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Miasto, str. 4
Nowy dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej. 
Czy planuje zmiany w instytucji? 

Miss Polski, str. 14
Torunianki będą walczyć o koronę 
najpiękniejszej w regionie i Polsce.

Ferie, str. 7-10
Nie wyjeżdżasz? Nie musisz się nudzić. 
Sprawdź co robić w Toruniu.

Fotorelacja, str. 12
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
i rekordowy finał w naszym mieście!
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Rodzina Smużnych 
na ekranie



LUDZIE TORONTO

Żaneta Lipińska -Patalon
Toronto

Maciej Karczewski, 
toruński przedsiębiorca

Jarosław Jarry Jaworski, 
specjalista public-relations, 

freak

Czy grozi nam drugi 
Grunwald?

Podczas świąteczno-nowo-
rocznej przerwy, tak jak prze-

biegi, by zdyskredytować go w 
oczach Polaków. Przebiegłość 
niektórych idzie dalej, bo na fali 
WOŚP próbują promować swo-
je działania „charytatywne”. 
Piszę w cudzysłowie, bo nie 
wiem jakie pobudki mogą leżeć 
 u podstaw takiego zachowa-
nia. Czy dobro jest podzielne? 
Czy ktoś kto daje raz w roku na 
WOŚP, nie może też wesprzeć 
innych działań? W naszym kra-
ju świetnie funkcjonuje mnó-
stwo fundacji, stowarzyszeń, 
a każda zbiera na coś innego. 
Bo i potrzeby są ogromne. Ale 
chyba żadna inna nie zbiera na 
sprzęt dla polskich szpitali, a 
na pewno nie na taką skalę.
Ale Polska zaczyna się dzielić. 
Za chwilę będziemy musieli się 
jasno deklarować co wspie-
ramy. Jeżeli ktoś myśli, że ma 
monopol na dobro i wie najle-
piej jak je czynić, jest w ogrom-
nym błędzie. Efektem jest re-
kordowy wynik WOŚP.  Mimo, 
że wielu „hejtowało”, mimo że 
niektóre media przemilczały, 

mimo że niektórzy dostali za-
kaz wspierania przedsięwzięcia. 
Polacy pokazują, że kiedy  waż-
ne dla nich wartości są zagro-
żone, potrafią walczyć. I to jest 
piękne. Może czasem potrzeba 
doświadczyć takich sytuacji, 
by móc przypomnieć sobie co 
to solidarności, czy współod-
powiedzialność społeczna. Ale 
przede wszystkim nie dajmy 
się podzielić, kierujmy się wła-
snym rozumem.  Niezależnie od 
poglądów, jakie mamy. To nasz 
wspólny kraj i dalej będziemy 
żyć koło siebie. Albo jako sąsie-
dzi, albo jako wrogowie.
Bądźmy dumni z tego, że potra-
fimy się jednoczyć i pomagać. 
WOŚP to coś pięknego, coś cze-
go może nam pozazdrościć cały 
świat.  W Toruniu również uda-
ło się pobić rekord. Zebraliśmy 
ponad siedemdziesiąt tysięcy 
więcej niż w zeszłym roku. Nie 
psujmy tego.  

Toruń-Berlin-Los Angeles

Doskonałe informacje przyle-
ciały do nas z Los Angeles i z 
Berlina. W LA prestiżowy Złoty 
Glob dla najlepszego filmu nie-
anglojęzycznego zdobył kilka 
dni temu film „Syn Szawła”. 
Wstrząsająca produkcja węgier-
skiego reżysera Laszlo Nemesa 
opowiada o tragedii Auschwitz. 

Nie dajmy się podzie-
lić

Od kilku lat tuż przed fina-
łem Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy rozpoczyna 
się nagonka na fundacje. 
Przeciwnicy działań Jurka 
Owsiaka stosują różne za-

widywałem - nudno nie było. 
Sejm i Senat obradowały do 
samego rana zarówno w wigi-
lię jak i Sylwestra, uchwala-
jąc wiele ustaw o świcie. Bój 
o Trybunał trwa nadal w naj-
lepsze. Od teraz już zupełnie 
oficjalnie, na ważne stanowi-
ska można będzie, bez kon-
kursów, mianować „przyjaciół 
królika”.  Wykorzystają to za-
pewne także w samorządach, 
dzieląc dyrektorskie wakaty 
po gospodarsku, tylko pośród 
swoich. Nie pominięto również 
dzieci, tych sześciolatków
-maluszków, wprowadzając 
elementy walki politycznej 
do ich tornistra, zamiast obie-
canych 500 złotych do port-
fela ich rodziców. W odnowio-
nych narodowych mediach, 
panuje atmosfera prawie jak 
w sierpniu 1939, tuż przed 
wojną z Hitlerem. Bardzo źle 
się dzieje, że politycy nakrę-

[Główny bohater pracuje 
w komandzie grzebiącym 
zwłoki zagazowanych Ży-
dów, gdy wsród nich znaj-
duje ciało swego syna po-
stanawia wbrew zdrowemu 
rozsądkowi pochować go 
zgodnie z żydowskim rytu-
ałem.] Film jest niemalże 
pewniakiem do Oscara. Tym 
bardziej cieszy, że jedną  
z najważniejszych ról dru-
goplanowych zagrał w nim 
rodowity Torunian, Kamil 
Dobrowolski. Dla toruńskich  
widzów „odkrył” go festiwal 
filmowy Tofifest. W paź-
dzierniku 2015 Kamil był, 
wraz z kilkoma innymi ak-
torami, gościem specjalnym 
pokazu „Syna Szawła” na 
Tofifest.
Druga dobra wiadomość tak-
że bezpośrednio wiąże się  
z Tofifest. Tomasz Wasilew-
ski, laureat nagrody Flisak 

Tofifest, fundowanej od 14 
lat przez prezydenta Torunia  
Michała Zaleskiego, wystar-
tuje ze swoim nowym filmem 
w konkrsie głownym festi-
walu filmowego w Berlinie! 
Dostać się doń jest trudniej 
niż znaleźć 5 groszy w silo-
sie ze zbożem. Tylko 10 fil-
mów z ponad 6000 złoszeń 
startuje do walki o Złotego 
Niedźwiedzia. Toruński fe-
stiwal dostrzegł talent To-
masza już dwa lata temu, 
przyznając mu wspomnianą 
nagrodę. A gdy dodamy, że 
Tomek jest także rodowitym 
Torunianinem, to lepszych 
wiadomosci być nie mogło. 
A przydadzą się, bo ostat-
nio w naszym kraju rządzi 
atmosfera konfliktu. Niech 
film złagodzi obyczaje.

cają atmosferę rzekomego 
konfliktu z sąsiadami. Czy 
to się komuś podoba, czy 
nie, to wielka gospodarka 
i strategiczny partner dla 
naszych producentów. Po-
lacy cenią niemieckie pro-
dukty, auta i technologie. 
Na wakacje latają często  
z Berlina, a do Ameryk czy 
Azji z Frankfurtu. Jeżdżąc 
po Europie, korzystamy  
z  bezpłatnych, niemieckich  
autostrad. Nie dajmy się 
wkręcić w konflikt, które-
go nie ma. To troszkę tak, 
jak budowanie przez po-
lityków, napięć pomiędzy 
Toruniem a Bydgoszczą. Za- 
pewniam, że nowy Grun-
wald nam nie grozi, a Niem-
cy problem to mają z agre-
sywnymi uchodźcami, a nie 
z nami. 
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MARCIN 
TREICHEL

Rysowaniem i projektowa- 
niem graficznym zajmuje 
się od wielu lat. 
Doświadczenie zdobył 
pracując dla dzienników 
regionalnych oraz współ-
pracując z agencjami 
reklamowymi przy wielu 
różnorodnych projektach.

Lemmy, a właściwie 
Ian Fraser Kilmister...

Każdy, kto choć trochę lubi roc-
ka, kojarzy lidera Motorhead z 
tym, co potocznie nazywamy 
rock’n’rollowym stylem życia.  
Jednym z mitów mu towarzy-
szących jest stwierdzenie, że 
„Jack Daniels stosowany doust-
nie  konserwuje”. W połączeniu 
z wszystkim, co w opinii bo-
hatera tej opowieści spełniało 
wymogi dobrej zabawy, dało mu 
status nieśmiertelnego. Jednak 
gdy zobaczyłem na portalu in-
ternetowym tabloidu Daily Mir-

ror ostatnie zdjęcia Lemmy’ego, 
wykonane 12 dni przed jego 
śmiercią, uświadomiłem sobie, 
jak bardzo było to złudne. Do-
niesienia medialne o jego kłopo-
tach zdrowotnych jakoś w nikim 
nie wzbudzały niepokoju. Kon-
certy Motorhead, niezależnie od 
okoliczności, zawsze wydawały 
się zbyt krótkie. Mimo choroby 
nie chciał się poddać ... plano-
wał kolejną, tym razem brytyj-
ską trasę na 2016 rok.  Określe-
nie „kolejna”  w tym wypadku 
nie jest szczególnie szczęśliwe, 
jeśli wziąć pod uwagę fakt, że 
od czasów Hawkwind, czyli od 
ponad 40 lat, był praktycznie 
w notorycznej trasie.  Koncerty, 
koncerty, koncerty... wsparte 
dwudziestoma trzema studyj-
nymi albumami Motorhead, do 
których dodać trzeba dziesięć 
oficjalnych krążków koncerto-
wych oraz niezliczone bootlegi ( 
gdy patrzę na półkę z winylami  
Motorhead stwierdzam, że jej 
„nieoficjalna” część jest dużo 
większa od oficjalnej).  Trudno 

pominąć poboczne projekty 
Lemmy’ego, z których The 
Head Cat wydaje się być 
najbardziej owocnym.  Może 
więc rock’n’rollowy styl ży-
cia to nie tylko zabawa? 
Gdy się nad tym zastanowić 
głębiej, to Lemmy pracowi-
cie spędził ostatnie czter-
dzieści lat życia, zyskując 
w tym czasie pozycję ikony 
rock’n’rolla  (warto porów-
nać uszczypliwe artykuły z 
brytyjskiej prasy muzycznej 
końca lat 70-tych ubiegłego 
stulecia z obecnymi peana-
mi pochwalnymi na jego te-
mat).  Stał się rebeliantem, 
który konsekwentnie kre-
ował swój wizerunek, two-
rząc jednocześnie trendy w 
kulturze. Jestem przekona-
ny, że w tym aspekcie, Lem-
my  nie powiedział jeszcze 
ostatniego słowa...

Darek Kowalski, HRP 
Pamela
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Miasto Toruń

Garnizon Toruń

 rocznica powrotu Torunia 

do wolnej Polski 96.
18/01/2016

9:00 - złożenie kwiatów na grobie Ottona Steinborna na cmentarzu 

przy ul. Gałczyńskiego

9:20 - złożenie kwiatów pod pomnikiem Stefana Łaszewskiego przy 

Collegium  Maius

13:00 - 15:00 - Halleriada na Rynku Staromiejskim

· pokazy umiejętności ułańskich

· darmowe przejażdżki konne

· poczęstunek grochówką

· konkursy dla dzieci

· wystawa prac plastycznych o tematyce hallerowskiej

· kolportaż Gazety Toruńskiej z 18 stycznia 1920 r.

15:30 - złożenie kwiatów pod pomnikiem gen. Józefa Hallera

15:40 - uroczysty przemarsz na Rynek Staromiejski z udziałem 

oddziału konnych ułanów

16:00 -  uroczystość wojskowa na Rynku Staromiejskim



 – Chciałbym, żeby Centrum Sztuki 
Współczesnej stało się jedną z naj-
ważniejszych, prezentujących sztu-
kę instytucji nie tylko w Polsce,  
ale również w Europie – mówi nowy 
dyrektor CSW Wacław Kuczma,  
a wcześniej wieloletni dyrektor 
Galerii Miejskiej BWA w Byd-
goszczy.
W jakim kierunku bę-
dzie zmierzać CSW? 
Jakie ma Pan plany?
-Program na 2016 rok 
niewiele się zmieni, po-
nieważ został zatwier-
dzony, zanim obją-
łem stanowisko. 
Natomiast zależy 
mi, żeby jedno 
nowe ważne 
wydarzen ie 
odbyło się 
pod koniec 
roku, a 
d r u g i e  
między-
n a r o -
dowe 
– la-
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MIASTO

rozmawiamy z 
Wacławem Kuczmą,

nowym dyrektorem 
centrum Sztuki Współczesnej 

w Toruniu

do końca roku funkcjonowało 
tak, jak powinno. Pracuje tu 
wielu ciekawych ludzi z do-
brymi pomysłami. Do pół roku 
będę wiedział więcej o progra-
mie na kolejne miesiące. Plany 
są, ale wiele zależy od finan-

dziemy szukać sponsorów, choć 
wiem, że w regionie niełatwo ich 
pozyskać. Ale zdecydowałem 
się na tę pracę i nie żałuję.     

Rozmawiała
Hanna Wojtkowska

redakcja@toronto-magazyn.pl

Nowy 
dyrektor

chce podnieść 
rangę cSW. 

Jak?

w dużych kinach. To na pewno 
przyciągnęłoby widzów.     
Jaki potencjał drzemie 
w Toruniu?
-Toruń ma swoją formułę – mia-
sta z bogatą historią. W sferze 
kultury zarówno w Toruniu, jak 
i Bydgoszczy, sporo się dzieje. 
Te dwa ośrodki stanowią kul-
turalny trzon województwa. 
Chciałbym, żeby jednym z ce-
lów turystycznych w Toruniu 
stało się także Centrum Sztuki 
Współczesnej, żeby odwiedzali 
je ludzie z całego świata.   
Będzie Pan współpra-
cował z organizatorem 
Camerimage Markiem 
Żydowiczem.
-Tak, będzie kuratorem pro-
gramowym CSW. Przez pięć lat 
współpracowaliśmy w Byd-
goszczy w ramach imprez to-
warzyszących Camerimage. Ma 
ogromne doświadczenie organi-
zacyjne, umie to robić. Jednym 
 z pomysłów są spotkania z re-
żyserami oraz warsztaty filmo-
we dla studentów. Zakładam, że 
ta współpraca przyniesie wiele 
korzyści dla regionu i odnie-
siemy niestandardowy sukces. 
Uważam, że należy mierzyć 
wysoko, a jak daleko dolecimy – 
czas pokaże.
Jak wyobraża Pan sobie 
CSW za rok? 
-Na razie mam trochę pracy ad-
ministracyjnej, trzeba rozwiązać 
między innymi problemy zwią-
zane z infrastrukturą, niedogod-
ności techniczne pomieszczeń 
biurowych. 14 lat temu, kiedy 
zacząłem pracę w bydgoskim 
bwa, chciałem otworzyć galerię 
na twórców międzynarodowych 
i to się w dużym stopniu udało. A 
życzenie dotyczące CSW – żeby 

gorszych twórców. Sztuka do-
ciera do naszych emocji poprzez 
różne środki wyrazu, należy je 
umiejętnie wykorzystać. Chciał-
bym także łączyć wystawy wy-
bitnych polskich artystów z ar-
tystami rangi światowej. Warto 
pokazać, że pewne idee rodziły 
się w naszym kraju niezależnie 
od światowych pomysłów. Były 
w przeszłości sytuacje, kiedy 
na przykład jeden z niemiec-
kich artystów Georg Baselitz w 
latach 50., kiedy w Niemczech 
nadal dominował socrealizm, 
poznawał sztukę współczesną  
z… polskich pism! Niestety, z 
wielu nam współczesnych ar-
tystów zrobiono celebrytów, z 
drugiej strony – o wielu dobrych 
twórcach, na przykład Krzysz-
tofie Skarbku, niewiele się mówi. 
Dlatego chciałbym poszerzyć 
ofertę w CSW. 
Trafione wystawy, pro-
jekty w Znakach Czasu…
-Nie uczestniczyłem osobiście 
we wszystkich festiwalach  
i projektach  Centrum, ale  na 
przykład bardzo trafiona była 
wystawa szalenie interesujące-
go twórcy Jarosława Kozłow-
skiego, Jana Berdyszka – to 
przykład sztuki wymagającej. 
Teraz mamy łatwiejszą w odbio-
rze, ale bardzo dobrą wystawę 
Briana Adamsa, towarzyszą-
cą Camerimage 2015. Z relacji 
wiem, że festiwal muzyki awan-
gardowej CoCart to dobra inicja-
tywa mająca wielu miłośników. 
Mogę również powiedzieć, że 
bardzo dobrą opinią cieszy się 
dział edukacji CSW. Sporo osób 
uczestniczy w warsztatach. Ale 
na przykład kino widziałbym 
z niszowymi filmami, których 
nie mielibyśmy okazji zobaczyć  

Wacław Kuczma, nowy dyrektor CSW  
Fot. Mateusz Patalon

tem, w ramach festiwalu świa-
tła Skyway. Szczegółów nie 
mogę zdradzić, bo trudno mówić  
o czymś, co na razie istnieje je-
dynie w sferze życzeń. Chciał-
bym, żeby w CSW wystawy, 
realizacje performatywne, re-
pertuar kina, edukacja – warsz-
taty, biblioteka – wszystko to 
tworzyło bardziej spójną, kom-
patybilną całość. Bo sztuka to 
wzajemne oddziaływanie i prze-
nikanie się tych elementów. 
Odbiór sztuki, nie tylko 
współczesnej, jest dla 
nas trudny, między in-
nymi dlatego, że brakuje 
edukacji w tym kierun-
ku. Jak zatem poszerzyć 
grono odbiorców?
-To prawda, w szkołach nie 
nabywamy praktycznie wcale 
wiedzy i umiejętności odbioru 
sztuki. Sztuką współczesną jest 
dziś wszystko, ale nie wszystko 
jest sztuką dobrą. Na przykład 
wielu artystów epatuje nago-
ścią w swojej twórczości, a ona 
tymczasem nie niesie żadnej 
głębszej treści, niczemu nie 
służy. Miała sens, ale w latach 
60. czy 70., kiedy zmieniała się 
przestrzeń kulturowa, docho-
dziło do zmian społeczno-oby-
czajowych. 
Zależy mi na tym, żeby w CSW 
pojawiała się nie tylko sztuka 
postkonceptualna, nieraz bar-
dzo trudna i przez to często 
zniechęcająca odbiorców, ale 
żeby prezentowane były bar-
dziej tradycyjne formy, choć 
oczywiście współczesne, bar-
dziej przystępne dla widzów, 
na dobrym poziomie, tworzone 
przez artystów rangi europej-
skiej i światowej. Co nie znaczy 
oczywiście, że w kraju  mamy 



W filmie narratorem będzie 
senior rodu. Profesor Wiesław 
Smużny, związany z toruńskim 
Wydziałem Sztuk Pięknych to 
chciałaby się powiedzieć wi-
zytówka rodziny. Wykładowca 
i twórca. U jego boku żona- 
Maria, aktorka Baja Pomorskie-
go oraz synowie. Radosław, 
który jest aktorem  i Dominik 
rzeźbiarz, performer. Nie za-
braknie także najmłodszego 
pokolenia, czyli wnuków. - W 
naszym odczuciu jest to jed-
na z najbardziej intrygujących 
rodzin, w której każdy z człon-
ków rodziny jest człowiekiem 
niezwykłym. Z jednej strony 
chcielibyśmy pokazać tę rodzi-
nę, jako całość przez każdego 
poszczególnego jej członka, 
a z drugiej – ukazać ich natu-
ralność. Nie starają się sztucz-
nie wyróżniać, mają swój styl, 
swoje charaktery, a przede 
wszystkim są bardzo oddani 
sztuce. To jest niezwykłe, że 
sztuką żyją poczynając od se-
niorów, a kończąc na dzieciach, 
które już przejawiają skłonno-
ści i sympatie do sztuki. W dzi-
siejszych czasach rzadko się to 
zdarza – opowiada nam Adam 
Fisz, jeden z twórców filmu.

Artystycznie na ekranie
Projekt jest bardzo autorski.  
Nie będzie to film biograficz-
ny, ale impresja na temat tej 
rodziny. Zazwyczaj przy po-
dobnych produkcjach nagry-
wa się najpierw wywiady, a 
potem je ilustruje. W tym wy-
padku praca wygląda inaczej. 
- Najpierw zrobiliśmy obraz, 
a potem nagraliśmy wywiad. 
Przewidzieliśmy jak ten film 
będzie wyglądał.  – opowiada 
reżyser, Marcin Gładych. -Nar-
ratorem w filmie jest senior 
rodu, który opowiada o rodzi-
nie, o stosunkach panujących 
między członkami rodziny, a to 
wszystko jest pokazane na tle 
miasta.  Rozmowa odbyła się 
tylko z seniorem, który historię 
opowiada przez pryzmat emo-
cji. Nie ma zalewu faktografii. 
Wywiad, który jest bardzo po-
etycki przeprowadziła Natalia 
Waloch-Matlakiewicz -dodaje 
Adam Fisz. 
Sam przekaz filmu od począt-
ku był wiadomy.  Największym 
wyzwaniem okazał się dla 
twórców początek filmu, który 
w zamyśle ma być przedsta-
wieniem miasta. Nie ma to być 
konkretne miasto, dosłownie 

przedstawiony Toruń, ale mia-
sto jako przestrzeń zorgani-
zowana,  którą tworzą ludzie. 
Miasto jest tłem, a sednem  jest 
człowiek i jego emocje. Rodzin-
ne relacje, które tu są bardzo 
mocne i bardzo artystyczne.  

Historia (nie) jednej rodziny
W filmie zobaczymy historię 

konkretnej rodziny, jednak 
widz będzie mógł odnieść się 
do własnej rodziny i relacji w 
niej panujących, do własnych 
przemyśleń, emocji, wrażeń. 
Puenta całej tej historii jest 
jedna. Każdy człowiek jest 
inny, niezwykły, każdy z nas 
pisze swoją historię. Nie za-
wsze warto podążać za wy-

tyczonymi ramami, wystar-
czy żyć po swojemu, by życie 
stawało się piękne. Nie warto 
opierać się na tym co powiedzą 
o nas inni. Tak możemy zatra-
cić swoją naturę. Nie zawsze 
barwną, ale naszą. 
Jak zapewniają twórcy na fil-
mie będziemy mogli się wzru-
szyć, ale i  uśmiechnąć. Obraz 

będzie prawdziwy, nie będzie 
niczego koloryzował. Kiedy zo-
baczymy go na ekranie? Jesz-
cze nie wiadomo. Prace trwają.
 

Karolina Owsiannikow
redakcja@toronto-magazyn.pl

Można się w nim po-
delektować szerokim 
wyborem herbat i kaw 
z dodatkiem domowych 
ciast, którym trudno się 
oprzeć, bo wabią sa-
mym wyglądem. Albo 
skusić się na gorącą 
czekoladę czy gorący 
deser z malin. Ale ka-
wiarnia powstała nie tyl-
ko dla rozkoszy podnie-
bienia. – Chciałabym, 
żeby stała się miejscem 
promowania talentów. 
Jest wiele osób, które 
skrycie coś tworzą, nie 
mają śmiałości pokazać 
swoich prac. Tutaj mogą 
to zrobić – mówi mene-
dżerka Kwadransa Anita 
Konczalska. Przestrzenią 
otwartą na zaprezen-
towanie swoich dzieł 
jest ścianka autorska. 
Każdy bezpłatnie może 
wystawić na niej swoje 
pomysły, wypromować 

rękodzieła. – Na ściance 
pojawiła się już wystawa 
biżuterii, a także ozdób 
świątecznych. Handma-
de jest mile widziany – 
mówi pani Anita. Obec-
nie w kąciku autorskim 
czekają na panie kar-
nawałowe damskie wie-
czorowe kreacje.  
Kawiarenka to klimatycz-
ne miejsce otwarte dla 
wszystkich. Dzieci mogą 
zająć się w kąciku przygo-
towanym specjalnie dla 
nich. Kwadrans Cafe 
dostosowano także dla  
osób niepełnosprawnych.   
Niejedno „Sto lat” wyśpie- 
wano już w kawiarence.  
Odbywają się w niej 
również spotkania bizne- 
sowe. Torunianie w dro-
dze do pracy wpadają  
po świeże kanapki lub ka- 
wę na wynos. Na przed-
południową  herbatę przy- 
chodzą mamy z pocie-

chami czy osoby, które  
przy filiżance kawy mo- 
gą w ciszy z łagodną mu- 
zyką wypełniającą prze-
strzeń, popracować. To 
również miejsce spotkań 
seniorów. Umilając sobie 
degustację, warto zajrzeć  
do  najświeższych wydań  
toruńskich gazet  czy ogól- 
nopolskich czasopism, tra- 
cąc poczucie czasu. I je- 
szcze jeden świetny po-
mysł – można zabrać  
z półki atrakcyjną, nową 
książkę, zabrać do domu 
i po przeczytaniu oddać. 

Taka kawiarnia 
literacka. – 
W przyszłości 
c h c i a ł a b y m , 
żeby odbywa-
ły się u nas 
warsztaty dla dzieci i do- 
rosłych, spotkania z cie- 
kawymi mieszkańcami. 
Na razie w okresie przed-
świątecznym najmłodsi oz- 
dabiali, wcześniej przez 
nas upieczone, świątecz-
ne pierniki – dodaje Anita 
Konczalska. Dodatkowym 
atutem miejsca jest wi-fi, 
a także bliskość parkingu.  
Kwadrans w Kwadransie  
to zdecydowanie za kró- 
tko. Bo przychodząc, 
chciałoby się wydłużyć  
czas tam spędzony w bło- 
gą nieskończoność. 

Do grona toruńskich kawiarni w sierpniu dołączył Kwadrans Cafe  
na Rubinkowie III. Z miłą obsługą, kojącą muzyką, przyjaznym zapa-
chem kawy – miejsce z dobrą aurą. 

Kwadrans w Kwadransie 
to za KrótKo  
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poWStaje film o rodzinie Smużnych
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LUDZIE

SMuŻNI To ToRuńSKA RoDzINA, KTóRA DAłA SIę PozNAć z wIeLu DzIAłAń ARTySTyCzNyCH w NASzyM MIeśCIe.  
z PoKoLeNIA NA PoKoLeNIe PRzeKAzuJą SoBIe wyJąTKowe zAMIłowANIe Do SzTuKI. I KoLoRyT CoDzIeNNeGo ŻyCIA,  
oN JeST Po PRoSTu ICH NATuRą. 

KwaDRans Cafe, ul. sZosa lubICKa 166  Ł   (pasaż hanDlowy). 
GoDZIny otwaRCIa: ponIeDZIaŁeK-sobota 9.00-22.00, w nIeDZIele 12.00-22.00.   

Rodzina Smużnych                                                                                                                                                                                                        Fot. Mateusz Patalon
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intermarche niewątpliwie wyróżnia się pro-
dukcją wędlin i kiełbas z własnej wędzarni, 
własnym garmażem oraz rozbiorem mięsa  
i drobiu. to gwarantuje zakupy świeżych wy-
robów wędliniarskich bez konserwantów oraz 
świeżego mięsa, a także gotowych dań, pie-
czeni i surówek. a wszystko bardzo dobrej ja-
kości, przyrządzone według tradycyjnych re-
ceptur i konkurencyjne cenowo. – na bieżąco 
wypiekamy również pieczywo. Słyniemy też 
z pierogów wyrabianych na miejscu. mamy 
na nie bardzo dużo zamówień, szczególnie 
w okresie świątecznym – mówi alina Wrzo-
sek-fras, koordynatorka działu świeżego.  
a ceny są na każdą kieszeń – od niskich dys-
kontowych, po wysokie dla produktów „pre-
mium”.
na pewno wybierając się na zakupy, znaj-
dziemy w intermarche wszystkie najbardziej 
popularne marki produktów, a dodatkowo 
asortyment prosto z francji, w którym domi-
nuje szeroki wybór win, serów pleśniowych, 
słodyczy czy artykułów gospodarstwa do-
mowego oraz kosmetyków. Bogaty wybór 
dotyczy także ryb świeżych, wędzonych  
i mrożonych, egzotycznej i zdrowej żywno-
ści, soków, napojów alkoholowych – od piw 
do win z całego świata, higieny. – Wkrótce 
otworzymy się na potrzeby restauratorów 
– z ofertą dużych opakowań, np. majonezu, 

musztardy, przypraw. W najbliższych miesiącach poszerzymy gamę produktów bio i eko, 
żywności dla zwierząt oraz piw – mówi właściciel spółki zarządzającej marcin Kołatka. 
trwają również przygotowania do rozwinięcia wachlarza produktów w dziale niemowlę-
cym.  
gama produktów stale się poszerza. – próbujemy słuchać potrzeb naszych klientów i wy-
chodzimy im naprzeciw. nawet jeśli nie mamy jakiegoś produktu, staramy się go sprowa-
dzić i włączyć na stałe do naszego asortymentu – zaznacza kierownik zmianowy dorota 
hajduga. – W zależności od pory roku wprowadzamy towary sezonowe w dziale przemy-
słowym. już na wiosnę pojawią się ozdoby wielkanocne i akcesoria z gamy dom i ogród 
– nadmienia alicja Kołatka współwłaścicielka.
W intermarche przy okazji zakupów zapłacimy za rachunki i puścimy lotto. z najdalszych 
zakątków torunia można do supermarketu dojechać autobusem nr 12. W najbliższym cza-
sie planowana jest przebudowa parkingowego wjazdu i wyjazdu, co ułatwi komunikację 
klientom zmotoryzowanym.

Intermarche, choć posiada status supermarketu, z różnorodno-
ścią asortymentu dorównuje hipermarketom. Sklep na Wrzosach 
istnieje od czerwca 2014 roku i nie tylko okoliczni mieszkańcy 
wybierają się tam na zakupy.

Intermarche zaprasza 

od poniedziałku do soboty
 w godzinach 7.00 – 21.30, 
w niedziele 9.00 – 20.00. 

Intermarche – Twój wyjątko-
wy sklep w Toruniu

Wyślij swoje dokumenty aplikacyjne na adres email: sakwa.torun@gmail.com / lub zadzwoń 535 002 328
 INTERMARCHE - WRZOSY | TORUŃ UL . UGORY 4

Dla nas liczą się chęci do pracy oraz Twój uśmiech :)

Szukasz pracy?
Dołącz do naszego zespołu, już dziś!

Wyślij swoje dokumenty aplikacyjne na adres email: sakwa.torun@gmail.com / lub zadzwoń 535 002 328
 INTERMARCHE - WRZOSY | TORUŃ UL . UGORY 4

Dla nas liczą się chęci do pracy oraz Twój uśmiech :)

Szukasz pracy?
Dołącz do naszego zespołu, już dziś!

Wyślij swoje dokumenty aplikacyjne na adres email: sakwa.torun@gmail.com / lub zadzwoń 535 002 328
 INTERMARCHE - WRZOSY | TORUŃ UL . UGORY 4

Dla nas liczą się chęci do pracy oraz Twój uśmiech :)

Szukasz pracy?
Dołącz do naszego zespołu, już dziś!

Wyślij swoje dokumenty aplikacyjne na adres email: sakwa.torun@gmail.com / lub zadzwoń 535 002 328
 INTERMARCHE - WRZOSY | TORUŃ UL . UGORY 4

Dla nas liczą się chęci do pracy oraz Twój uśmiech :)

Szukasz pracy?
Dołącz do naszego zespołu, już dziś!

Wyślij swoje dokumenty aplikacyjne na adres email: sakwa.torun@gmail.com / lub zadzwoń 535 002 328
 INTERMARCHE - WRZOSY | TORUŃ UL . UGORY 4

Dla nas liczą się chęci do pracy oraz Twój uśmiech :)

Szukasz pracy?
Dołącz do naszego zespołu, już dziś!

Wyślij swoje dokumenty aplikacyjne na adres email: sakwa.torun@gmail.com / lub zadzwoń 535 002 328
 INTERMARCHE - WRZOSY | TORUŃ UL . UGORY 4

Dla nas liczą się chęci do pracy oraz Twój uśmiech :)

Szukasz pracy?
Dołącz do naszego zespołu, już dziś!

 TRN 2016011505G
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ferie nie muSzą Być nudne, Spędź je aKtyWnie!
wasze dzieci nie 
wyjeżdżają na fe-
rie? To nie znaczy, 
że muszą je spę-
dzić przed kompu-
terem, czy telewi-
zorem. w Toruniu 
moc atrakcji. za-
czynamy od tych 
sportowych.

Skoro za oknem zimowo, war-
to wybrać się na lodowisko, 
zarówno na Tor-Tor, Przy Skar-
pie, jak i do Mentora. Wstępy 
na ślizgawki o wyznaczonych 
porach codziennie lub w wy-
różnione dni, są albo bezpłat-
ne, albo ze zniżką. Promocje 
dla dzieci i młodzieży zapla-
nowano na basenach: w mi-
niaquaparku na Hallera  i na 
krytej pływalni na Bażyńskich. 
Ciekawą propozycją jest dzie-
sięciodniowy, darmowy kurs 
pływania przewidziany dla 
pięćdziesięciorga dzieci. Będzie 
odbywał się na Hallera w czte-
rech grupach: do lat 7, do lat 
10, do lat 15, a4 grupa w zależ-
ności od zgłoszeń.

Miasto na sportowo

MOSiR przygotował ofertę 
bezpłatnych zajęć z trenerami 
i zawodnikami klubów spor-
towych: KS Pomorzanin, TKG 
Olimpijczyk, Włókniarz i MKL. – 
To będzie na pewno gimnasty-
ka, tenis stołowy, boks. Jeżeli 
zbierze się grupa chętnych,  
również piłka nożna – wymie-
nia Marek Osowski. 
-Zaznaczamy, że MOSiR nie 
organizuje półkolonii. Średnio 
co godzinę odbywają się inne 
zajęcia z nowymi trenerami. 
Stąd prośba organizatorów do 
rodziców, żeby zawsze byli w 
pobliżu i mogli odebrać swoją 
pociechę. We wtorki, czwartki 
i piątki od 11.00 do 14.00 moż-
na zwiedzać Motoarenę, m.in. 
muzeum żużla. Arena Toruń 
zachęca do skorzystania z tre-
ningów z piłki nożnej, koszy-
kówki, sztuk walki – kumade i 
lekkoatletycznych. 
Będzie też coś dla kibiców 
– mecze koszykówki na hali 
widowiskowo-sportowej (Ener-
ga Toruń – Ślęza Wrocław 23 
stycznia, godz. 18:00, Polski 

Cukier Toruń – MKS Dąbrowa 
Górnicza 24 stycznia, godz. 
20:00 oraz mecz siatkówki Bu-
dowlanych 29 stycznia, godz. 
19:00. Na wszystkie mecze 
przewidziano pule darmowych 
wejściówek.  
I jeszcze coś dla początkujących 
lub mających pierwsze serwisy 

i forehandy za sobą.   – Zapra-
szamy na tenisowe półkolonie 
od poniedziałku do piątku przez 
dwa tygodnie. Każdy dzień roz-
poczniemy od 3-godzinnych 
spotkań z tenisem, później za-
bieramy uczestników na obiad, 
po którym zapewnimy dzieciom 
koleją dawkę sportu i atrakcji, 

czyli na przykład ściankę wspi-
naczkową Gato czy wyjście do 
laser areny – mówi Piotr Gło-
wacki, instruktor tenisa z to-
ruńskiego stowarzyszenia Idea 
Sport. – Można skorzystać tylko 
z zajęć na Mentorze albo z całe-
go pakietu. Ofertę kierujemy do 
dzieci szkolnych – od 7. do 15. 

roku życia. Brane pod uwagę są 
również zajęcia jednorazowe.        
Wszystkie szczegółowe informacje 
dotyczące harmonogramu zajęć 
podczas ferii oraz ewentualnych 
płatności dostępne są na stronach 
internetowych obiektów.   

 
Hanna Wojtkowska

redakcja@toronto-magazyn.pl

Kuba, Asia, Ala, Marika oraz Natasza spędzą ferie aktywnie, będą trenować na zajęciach  stowarzyszenia Idea Sport.                                                 Fot. M. Patalon
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A jeżeli pogoda sprzyja moż-
na zastanowić się, gdzie wy-
brać się na narty. Tu dwie 
opcje- można wybrać tą pod 
znakiem treningu lub pełnej 
zabawy. Nie wszystkim z nas 
czas pozwoli, by w tym sezo-
nie wybrać się w góry, dla-
tego warto sprawdzić ofertę 
stoków w pobliżu Torunia.  
A fani śnieżnego szaleństwa, 
którzy w zanadrzu mają „bia-
łe wakacje” mogą rozgrzać 
sprzęt przed wyjazdem. 
Gdzie?

Czynne są wszystkie po-
bliskie stoki narciarskie:  
w Unisławiu, Myślęcinku oraz 
nowy – Kurza Góra w Kurzęt-
niku na Mazurach (86 km od 
Torunia). -Stację na Stefa-
nowym Stoku uruchomiliśmy 
3. stycznia. Ubiegły rok nie 
był dla nas zbyt szczęśliwy, 
ze względu na niesprzyjają-
cą pogodę. Mamy nadzieję, 
że w tym roku będzie ko-
rzystniej – mówi rzeczniczka 
prasowa Leśnego Parku Kul-
tury i Wypoczynku „Myślę- 

cinek”, Sandra Tyczyno. W Byd-
goszczy trasa ma 250 m. Uni-
sław, 30 km od naszego miasta, 
oferuje trasę o długości 400 m 
z trzema wyciągami orczyko-
wymi. 
Najdłuższym zjazdem, bo 770 
-metrowym, możemy się cie-
szyć w Kurzętniku na nowo 
otwartym stoku Kurza Góra. 

To obecnie najdłuższa trasa  
w północnej Polsce. Do dys-
pozycji mamy również trasę 
550 m i taką dla dzieci, 200 m. 
Temperatura zapewniająca do-
bre warunki na stoku to około 
-1, -2 stopnie – mówią pracow-
nicy ośrodka. Stacja powstała  
w miejscu, w którym w latach 
80. ubiegłego wieku również 

zjeżdżano na nartach, a mroź-
ne i śnieżne zimy przyciągały 
rzesze miłośników sportów zi-
mowych.  
Oświetlone wyciągi w Unisławiu 
i Myślęcinku czynne są do 21.00, 
Kurza Góra działa godzinę dłu-
żej. Do dyspozycji narciarzy i 
snowboardzistów są instruk-
torzy, wypożyczalnie i serwis 

sprzętu i zaplecza gastrono-
miczne. Nie pozostaje nic in-
nego, jak cieszyć się zimą, bo 
nie wiadomo jak długo tem-
peratury pozwolą na utrzy-
manie śniegu.     

Hanna Wojtkowska 
redakcja@toronto-magazyn.pl 

Jeszcze przed świętami wydawało się, że wiosenny stan pogody zagościł  
na dłużej. na szczęście zima przyszła w samą porę i temperatury oraz opady 
śniegu wskazują na to, że dzieci i młodzież z naszego województwa skorzy-
sta z szusowania i szaleństw na sankach. 

na narty, 
na SanKi
 – na StoK!

TRN 2016011507GREKLAMA

ZajęcIa W Zoo I ośrodku rekreacjI konnej, a także kolonIe I półkolonIe W centrum edukacjI ekologIcZnej,
promocje na Stoku narcIarSkIm I lodoWISku – leśny park kultury I WypocZynku„myślęcInek” 

W BydgoSZcZy nIe poZWolI, By dZIecI nudZIły SIę W cZaSIe ferII.   

Wszystko wskazuje na to, 
że dzieci z naszego re-
gionu będą mogły cie-
szyć się prawdziwą zimą 
podczas ferii. pozwoli 
na szaleństwa na stoku 
narciarskim, który dzia- 
ła od początku stycznia 
w myślęcinku. 

Do dyspozycji narciarzy 
 i snowboardzistów są nie 
tylko sztucznie naśnieża-
ne i oświetlone  trasy, ale 
także dwa wyciągi or-
czykowe, parking, punkt 
gastronomiczny i wypo-
życzalnia sprzętu. Nieo- 
podal stoku ulokowane 
jest także niezadaszone  
lodowisko. By z niego sko- 
rzystać nie trzeba mieć 
własnych łyżew, można 
skorzystać z dostępnych 
już na miejscu. Przy lodo-
wisku działa też szatnia, 
a po zabawie na tafli roz-
grzewający posiłek ofe- 
ruje bar działający obok. 
Specjalnie dla uczniów 
na czas przerwy od za-
jęć szkolnych Myślęcinek 
przygotował promocje. 
Szczegóły dostępne na 
stronie www.myslecinek.
pl.  
Leśny Park serdecznie 
zaprasza także na ferie 
do Ogrodu Zoologicz-
nego, który przygoto-

wał propozycje dla grup 
zorganizowanych, ale 
także wszystkich pozo-
stałych dzieci. Tegorocz-
ne ferie w bydgoskim 
zoo odbędą się pod 
hasłem „Ptaki zimą”. Za-
jęcia przeprowadzone 
zostaną w formie warsz-
tatów z wykonywaniem 
kul z ziaren dla ptaków 
połączonych z prelek-
cją na temat ptaków 
zimujących w Polsce. 
Skierowane są do grup 
zorganizowanych dzieci 
w wieku 9-13 lat. Młod-
szym uczestnikom grup 
zorganizowanych w dniu 

20 i 27 stycznia, zaś oso-
bom indywidualnym w 
dniu 21 stycznia o godz. 
12, zoo proponuje zajęcia 
pn. „Nie porzucaj mnie, 
mój przyjacielu”, podczas 
których będzie można z 
bliska poznać między in-
nymi królika i jaszczurkę.
Na wszystkie te propozy-
cje obowiązują wcześniej-
sze zapisy pod numerem 
telefonu 52 328 00 09 (od 
poniedziałku do piątku od 
godz. 7 do 15).
Poza tym w czasie ferii  
w miarę możliwości pogo-
dowych będzie rozpalone 
ognisko i przygotowane 

patyki. Kiełbaski należy 
przygotować we własnym 
zakresie.
Na kolonie i półkolonie zi- 
mowe zaprasza z kolei  
Kujawsko-Pomorskie Cen- 
trum Edukacji Ekologicz-
nej. Jeździeckie kolonie zi- 
mowe dla dzieci w wie-
ku 7 - 12 lat odbędą się 
w dniach 18-22.01. Ich 
cena to 650 zł (obejmu-
je nocleg, śniadanie, o- 
biad, kolację, napoje, jaz- 
dę konną, opiekę, ubez-
pieczenie NNW). W pro-
gramie: jazda konna każ- 
dego dnia, zajęcia przy-
rodnicze, zabawy i gry, 

zajęcia plastyczne. Pół-
kolonie zimowe odbędą 
się natomiast w dniach 
25-29.01 i są przeznaczo-
ne dla dzieci w wieku 7 
- 10 lat. Kosztują 300 zł (w 
cenie śniadanie, drugie 
śniadanie, obiad, napoje, 
opieka w godzinach 7.30-
15.30, wejściówki, ubez-
pieczenie NNW). Na dzie-
ci czekają gry i zabawy, 
zajęcia przyrodnicze, zaję-
cia plastyczne i sportowe, 
doświadczenia, spacery 
na świeżym powietrzu.
Zgłoszenia dzieci należy 
dokonać telefonicznie 
(tel. 52/328 00 01), osobi-

ście (siedziba Centrum 
w Myślęcinku, dojazd ul. 
Jeździecką i Hipiczną) lub 
e-mailowo ( bcee@bcee.
bydgoszcz.pl).
Leśny Park zaprasza rów-
nież na zajęcia jeździec-
kie w Ośrodku Rekreacji 
Konnej „Pod Aniołami”, 
przy ul. Konnej 10. Są prze-
znaczone dla dzieci w 
wieku od 7 do 16 lat.  Do 
wyboru są dwa turnusy 
5-dniowe w terminach: 
18.01-22.01 oraz 25.01.-
29.01. W programie: dwie 
godziny jazdy konnej, za-
jęcia praktyczne w staj-
ni, zajęcia teoretyczne, 
przejażdżka bryczką/kulig, 
obiad, gry i zabawy. Zaję-
cia prowadzone będą od 
poniedziałku do piątku od 
godz. 8 do 16. Cena: 550 
zł. Aby zgłosić dziecko na 
zajęcia, należy dokonać 
zgłoszenia osobiście lub 
telefonicznie: Ośrodek Re-
kreacji Konnej „Pod Anio-
łami” ul. Konna 10, tel. 724 
560 016, e-mail: biuro@
myslecinek-konie.pl, wy-
pełnić kartę kwalifikacyj-
ną oraz podpisać regula-
min (dostępne na stronie 
internetowej www.rekre-
acja.konna.pod.aniolami.
pl), a także wpłacić 100 
zł zadatku. Liczba miejsc 
ograniczona!

ferIe W myślęcInku

Fot. Marcin Łaukajtys

Fot. Marcin Łaukajtys
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Nuda – nie istnieje! Na prze-
rwę zimową zaplanowano dla 
uczniów tyle rozrywek, że na 
pewno każdego coś zaintere-
suje i ciekawie spędzi ten czas. 
Na zajęcia plastyczne, mu-
zyczne (z grą na keyboardzie), 
wokalne, fotograficzne, teatral-
ne, tańca współczesnego czy 
zumby oraz gry strategiczne 
zaprasza Młodzieżowy Dom 
Kultury. Dodatkowo na balet, 
szachy czy warsztaty z robo-
tyki można wybrać się do Domu 
Harcerza. Kulinarnie, teatralnie, 
plastycznie, rekreacyjnie i spor-
towo zorganizowało czas dla 
feriowiczów Międzynarodowe 
Centrum Spotkań Młodzieży. 
Na półkolonie w rytmie jazzu 
czy hip-hopu zaprasza Jagielski 
Dance Projekt.
Dla młodych fanów designu  
w Centrum Sztuki Współczesnej 
zaplanowano warsztaty kre-
atywnego projektowania ubrań, 
masek i biżuterii. A materiały 
do tworzenia będą niekonwen-
cjonalne, zarówno w przypadku 
strojów karnawałowych, jak 

 i dodatków, które zostaną wy-
konane… ze śrubek i gwoździ! 
Zajęcia są adresowane do dzieci 
w wieku 8-14 lat. Trzydniowe 
spotkania zakończy profe-
sjonalna sesja fotograficzna 
uwieczniająca twórczość mło-
dych projektantów. „Nostalgia 
miasta” – wystawa wielkofor-

matowych fotografii, na któ-
rych uwieczniony został toruń-
ski nowy most we mgle, stanie 
się osią wokół której odbędą 
się warsztaty fotograficzne 
dla gimnazjalistów i licealistów  
w Domu Muz. Młodzi ludzie za-
poznają się z symboliką barw  
i światłocienia. 

Zainteresowani historią na-
szego miasta powinni wybrać 
się do Muzeum Okręgowego.   
– W ubiegłym roku zaprasza-
liśmy na spotkania związane  
z twórczością Witkacego – mia-
ły charakter plastyczny. Tym 
razem – w związku z otwarciem 
nowej części wystawy w Domu 

Eskenów dotyczącej Torunia – 
chcemy skupić się na tematyce 
historycznej – mówi Małgo-
rzata Mikulska-Wernerowicz z 
muzealnego działu edukacji. Na 
przychodzących czekać będzie 
nowocześnie zaaranżowana 
wystawa „Toruń i jego historia”, 
interaktywna oś czasu czy wiel-

koformatowe puzzle. A wszyst-
ko za symboliczną złotówkę. 
Ciąg dalszy na stronie 10.

Czytaj dalej 
str. 10 >>>

Poznawanie Torunia i jego historii, projektowanie ubrań oraz dodatków, przeniesienie się w świat prze-
strzeni trójwymiarowej – to tylko część atrakcji, z których będą mogły korzystać dzieci i młodzież pod-
czas ferii zimowych. nie trzeba się nudzić i siedzieć w  domu przed komputerem. można czas wolny spę-
dzić naprawdę kreatywnie!

tańczyć, fotografoWać, eKSperymentoWać 
– ferie artyStycznie i nauKoWo
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udostępnieniem nowej wystawy „Wmiksuj się!” rozpoczynają się 
16 stycznia ferie w centrum nowoczesności młyn Wiedzy. centrum 
nauki przygotowało również ofertę specjalnych warsztatów połą-
czoną ze zwiedzaniem interaktywnych wystaw. 
Wystawa muzyczna „Wmiksuj się!” 
to „dziecko” Centrum Nowocze-
sności Młyn Wiedzy. Ekspozycja 
w atrakcyjny sposób prezentuje 
zagadnienia z fizyki dźwięków. 
– Zwiedzający będą mogli prze-
konać się na własnych zębach, 
„słuchając” przy ich pomocy mu- 
zyki, że dźwięk rozchodzi się nie 
tylko w powietrzu, ale również  
w ciałach stałych – mówi Marcin  
Centkowski, rzecznik Młyna Wie-
dzy. Na wystawie znajdują się 
eksponaty poświęcone tworzeniu 
muzyki i jej miksowaniu. Będzie 
można między innymi sprawdzić 
siłę swego głosu a także prze-

tworzyć go cyfrowo. Ekspozycję 
uzupełniają stanowiska poświęco- 
ne podstawowym zagadnieniom 
fizyki dźwięków, takim jak powsta- 
wanie fal stojących w dzwonach 
rurowych czy badanie poziomu 
hałasu.
We wtorki Centrum zaprasza na za-
jęcia „pascal wyciska”. Podczas 
warsztatów zostanie wykorzysta-
ne prawa Pascala  do konstrukcji 
prostych maszyn hydraulicznych 
Środy są zarezerwowane dla świa-
ta 3D. Podczas warsztatów „aBc 
(W) 3d” będzie można dowie-
dzieć się czym jest przestrzeń trój-
wymiarowa, gdzie znajduje zas- 
tosowanie oraz jak ją stworzyć. 
W trakcie czwartkowych warsz-
tatów „Wszystko gra” uczestnicy 
zostaną zapoznani z podstawo-
wymi pojęciami z zakresu akusty- 
ki poprzez tworzenie prostych in-
strumentów muzycznych. Na za-
jęciach będzie można: krzyczeć, 
piszczeć i wydawać dźwięki do- 
wolnej wysokości. Uczestnicy stwo- 
rzą proste instrumenty dęte i per-
kusyjne.  
Jeżeli zastanawialiście się, dlacze-

go substancje występują w róż-
nych stanach skupienia i co ma 
na to wpływ to warto wybrać się 
na piątkowe warsztaty „Skup się”. 
W soboty Młyn Wiedzy „otwiera” 
ćwierkającą restaurację. Warsz-
tat to okazja do pogłębienia wie-
dzy o ptakach, ich różnorodno-
ści, zwyczajach i preferencjach 
pokarmowych. W ramach zajęć 
zostanie skomponowana odpo-
wiednia mieszanka nasion oraz 
powstaną karmniki wykonane sa-
modzielnie przez uczestników. W 
niedziele w centrum nauki będzie 
rozbrzmiewała „eko muzyka”. Na 
zajęciach animatorzy pokażą jak 
wyczarować muzykę z materia-
łów, które najczęściej wyrzucamy. 

ferIe W centrum naukI 

W okresie ferii (19-31 stycznia 
2016 r.) w centrum nowocze-
sności młyn Wiedzy będzie moż-
na skorzystać z oferty „1+2” lub 
„2+1”. W pierwszym przypadku 
wizyta w centrum nauki rozpocz-
nie się od godzinnego warsztatu 
(o godz. 9:00), a następnie przez 
dwie godziny będzie można zwie-
dzać wystawy cnmW. W ofercie 
„2+1” najpierw przez dwie godzi-
ny będą dostępne ekspozycje,  
a wizyta zakończy się godzinnymi 
zajęciami warsztatowymi. Samo-
dzielne warsztaty będą odbywały 
się od wtorku do piątku w godz. 
9:00 i 11:00, a w soboty i niedziele 
w godz. 11:00 i 14:00.

MAMy weJśCIówKI NA FeRIe  
w ToRuNIu! CoDzIeNNIe KoNKuRSy NA 

FACeBooK.CoM/ToRoNToMAGAzyN  
Do wyGRANIA:

Dom Muz: koncert Symboliczna łapka 
Misia odnowa (6 podwójnych biletów)
Centrum Kultury zamek Krzyżacki: 
Ferie na zamku (15 biletów)
CSw:  wystawa Bryan Adams  (5 wejściówek)
MoSiR:  Lodowisko (10 wejściówek)  
Aquapark (10 wejściówek)
Muzeum etnograficzne:  Karnawałowa  
zaprawa taneczna 20-21.01, środa
-czwartek, godz. 18.00-20.00
warsztaty polskich tańców tradycyj-
nych dla początkujących i lekko za-
awansowanych. 
(1 wejściówka), Południe z kolędą 
24.01., niedziela, godz. 12.00 (wejściów-
ka rodzinna (2+2)
Potańcówka karnawałowa z kapelą „Tę-
gie chłopy” 29.01, sobota, godz. 18.00-
21.00. 
(2 podwójne wejściówki) , Ferie w Mu-
zeum Bajeczny czwartek (2 pojedyncze 
wejściówki) 28.01 (2 pojedyncze wej-
ściówki) Kociołek ze sztuką, warsztaty 
twórcze dla dzieci 19.01. ( 1 wejściówka)
26.01. (1 wejściówka)Anna Sargalska podczas ferii poprowadzi zajęcia  „Ćwierkająca restauracja” w Młynie Wiedzy. Dzieci stworzą karmniki dla ptaków

 z przedmiotów pochodzących z recyklingu.                                                                                                        Fot. Mateusz Patalon
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Do przyjścia na ciekawe spo-
tkania z bajką ludową, daw-
nymi tradycjami, rzeźbą, wy-
konywaniem instrumentów 
zachęca Muzeum Etnograficz-
ne. Joanna Sójka-Tomczyk:  
– Na wtorki przygotowaliśmy  
„Kociołek ze sztuką”. Pierw-
sze zajęcia ukierunkowane 
będą muzycznie, z rytmiką  
i wykonywaniem instrumen-
tów – strunowych oraz bur-
czylasów. Ponieważ promu-
jemy recykling, wykonamy 
je z odpadków. Drugi wtorek 
to spotkanie plastyczne  
z rzeźbą. Dla grup zorgani-
zowanych przewidziano po-
znawanie tradycji ludowych 
związanych z karnawałem, 
projekcję filmu o zapustach 
na Kujawach. Uczestnicy do-
wiedzą się również o salo-
nowych oraz wiejskich grach  
i zabawach naszych pradziad-
ków. A 24 stycznia rodzinnie 
można wziąć udział w projek-
cji krótkiego filmu „Gwiazda 
dobrej nadziei” o jasełkach  
w Brazylii. Po filmie ochotni-
cy odegrają scenkę herodo-
wą. Nie zabraknie wspólnego 
kolędowania przy choince  
i twórczości plastycznej 
dzieci. Ciekawie zapowiada 
się również na Zamku Krzy-
żackim: zwiedzanie, zabawy 

integracyjne (m.in. strzelanie 
z łuku), rozmowy o rycerskim 
życiu i pożądanych cechach 
dobrych rycerzy. 
„Przez żołądek do ptasiego 
serca” – w ogrodzie zoobota-
nicznym przybliżony zostanie 
temat zimowego dokarmiania 
naszych fruwających przy-
jaciół. Uczestnicy wspólnie 

przygotują posiłek dla pta-
ków. Planetarium wyjątkowo 
podczas ferii otwarte będzie 
również w poniedziałek. Z 
młodszymi pociechami warto 
się wybrać na „Cudowną po-
dróż”, „Barwy Kosmosu”, fil-
my familijne, stałe wystawy, 
a dla młodzieży polecane są 
m.in. seanse  „Ziemia – plane-

ta Kopernika” czy w „Poszu-
kiwaniu życia”. Napatrzywszy 
się na Wszechświat, można 
przenieść się w przestrzeń 
dzięków, hydrauliki, budowy 
instrumentów muzycznych 
oraz trójwymiaru do Młyna 
Wiedzy. A żeby lepiej sku-
piać się na nauce w kolejnych 
miesiącach, warto najpierw 

dowiedzieć się o… fizycznych 
stanach skupienia!
Urząd Miasta dofinansowuje 
wypoczynek zimowy dla 360 
uczniów, oprócz zajęć sporto-
wo-rekreacyjnych organizo-
wanych w placówkach szkol-
nych, uczniowie wyjadą na 
obozy sportowe wyjazdowe i 
tzw. dochodzeniowe na miej-

scu, zimowisko i półkolonie.    
Informacje o zapisach, go-
dzinach, płatnościach cze-
kają na stronach interneto-
wych placówek i instytucji. 
            

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

JAK zAMIeNIć DoTyCHCzASowe RATy w JeDNą, 
NIŻSzą? oDPowIeDzIą JeST KoNSoLIDACJA zo-
BowIązAń, CzyLI zAMIANA DoTyCHCzASowyCH 
KReDyTów, NA JeDeN, KoRzySTNIeJSzy.  
DoRADzTweM w TyM zAKReSIe SłuŻy 
SPółDzIeLCzA KASA oSzCzęDNośCIowo-KReDy-
TowA „RAFINeRIA” 
PRzy uL. GRuDzIąDzKIeJ 79 w ToRuNIu

Najważniejsze  pytanie brzmi: czym w ogóle jest kon-
solidacja? Odpowiada na nie, doradca kredytowy kasy, 
Dominik Pietrzak – To zamiana wcześniejszych zobowią-
zań w jeden kredyt. Warto zaznaczyć, że nie muszą być 
one zaciągnięte w jednej instytucji, również mogą być to 
kredyty, których udzieliły nam inne instytucje, czy banki. 
Bardzo często zobowiązania te zostały zaciągnięte kilka 
lat temu, na niekorzystnych warunkach. Płacimy kolosal-
ne odsetki i płaczemy co miesiąc, patrząc na stan na-
szego konta. Na szczęście konsolidacja jest skutecznym 
rozwiązaniem na obniżenie raty. Co więcej skonsolido-
wać możemy różnego rodzaju zobowiązania, na przy-
kład: raty za sprzęt domowy, kredyt na samochód i debet 
w koncie.  Bardzo często naszych klientów przera-
ża ogrom formalności związanych z tą procedurą. I tu 
uspokajam! Wszystkich tych czynności dokonują nasi 
pracownicy. Klient przedstawia tylko, jakie kredyty chce 
zamknąć, a my robimy to za niego- podkreśla ekspert.

koNsolidacja- KilKa KredytóW
zamienią W jeden
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PłACISz RATy? TeRAz zAPłACISz MNIeJ! 

Konsolidacja jest dobrym rozwiązanie dla osób, których za-
czynają ciążyć dotychczasowe zobowiązania i chcą płacić 
mniej. Ale również jest to alternatywa dla osób, którym brakuje 
czasu na comiesięczne obsługiwanie kilku zobowiązań. Kilka 
przelewów w miesiącu, pamiętanie o każdej racie, analizo-
wanie ile zostało nam jeszcze do spłaty. To brzmi doskonale,  
ale na czym polega mechanizm obniżenia raty? 
- To proste. Kredyt konsolidacyjny zazwyczaj udzielany jest  
na korzystniejszych warunkach, niż nasze wcześniejsze zobo-
wiązania, charakteryzuje się także dłuższym okresem spłaty  
i to właśnie dzięki temu nasza miesięczna rata w rezultacie jest 
niższa – tłumaczy doradca.

Kredyt konsolidacyjny to najlepsza forma zminimalizowania 
kosztów, indywidualnego ustalenia jednej raty i minimum 
formalności, do tego w SKOK „Rafineria” to pracownicy 
robią wszystko za klienta. – Konsolidacja często bywa 
również „kołem ratunkowym”.  To naturalne, że kredyty 
zaciągnięte wcześniej mogą zacząć ciążyć domowemu 
budżetowi. Bardzo często zdarza się, że taka pomoc, 
diametralnie zmienia komfort życia naszych klien-
tów. Korzystając z oferty konsolidacyjnej, mogą 
odetchnąć. Nową ratę dostosowujemy do aktu- alnych 
możliwości. To duża zmiana.

Spółdzielcza KaSa OSzczędnOściOwO- KredytOwa „rafineria”   
tOruń, ul. GrudziądzKa 79/2

KOntaKt: tel. 508 175 595            
tOrun@SKOK-rafineria.pl

Ciąg dalszy 
ze str. 9 Nie macie jeszcze pomysłu na zimową przerwę w nauce? oto kolejne propozycje.

FeRIe w ToRuNIu PełNe ATRAKCJI>>>

Ferie w Domu Harcerza można spędzić między innymi z zespołem tańca współczesnego „Hulajnoga”                                                                                                                        Fot. Mateusz Patalon
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regularne i zdroWe poSiłKi oraz ruch,
z noWym roKiem czaS na zmiany

i doBre naWyKi
Wszyscy chcemy dobrze 
wyglądać i być zdrowi. 
Wymaga to jednak dba-
nia o siebie, a to z kolei 
wiąże się z motywacją 
i dyscypliną. Wystarczy 
zaszczepić w sobie dobre 
nawyki.   
Wśród noworocznych postano-
wień, oprócz rzucania nałogów 
czy intensywniejszej edukacji 
w jakimś kierunku, to dotyczą-
ce pozbycia się kilogramów, 
jest jednym z najczęstszych 
stawianych sobie wyzwań. Czę-
sto próbujemy walczyć z tym 
sami, ale zwykle okazuje się, 
że silna wola z czasem trochę 
słabnie. – W styczniu pojawia 
się zdecydowanie więcej osób, 

które chcą podjąć kurację. To 
zarówno duże grono kobiet, 
jak i mężczyzn, którzy mają 
coraz większą świadomość 
dbania o siebie. Dobra rada: 
jeżeli taką decyzję o chudnię-
ciu podejmujemy, to najlepiej 
działać od razu. Odkładanie 
na  później zwykle osłabia 
motywację – radzi Natalia 
Wojciechowska, dietetyczka 
z Nature House. – Samodziel-
nie czasami bardzo trudno 
wytrwać w stosowaniu jakiejś 
diety. Kuracje pod okiem spe-
cjalisty bardziej motywują i 
dyscyplinują. Spotykamy się 
regularnie, więc cały czas 
można modyfikować dietę, 
wspierać daną osobę, kiedy 

nadchodzą kryzysy, rozma-
wiać na nurtujące pytania.  
Układając jadłospis dla oso-
by zainteresowanej, bierze 
się pod uwagę wszystkie 
zdrowotne wskazania i prze-
ciwwskazania, jeśli takie wy-
stępują. – Ja zaczynam od 
analizy składu ciała. To nie-
inwazyjne badanie diagno-
styczne, niezalecane jedynie 
kobietom w ciąży i osobom 
z rozrusznikiem serca, któ-
re pozwala określić dziesięć 
parametrów, między innymi 
ilość wody, kości w organi-
zmie, zapotrzebowanie na 
kalorie, ustalamy wiek bio-
logiczny. Po konsultacjach 
tworzy się indywidualny pro-
gram żywieniowy z kilkoma 
opcjami do wyboru na dany 
posiłek – wyjaśnia Janusz 
Jóźwicki. Trener odżywiania 
podkreśla również regular-
ność posiłków, których nie-
koniecznie musi być pięć – to 
kwestia indywidualna. 
W jadłospisach znajdują się 
zwykle owoce, warzywa, 
ryby, drób… Wszystkie skład-
niki tworzą zbilansowaną 
całość, dostarczają organi-
zmowi niezbędnych składni-
ków. Żeby nie zaskoczył nas 
niechciany efekt jojo, czyli 
żeby ustabilizować wagę, 
stopniowo wprowadza się 
produkty, których należało 
w diecie unikać, z zaleceniem, 

jak je jeść. Racjonalnie, w 
sposób zrównoważony, krok 
po kroku – dieta nie musi być 
udręką i katowaniem swojego 
ciała! Można skusić się nawet 
na łakocie, ale nie mogą one 
zastępować posiłku! A przy-
gotowanie dla siebie posił-
ków wcale nie zajmuje dużo 
czasu.
Nasze podstawowe grzechy 
i grzeszki żywieniowe? – To 
przede wszystkim nieregu-

larność posiłków. Należy jeść 
pięć razy dziennie. Priorytet: 
mniejsze porcje, mniejsze od-
stępy między posiłkami – za-
znacza dietetyczka. A trener 
odżywiania Janusz Jóźwic-
ki uważa, że najczęstszym 
błędem jest niewykonanie 
pierwszego kroku w kierunku 
zmiany. Zdradliwe są prze-
kąski: słodycze, paluszki, 
chipsy, fast foody zjadane 
w codziennym zabieganiu. 

Te czynniki spowalniają nasz 
metabolizm, a konsekwencją 
są niechciane kilogramy. Po-
winniśmy także wypijać około 
1,5 litra wody dziennie. Do na-
pojów można włączyć napary 
z pokrzywy, skrzypu, herbatę 
zieloną, która oczyszcza, czy 
czerwoną przyspieszającą 
metabolizm. 
Zdrowe tempo chudnięcia to 
0,5-1 kg tygodniowo. Nie ob-
ciąża ono wówczas zbytnio 
organizmu i jest bezpieczne. 
Oprócz diety powinno się 
włączyć do swojego trybu 
życia ruch – czasem wystar-
czy codzienny spacer, basen, 
fitness. To poprawia metabo-
lizm. 
Eksperci radzą, żeby formu-
łować swoje chęci pozytyw-
nie. Zamiast zakazu „nie będę 
jeść słodyczy” – stworzyć 
plan: „będę odżywiać się 
zdrowo”. Warto podzielić się 
z kimś bliskim naszą chęcią 
zmiany czegoś w życiu – na-
biera to charakteru deklaracji 
i bardziej motywuje!    

 Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl
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Hania sprawdza, jak zdrowo wejść w Nowy Rok    Fot. Mateusz Patalon
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RekoRdowy finał woŚP
10. STYCZNIA ODBYŁ SIę DWUDZIESTY CZWARTY FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY 
ŚWIąTECZNEJ POMOCY. W TORUNIU UDAŁO SIę ZEBRAĆ 341 TYSIęCY ZŁOTYCH, 
CZYLI PONAD 70 TYS. WIęCEJ NIŻ W ZESZŁYM ROKU! WYNIK TO PODSUMOWANIE 
PRACY TRZECH TORUńSKICH SZTABóW, ŁąCZNIE NA NASZE ULICE WYSZŁO 
PONAD SZEŚCIUSET WOLONTARIUSZY. Fot. Mateusz Patalon

OPTOMETRIA KARCZEWSKI  Toruń, ul. Rynek Nowomiejski 25; tel. 56/621-12-50   optometriakarczewski.pl

REKLAMA TRN 2016011511G
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Toyota Bednarscy
ul. m.Skłodowskiej-curie 1-3, tel. (56) 639 88 00, 

e-mail: info@toyota.torun.pl www.toyota.torun.pl

3 630 ZŁotyCh to Kwota, 
KtóRą toRunIanIe ZasIlIlI ZbIóRKę woŚp 
w nasZym mIeŚCIe testująC oRaZ lICytująC 
weeKenDy Z samoChoDamI maRKI toyota. 
DZIęKujemy Za Kolejny fInaŁ RaZem!

Wielka orkiestra świątecznej po-
mocy to koncert na ofiarność, 
zaangażowanie i serca otwarte 
na pomoc. orkiestra gra, bo sto-
ją za nią ludzie dobrej woli. Wo-
lontariusze, organizatorzy, miesz-
kańcy którzy hojnie zapełniają 
puszki datkami a także firmy, któ-
re wspierają przygotowanie fina-
łu. toyota Bednarscy tradycyjnie 
włączyła się w organizacje akcji 
w naszym mieście.
-toyota Bednarscy to wieloletni partner 
Wielkiej orkiestry świątecznej pomocy  
w toruniu. partner, na którego zawsze mo-
żemy liczyć- zaznacza szef toruńskiego 
sztabu, Bartosz malicki. – firma wspiera nas 
nie tylko finansowo, ale i rzeczowo. Samo-
chody udostępniane przez toruński salon  
w dużym stopniu ułatwiły naszemu sztabowi 
organizację kolejnego finału. rekordowego 
finału!  tu na miejscu, jak i w sytuacji, gdy 
trzeba było jechać do siedziby fundacji  

Warszawie. do tego, co roku, Bednarscy 
przekazują nam vouchery na licytacje. tym 
razem mieszkańcy torunia licytowali m.in. 
„Weekend z pełnym bakiem” z najnowszym 
modelem raV4, który w polskich salonach 
zadebiutuje dopiero w lutym – dodaje Bar-
tosz malicki.
toyota Bednarscy przekazała do dyspozycji 
sztabu najnowszy model toyota yaris oraz 
udostępniła model toyota avensis,  aby u- 
możliwić wyjazd do Warszawy na szkolenie 
członów sztabu. ko-
lejny raz przeprowa-
dzono akcje testo-
wania salonowych 
modeli. od 24.grud-
nia do 9.stycznia 
każda jazda testo-
wa odbyta w toruń-
skim salonie, to 50 zł 
które trafiło na kon-
to Wośp. 
W tym roku finał 
Wielkiej orkiestry 
świątecznej pomo-
cy odbył się pod 
hasłem „mierzymy 
wysoko”. dewiza ta 

wysoko”. dewiza 
ta okazała się tra-
fiona, bo udało się zebrać rekordową 
sumę pieniędzy. ta zostanie przekazana 
na wsparcie oddziałów geriatrycznych, 
opiekujących się osobami starszymi 
oraz tradycyjnie na sprzęt ratujący ży-
cie najmłodszych pacjentów polskich 
szpitali.

udział w kolejnym finale 
Wielkiej orkiestry 

świątecznej pomocy 
był dla nas wielkim zaszczytem.

dziękujemy,
Zespół toyota Bednarscy

Maciej Bednarski z toruńskiego salonu Toyoty oraz Bartosz Malicki, 
szef toruńskiego sztabu WOŚP podczas przekazania vouchera za jazdy testowe

TRN 2016011512T
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w ToRuNIu odBył Się caSting 
do regionalnego KonKurSu Miss Polski 

w NowyM SezoNIe Po złoTo 
JeDzIe KS GeTweLL ToRuń

Dziewczyny, które marzą o koronie Miss Polski Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego stawiły się na pierwszym w naszym 
regionie castingu. To właśnie torunianki przetarły szlaki w na-
szym województwie.
W castingu mogły wziąć 
udział dziewczyny w wieku 
od 18 do 26 lat. Konkretne 
wymiary nie były wymagane, 
ale liczyła się zgrabna figura 
i prezencja. -Przed finałem 
dziewczęta czeka zgrupowa-
nie i spotkania m.in z trene-
rem personalnym, więc na 
pewno, jeśli będzie trzeba 
nad wymiarami popracuje-
my- zachęca Emilia Zielińska, 
prezes fundacji Bellini, licen-
cjonowanego organizatora 
Miss Polski Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. - 
Przede wszystkim szukamy 
dziewczyn które mają dużo 
uśmiechu. Pytaliśmy o zain-
teresowania i plany na przy-
szłość. Udział w konkursie 
jest ogromną przygodą, ale 
i ciężką pracą. To wyzwanie! 
Szukamy pięknych i mądrych 
dziewczyn. Celem naszego 
wydarzenia jest nie tylko 
upowszechnianie i promowa-
nie wśród kobiet z wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego 
piękna i wizerunku kobiety 

zadbanej ale przede wszyst-
kim wartości kobiecych, ko-
biecej współpracy, wspiera-
nia rozwoju oraz aktywizacji 

w różnych obszarach życia- 
opowiada organizatorka.

Wszystko brzmi pięknie, ale 

jak wygląda to w praktyce? O 
to zapytaliśmy doświadczoną 
miss. Joanna Tlałka, została 
Miss Ziemi Chełmińskiej i Do-
brzyńskiej 2015 i IV Wicemiss 

Polski 2015. 
- Dla mnie największym pro-
blemem był brak doświad-
czenia w wyborach miss czy 

modelingu, co odejmowało 
mi trochę pewności siebie. 
Na castingach zarówno na 
regionalnym, jak i ogólnopol-
skim, wiele dziewczyn było 

obytych z konkursami bądź z 
pracą na wybiegu. Ponadto, 
nigdy nie lubiłam pozować 
do zdjęć, a wiedziałam, że 

to będzie nieuniknione. Na 
chwilę obecną nadal nie 
lubię a zdobyłam tytuł IV 
vice Miss Polski, więc jak 
widać, udało mi się tę ba-
rierę jakoś przeskoczyć. 
 Z czasem, podpatrując bar-
dziej doświadczone kole-
żanki, udało mi się nabrać 
tej swobody i luzu zarówno 
na wybiegach, jak i przed 
aparatem.

Asia nie tylko zaistniała  
w wyborach regionalnych, 
ale i zdobyła tytuł w kon-
kursie ogólnopolskim. Żeby 
tam trafić potrzeba dużo 
pracy i zaangażowania. 
- Konkurs regionalny to 
bardzo ważna część ogól-
nopolskiego wydarzenia. 
Laureatki Miss Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego 
będą reprezentowały na-
sze województwo w elimi-
nacjach ogólnopolskich do 
Miss Polski: ćwierćfinałach, 
półfinałach a może nawet 
w finale Miss Polski. Na 
pewno otwiera się przed 
nimi wiele drzwi- zazna-
cza Emilia Zielińska, prezes 
fundacji Bellini.

redakcja@toronto-magazyn.pl 

Relacja z toruńskiego castingu na www.toronto-magazyn.pl/fotorelacje                                                                            Fot. Mateusz Patalon
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w ToRuNIu odBył Się caSting 
do regionalnego KonKurSu Miss Polski 

w NowyM SezoNIe Po złoTo 
JeDzIe KS GeTweLL ToRuń

KS GeTweLL ToRuń To NowA NAzwA KLuBu ŻuŻLoweGo, TReNeReM 
JuNIoRów BęDzIe RoBeRT KośCIeCHA, A NowyM zAwoDNIKIeM, 
NA zASADzIe KoNTRAKTu wARSzAwSKIeGo  GRzeGoRz wALASeK. 

Nowy Rok i apetyt na wię-
cej. Przemysław Termiński, 
na konferencji prasowej po-
twierdził, że drużyna jest już 
kompletna, a celem jest jazda  
o Drużynowe Mistrzostwo 
Polski. – Drużyna została 
zbudowana w sposób opty-
malny. Będzie posiadała rów-
nież swoją rezerwę kadrową. 
Jeżeli jeden z zawodników do-
zna kontuzji, to zawodnikiem 
oczekującym będzie Grzegorz 
Walasek, który podpisze kon-
takt w oparciu o „kontrakt 
warszawski” – zdradza Prze-
mysław Termiński. 

Dla klubu najważniejsze 
jest to, aby na każdym 
meczu drużyna jechała  
w kompletnym składzie. Sa- 
ma drużyna zobowiązała  
się i zapewniła, że sezon  
zimowy przepracowuje bar- 
dzo intensywnie, co ma być  
widać już wiosną. Zawod- 
nicy zapewniają, że wyciąg- 
nęli wnioski ze swojej lepszej 
lub gorszej jazdy w minionym 
sezonie. Potwierdził to Adrian 
Miedziński, który w tym roku, 
poza toruńskim klubem, bę-
dzie reprezentował szwedz-
ką Masarnę Avesta oraz klub  
w niemieckiej Bundeslidze. 

W najbliższą sobotę (16. 
stycznia) odbędzie się V edy-
cja Charytatywnego Marato-
nu Zumby dla Zwierzaków. 
To inicjatywa  dwóch osób – 
Pauliny Sielskiej, toruńskiej 
instruktorki Zumby i Katarzy-
ny Korpal – nauczycielki w 
Zespole Szkół Technicznych 
w Toruniu.  Wydarzenie od-
bywa się cyklicznie i była 
to pierwsza tego typu akcja 
skierowana na pomoc zwie-
rzętom. – Jesteśmy wielbi-
cielkami zwierząt, stąd po-
mysł– mówi Paulina Sielska. 
-Dodatkowym impulsem do 
działania było to, że jedna z 
organizatorek sama ma kil-
ka zwierząt w domu, w tym 
psa który miał za sobą wiele 
ciężkich doświadczeń i został 
adoptowany ze schroniska. – 
Obie chciałyśmy zrobić coś 
dla zwierząt, połączyłyśmy 
siły i oto efekt – opowiada 
Katarzyna Korpal. 

Tańczą i pomagają
Bardzo pozytywna akcja spo-
tkała się z szerokim odbiorem 
nie tylko środowiska zumby i 

fitness, ale także osób, które 
po raz pierwszy postanowiły 
zmierzyć się z tą dyscypliną. 
Przyciąga cel i sama atmos-
fera. Organizatorki dbają o 
atrakcje, małe nagrody do 
uczestników i przekaz. Pod-
czas imprezy ważnym ele-
mentem będzie promowanie 
akcji świadomej adopcyjnej. 
Organizatorki będą zachęca-
ły także do stałej pomocy w 
toruńskim schronisku. 

Oprócz zabawy będą po-
trzebne też ręce do pracy. Tu 
nieocenieni są wolontariusze, 
który m.in. zbierają karmę 
podczas wydarzenia. Ważną 
rolę odgrywają także instruk-
torzy, tym razem pojawią się 
także nietypowi trenerzy.
 – Będą to małe instruktorki 
z kółka artystycznego, które 
prowadzę – zdradza Pauli-
na Sielska. – Oczywiście nie 
zabraknie także profesjonal-
nych tancerek. – Staram się 
dobierać najlepszych i tych 
najbardziej rozpoznawal-
nych instruktorów – zdradza 
Paulina Sielska. – Mężczyźni 

zawsze przyciągają tłumy – 
śmieje się. - Zapowiada się 
niesamowita atmosfera, poja-
wią się żywiołowe instruktor-
ki oraz wspaniali i przystojni 
instruktorzy, czyli dla każ-
dego coś miłego. Dla zumby 

charakterystyczna jest też 
przyciągająca i energetyzu-
jąca muzyka.

Uczestnicy będą zbierać kar-
mę dla zwierząt.  Jednora-
zowo podczas każdej edycji 

udaje się zebrać od 300 do 
500 kilogramów pożywienia. 
Karma jest biletem wstępu na 
imprezę, ale uczestnicy mogą 
również wesprzeć toruńskie 
schronisko w każdy inny spo-
sób, przynosząc rzeczy po-

trzebne zimą: koce, ręczni-
ki, pościel, a nawet niepo-
trzebne  ubrania.

Karolina Owsiannikow
redakcja@toronto-magazyn.pl

–W przygotowaniach do se-
zonu 2016 wdrażam wszyst-
ko co było przed sezonem 
2013, bo ostatnio zaniecha-
łem pewnych przygotowań. 
Wracam do tego co wcześniej 
było sprawdzonymi meto-
dami i jestem dobrej myśli. 
Teraz trenuje razem z naszą 
młodzieżą, a te treningi są 
bardzo zróżnicowane. Dodat-
kowo sprzyjała nam pogoda, 
więc mogłem również pojeź-
dzić na motocyklu– zdradza 
Adrian. Poprzedni sezon po-
pularnego „Miedziaka” na-
leżał do raczej pechowych, 
jednak o sezonie 2016 myśli 
pozytywnie zarówno pod 
względem zdrowotnym, jak i 
punktowym.
W gotowości są również ju-
niorzy, którzy będą uzupeł-
niać główny skład drużyny. 
–Nasza drużyna juniorska ma 
kolejnych   czterech zawod-
ników i o tym kto ostatecznie 
będzie jeździł w zawodach 
ligowych, zależy od dyspozy-
cji poszczególnych juniorów 
– zdrada Przemysław Termiń-
ski. Już wiadomo, że pewne 
miejsce w stawce ma Paweł 
Przedpełski. 
Eksperci od „czarnego spor-
tu” podkreślają, że najwięk-

szym problemem w minionym 
sezonie był brak lidera toruń-
skiej drużyny, szczególnie wi-
doczne było to w decydują-
cych meczach. Teraz ma być 
zupełnie inaczej. -Skład jest 
bardzo obiecujący i walka o 
medale jest bardzo realna. 
Jednak w sporcie wszystko 
jest możliwe, tym bardziej 
w sporcie żużlowym, któ-
remu towarzysza kontuzje. 
Do sportu trzeba podejść z 
dystansem.  Kiedy patrzę na 
moje doświadczenie żużlowe, 

to wiem, że to sport, który 
uczy pokory.  W Toruniu mie-
liśmy już „ dream-teamy”,  
a jak to wyszło, wszyscy wie-
my. W tym roku postawiliśmy 
na Martina Vaculika i Grega 
Hancocka. Są to zawodnicy, 
którzy w decydujących mo-
mentach będą w stanie roz-
strzygać wynik na nasza ko-
rzyść – tłumaczy  menadżer 
drużyny Jacek Gajewski. Do 
drużyny, tym razem w roli 
trenera juniorów, powraca 
Robert Kościecha, który na 

torach walczył dwadzieścia 
lat.  A sam Kościecha mówi–
Trzeba wiedzieć kiedy ze sce-
ny zejść. Pod koniec sezonu 
podjąłem decyzje o zakoń-
czeniu kariery zawodniczej. 
Co sportowo miałem zrobić, 
zrobiłem. Więcej mój orga-
nizm nie da rady. Moja psy-
chika też już jest gdzie indziej 
– zdradza Robert Kościecha. 
–Mam nadzieje, że swoje do-
świadczenie będę umiał prze-
kazać młodym kolegom, a oni 
będą wyciągali wnioski. Liczę 

na dobrą współprace – doda-
je nowy trener juniorów.
Wśród nowych reprezentan-
tów klubu pojawił się Martin 
Vaculik, któremu zależało, 
aby w nowym sezonie trafić 
do profesjonalnej drużyny, 
takiej z ambicjami. Sam za-
wodnik nie miał wątpliwości, 
że to będzie dobry krok w 
jego karierze. –To jest coś 
wspaniałego, jeżeli zawodnik 
może jeździć w gronie takich 
nazwisk, jak te w Toruniu. My-
ślę również, że jest to jeden z 
kluczy do sukcesu. Uważam, 
że jeżeli jest dobra atmos-
fera, to możemy powalczyć 
o najwyższe cele – zdrada 
Martin Vaculik.- Ważne jest 
to, aby zawodnik dał z siebie 
sto procent oraz cieszył się z 
jazdy. 
Za toruńską drużynę trzy-
mamy kciuki. A na przyszły 
sezon trwa już sprzedaż kar-
netów. Można je nabyć przez 
stronę internetową klubu 
oraz w punkcie sprzedaży 
w Atrium Copernicus. 

Karolina Owsiannikow
redakcja@toronto-magazyn.pl 

wyTAńCzą PIeNIąDze DLA zwIeRzAKów ze SCHRoNISKA
PRzyJeMNe z PoŻyTeCzNyM. Coś DLA SIeBIe- Bo FANI zuMBy PRzeKoNuJą,  
Że To NIewIARyGoDNA eNeRGIA I DAwKA eNDoRFIN I Coś DLA zwIeRzAKów,  
Bo oNe CzeKAJą NA wSPARCIe w ToRuńSKIM SCHRoNISKu.

Charytatywny Maraton 
zumby dla zwierzaków

zespół Szkół Technicznych 
w Toruniu, ul. Legionów 
19/25, godz. 11:00-14:00

Drużyna żużlowa już gotowa do walki w nadchodzącym sezonie                           Fot. Slawomir Jędrzejewski
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