       Fot. organizatora
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– Jesteśmy przekonani, że również tegoroczna, dziesiąta i ju-
bileuszowa edycja festiwalu Bella Skyway  przyciągnie rze-
sze oglądających, a instalacje przygotowane przez artystów 
zapowiadają się niezwykle. Dlatego apelujemy i zachęcamy 
mieszkańców, aby pozostawili swoje samochody na osiedlach, 
a goście przyjezdni na parkingach buforowych, a  następnie 
abyśmy korzystali z komunikacji miejskiej, która będzie kurso-
wać w późnych godzinach wieczornych i wczesnych godzinach 
nocnych – zachęca prezydent Torunia Michał Zaleski 

Dla zmotoryzowanych przygotowanych będzie 
5 parkingów buforowych:
1. Centralny Cmentarz Komunalny – Grudziądzka/Celnicza : do-
jazd z kierunku Gdańsk drogą krajową 91
2. Uniwersytet – Gagarina – pętla tramwajowa: dojazd z kie-
runku Unisław
3. Motoarena – Pera Jonssona: dojazd z kierunku Bydgoszcz
-Fordon
4. Centrum Targowe “Park” – Szosa Bydgoska: dojazd z kierunku 
Bydgoszcz-Fordon
5. Plac Cyrkowy – Przy Skarpie: dojazd z autostrady A1 oraz 
kierunków Poznań i Włocławek

Cena biletu parkingowego – 5 zł. Bilet wraz z paragonem bę-

dzie uprawniał do bezpłatne-
go korzystania z komunikacji 
miejskiej do 5 osób od godz. 
18:00 do godz. 01:00 na liniach 
autobusowych nr 12 i nr 14 i „BSF”, 
tramwajami linii nr 1,nr 5,  nr 8 i nr 9.

zmiany w kursowaniu Mzk: 
zmianie ulegną trasy oraz przystan-
ki niektórych linii autobusowych w 
związku z zamknięciem dla ruchu ul. 
Wały gen. Sikorskiego oraz Al. Soli-
darności. Codziennie w czasie trwania 
festiwalu od godz. 19.00 zamkniętych 
będzie również część ulic  zespołu 
staromiejskiego.
 

Dla widzów zostały przygotowane parkingi buforowe i dodatkowe kursy komunikacji miejskiej.

OrganizacJa ruchu PODczaS BeLLa Skyway FeSTivaL
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Teatr cieni
„Prawo dżungli”  
centrum nowoczesności Młyn wiedzy, ul. władysława Łokietka 5
22–23.08.2018, 21.00, 22.00, 23.00

Spektakl teatru cieni Prawo dżungli to poruszająca opowieść o dwóch kontrastujących świa-
tach, dotykająca tematu zgody człowieka z naturą. Kraina dzikich zwierząt, pełna pierwotnych 
instynktów i nieokiełznanych żywiołów w fizycznej polemice z cywilizacją oraz współczesnymi 
wygodami. Atmosferę niepokoju i badawczości przetną dynamiczne sceny tętniącej życiem przy-
rody, rodzącej się przyjaźni obcych sobie gatunków oraz burzliwej walki serc. Historia czerpiąca 
motywy z emocjonującej Księgi dżungli zostanie ubrana w teatr cieni o niespodziewanym obliczu, 
uzupełniony o rozmaite formy artystycznego wyrazu. Inspirujące obrazy z taneczną płynnością 
oraz akrobatyczną gibkością oplotą ideę pogodzenia sprzecznych sił przez wyjątkowe dziecko 
zrodzone w dżungli.

Konkurs 
fotograficzny „uchwyć blask Bella Skyway”

Światło upiększa, światło pozwala zauważać szczegóły, światło wyróżnia. Na Bella Skyway Fe-
stival toruńską Starówkę można oglądać w całkowicie innym świetle — dosłownie oraz w prze-
nośni. Kolorowe iluminacje oraz gotycka architektura stanowią połączenie, którego nie widzi się 
na co dzień. Niewątpliwie takie momenty należy zatrzymać.
W związku z tym organizujemy konkurs fotograficzny pod nazwą „Uchwyć blask Bella Skyway”. 
Wyróżnionych zostanie pięć zdjęć, a ich autorzy otrzymają nagrody w postaci gadżetów. Autor 
najlepszego zdjęcia otrzyma ponadto nagrodę specjalną — voucher na tatuaż wykonany przez 
tatuatora światowej sławy Maxa Pniewskiego według indywidualnego projektu w Studio Phoenix 
Rising Tattoo w Toruniu. Fotografie należy wysyłać pod adres konkurs@bellaskyway.pl w termi-
nie do 2 września 2018 roku. Więcej informacji: www.bellaskyway.pl/konkursy.

kształt wody. kujawsko-pomorskie panoramy wisły 
Marek czarnecki, Jadwiga elżbieta czarnecka, 
centrum Sztukiwspółczesnej 
21.08.2018, 18.00 — wernisaż 

202 kilometry rzeki, 35 dni zdjęciowych, ponad 30 godzin lotów powietrznych z dronem. Artyści 
Marek i Jadwiga Elżbieta Czarneccy kilkukrotnie przemierzyli samochodem i pieszo tereny wzdłuż 
Wisły, wykonując setki zdjęć panoramicznych przyrody i architektury miast nad nią leżących. 
Efekt? Woda, powietrze, ziemia — energie żywiołów i piękno przyrody uchwycone w niepowta-
rzalnym cyklu 30 zdjęć panoramicznych, które CSW zaprezentuje na wystawie powstałej we 
współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego i towarzyszącej 
tegorocznej edycji Bella Skyway Festival.

Świetlna 
Rowerowa Masa 
krytyczna 
rynek nowomiejski (start) 25.08.2018, 21.00

Rynek Nowomiejski (start) 25.08.2018, 21.00
Już po raz dziewiąty Świetlna Rowerowa Masa Krytyczna przyłącza się do Bella Skyway 
Festival. Stowarzyszenie Rowerowy Toruń zachęca wszystkich rowerzystów do przygoto-
wania specjalnego oświetlenia swoich pojazdów. Czynnie włączając się w festiwal, jedno-
cześnie propaguje się rower jako najlepszy środek codziennego transportu w mieście. Dla 
cyklistów, którzy najlepiej przygotują się do Masy, Stowarzyszenie Rowerowy Toruń oraz 
Toruńska Agenda Kulturalna przygotowały specjalne upominki. Do zobaczenia!

iMPrezy TOwarzySzące 10. BeLLa Skyway FeSTivaL

WYBORY SAMORZĄDOWE 
2018

REAliZujEMY ZlEcEniA WYBORcZE  
Z a m ó w  s p e c j a l n a  g a z e t ę  d l a  s w o j e g o  k o m i t e t u :

informacje: redakcja@toronto-magazyn.pl

10. BELLA SKYWAY FESTIVAL

 AUTOPROMOCJA



- 17 -MOTORYZACJA

zOBacz Jak JeŻDŻą! MOŻe TO cOŚ DLa cieBie?

Pit Bike to mini-motocykle, 
które szturmem zdobywają 
cały kraj. Nowa dyscypli-
na motorsportu to przede 
wszystkim alternatywa dla 
osób, które chcą spróbować 
swoich sił w sportach moto-
rowych, bez inwestowania 
dużych pieniędzy. - Pit Bike to 
motocykl zarówno dla dzieci, 
jak i dorosłych- mówi Łukasz 
Pawlikowski z MX Otopit To-
ruń. - Cały fun polega na tym, 
że kupując sprzęt za kilka ty-
sięcy złotych i wymieniając w 
nim tylko koła, możemy jeź-
dzić w terenie off-roadowo, 
na torach asfaltowych lub w 
wersji żużlowej. Eksploatacja 
i części to również małe pie-
niądze, sama jazda daje dużo 
frajdy, a nie jest kontuzyjna. 
W bezpiecznych warunkach, 
pod okiem trenerów zaczynają 
z nami już kilkuletnie dzieci. 
Bardzo często pasją zaraża-
ją się również rodzice i w ten 
sposób mamy wspólną, ro-
dzinną pasję. 

To co należy podkreślić, to 
fakt, że toruński klub daje 
dzieciom i młodzieży wiele 
możliwości. Młodzi adepci 
dwóch kółek nie zostają ze 
swoją pasją sami, organizo-
wane są szkolenia, gdzie pod 
okiem trenerów można zacząć 
i ćwiczyć swoje umiejętności. 
- Zapraszam w każdą środę 
na treningi, które prowadzę 
na placu w Lisewie. Na profilu 
Otopit na bieżąco informujemy 
o szczegółach. Tam ćwiczymy 
precyzję oraz technikę jazdy, 
ale również można skorzystać 
z darmowych jazd testowych- 
mówi Marek Szkopek, mistrz 
Polski i Europy w wyścigach 
motocyklowych.

W wersji terenowej systema-
tyczne treningi na torze w 
Głażewie prowadzi szkole-
niowiec kadry narodowej w 
motocrossie, Marcin Wójcik. 
Na torze funkcjonuje również 
wypożyczalnia pit bike, gdzie 
można spróbować swoich sił. 

Dobra wiadomość dla wszyst-
kich fanów motocykli, jest 
taka, że małe motocykle to 
również możliwość jazdy poza 
sezonem. W Bielczynach pod 
Toruniem funkcjonuje kryta 
hala off-roadowa: YCF Arena, 

fani asfaltu korzystają z kry-
tych hal gokartowych. 

Warto wybrać się na zawody 
i zobaczyć, jak to wygląda na 
własne oczy. Najbliższa oka-
zja już 2 września właśnie na 

torze w Głażewie. - Amatorzy, 
ale i zawodowcy z innych dys-
cyplin motorsportu zmierzą 
się w sześciu klasach wyści-
gowych: Stock 90, Stock 125, 
Stock 150 Pro, Stock 150 MX, 
Super Pit i Pit Ladies. Będą 

również jazdy pokazowe dla 
dzieci od szóstego roku życia. 
Zawody to wielkie święto dla 
ciężko trenujących zawodni-
ków, ale i świetne show dla 
publiczności. -Tor Głażewo to 
świetna atmosfera i sportowe 
emocje napędzane przez nie-
co mniejsze dwa koła- mówi 
Łukasz Pawlikowski.– Pit bike 
to niewielki budżet i pełno-
wartościowe wyścigi. Nasza 
dyscyplina rozwija się w bar-
dzo szybkim tempie i z roku 
na rok na arenie zmagań tere-
nowych możemy obserwować 
coraz więcej zawodników.

W zawodach bierze zazwy-
czaj około 60 zawodników, 
więc show dla całych rodzin 
gwarantowane!  Zapraszamy 
2 września 2018, godz. 13:00 II 
Runda Bud-Rem-Stal Pit Bike 
Cup 2018 Informacje: otopit@
otopit.pl

Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl

kurz, piach i rodzinna atmosfera, tego na pewno nie zabraknie podczas kolejnych zawodów na Torze głażewo. 
Tor w kujawsko-pomorskiem czeka na wszystkich fanów małych dwóch kółek. Już 2 września Bud-rem-Stal Pit Bike cup, runda iii.

Zawodnicy MX Otopit Toruń podczas wizyty w programie Pytanie na Śniadanie

 REKLAMA
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TeaTr cieni i nOcne zwieDzenie 
cenTruM nOwOczeSnOŚci MŁyn wieDzy

a S T r O n O M i c z n y  T e a M

Spektakle towarzyszą jubi-
leuszowej edycji festiwalu 
„Bella Skyway Festival”. Jak 
mówią artyści z legnickiego 
teatru AVATAR, który przy-
gotował widowisko: „To po-
ruszająca opowieść o dwóch 
kontrastujących światach do-
tykająca tematu zgody czło-
wieka z naturą. Kraina dzikich 
zwierząt, pełna pierwotnych 
instynktów i nieokiełznanych 
żywiołów w fizycznej polemi-
ce z cywilizacją oraz współ-
czesnymi wygodami. Atmos-
ferę niepokoju i badawczości 
przetną dynamiczne sceny 
tętniącej życiem przyrody, 
rodzącej się przyjaźni obcych 
sobie gatunków oraz burzli-
wej walki serc.”
Historia, która zostanie za-
prezentowana przed Centrum 

Nowoczesności Młyn Wie-
dzy, czerpie motywy z emo-
cjonującej „Księgi Dżungli”. 
- W Toruniu podczas tego wy-
jątkowego festiwalu światła 
zostanie ubrana w teatr cieni 
o niespodziewanym obliczu, 
uzupełniony o rozmaite for-
my artystycznego wyrazu. 
Inspirujące obrazy z tanecz-
ną płynnością oraz akroba-
tyczną gibkością oplotą ideę 
pogodzenia sprzecznych sił 
przez wyjątkowe dziecko zro-
dzone w dżungli - wyjaśnia 
Marcin Centkowski, rzecznik 
Młyna Wiedzy. 

Spektakle odbędą się o godz. 
21:00, 22:00 i 23:00. Udział jest 
bezpłatny. Centrum Nowo-
czesności Młyn Wiedzy zwra-
ca się z prośbą do uczestni-

ków festiwalu, aby docierając 
pod Centrum, skorzystali z 
komunikacji miejskiej. Ilość 
miejsc parkingowych jest bo-
wiem bardzo ograniczona. 

22 i 23 sierpnia uczestnicy 
Festiwalu będą mieli również 
możliwość nocnego zwiedza-
nia interaktywnych wystaw 
centrum nauki. Każdego dnia 
ekspozycje będą dostępne 
w godz. 19:00-23:00. Bilety 
można zakupić poprzez elek-
troniczny system sprzedaży 
online oraz w kasach cen-
trum.

W programie First Team funda-
cja wspiera młodych doktorów 
w budowaniu samodzielności 
naukowej, przyznając im po ok. 
2 mln zł na realizację projektów 
zespołowych i podejmowanie 
najciekawszych wyzwań ba-
dawczych.
Dr Agata Karska z Centrum 
Astronomii UMK (Wydział Fi-
zyki, Astronomii i Informatyki 

Stosowanej) dzięki przyznane-
mu grantowi zrealizuje projekt 
„Laboratorium Astrofizyki Mo-
lekularnej: obszary powsta-
wania gwiazd w zewnętrznych 
częściach Galaktyki”. Jego 
celem jest poznanie własności 
fizyko-chemicznych obszarów 
powstawania gwiazd w odle-
głych częściach naszej Galak-
tyki. Poprzez szereg obserwacji 

astronomicznych z wykorzy-
staniem najlepszych telesko-
pów na świecie planowana jest 
identyfikacja gwiazd „w wieku 
przedszkolnym” oraz ich cha-
rakteryzacja. Unikatowe środo-
wisko zewnętrznych obszarów 
Galaktyki pozwoli na poznanie 
wpływu tzw. metaliczności na 
proces powstawania gwiazd, co 
ma fundamentalne znaczenie 

dla zrozumienia, w jaki sposób 
gwiazdy i planety powstawały 
we wczesnym Wszechświecie. 
W ramach projektu utworzo-
na zostanie pierwsza w Polsce 
grupa badawcza zajmująca się 
astrochemią (inaczej: astrofizy-
ką molekularną) - interdyscy-
plinarną i bardzo dynamicznie 
rozwijającą się na świecie, choć 
nieobecną w Polsce, dziedziną 
nauki badającą chemię Kosmo-
su. W obszarach powstawania 
gwiazd, gdzie gwiazdy takie jak 
nasze Słońce formują się w gę-
stych, zimnych kokonach mate-
rii, obserwacje molekularne są 
jedynym środkiem do poznania 
zachodzących procesów che-
micznych i fizycznych. Wiedza 
ta jest niezbędna, aby zrozu-
mieć, w jaki sposób powstał 
nasz Układ Słoneczny, a także 
życie na Ziemi.
Mimo że nauka o powsta-
waniu gwiazd jest jednym z 
najszybciej rozwijających się 
nurtów astronomii, dostępne 
teleskopy nadal są zbyt małe, 

aby badać pojedyncze obszary 
powstawania gwiazd nawet w 
najbliższych nam galaktykach 
tworzących aktualnie gwiazdy. 
Znacząco utrudnia to interpre-
tację danych obserwacyjnych i 
stworzenie pomostu pomiędzy 
powstawaniem gwiazd lokalnie 
i w innych środowiskach. Inno-
wacyjnym rozwiązaniem za-
proponowany w projekcie jest 
skupienie się na zewnętrznych 
częściach naszej Galaktyki, 
które swoimi własnościami zna-
cząco różnią się od dotychczas 
badanych, najbliższych nam ob-
szarów tworzących gwiazdy. W 
sposób unikatowy i komplekso-
wy wykorzystane zostaną ob-
serwacje z teleskopów ESO, ESA 
i NASA oraz narzędzia astroche-
mii. Termin projektu jest szcze-
gólnie korzystny z powodu 
przygotowywanego nowego 
teleskopu NASA - Jamesa We-
bba - który pozwoli na obser-
wacje z największą dotychczas 
rozdzielczością przestrzenną.
Równorzędnym celem projektu, 

poza wynikami czysto nauko-
wymi o dużym znaczeniu dla 
astronomii, będzie stworzenie 
pomostu pomiędzy nową grupą 
badawczą a firmami zajmujący-
mi się sensorami i inteligentny-
mi sieciami sensorów (Bałtycki 
Instytut Technologiczny oraz 
ABM Space, realizujące granty 
Europejskiej Agencji Kosmicz-
nej).

Długofalowo wspólnym celem 
naukowców i firm jest stwo-
rzenie w Polsce laboratorium 
aktywnie uczestniczącego 
w budowie instrumentów do 
najważniejszych teleskopów 
astronomicznych przyszłości 
w konsorcjach międzynaro-
dowych. Tego rodzaju projek-
ty umożliwiają dynamiczny 
rozwój gospodarki w oparciu 
o inteligentną technologię, a 
jednocześnie pozwalają na ła-
twiejszy dostęp do danych z 
najbardziej konkurencyjnych 
teleskopów na świecie.
           

22 i 23 sierpnia na parkingu przed budynkiem centrum nowoczesności Młyn wiedzy będzie można zobaczyć  
wyjątkowe spektakle teatru cieni „Prawo dżungli”, a także zwiedzić 9 interaktywnych wystaw centrum nauki. 

Dr agata karska z centrum astronomii uMk znalazła się wśród 13 laureatów piątego konkursu Fundacji na rzecz nauki Polskiej  
w programie Firs Team otrzyma 2 mln zł na stworzenie zespołu badawczego. w konkursie rywalizowało 131 naukowców. 

Na zdjęciu Agata Karska                                                                                                              Fot. Andrzej Romański
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