
Kultura, s. 7
Koncerty pod Gwiazdami, plenerowa uczta 
dla melomanów.

Miasto, s. 4
Toruń jest gotowy na XVIII Igrzyska Polonijne.

Zdrowe i aKtywne waKacje, s. 9-12
Rolki, treningi, zabiegi. 
Wszystko, co warto wiedzieć.
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Odkryj najnOwszą Ofertę, s. 16
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MARCIN 
TREICHEL

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

Chrońcie dzieciaki przed 
brudem z YouTube’a
Ten felieton jest do rodzi-
ców. Wasz dzieciak ogląda 
namiętnie youtuberów? Nie 
zakazuj, nie denerwuj się, 
tylko sprawdź, czy na liście 
jego ulubieńców nie ma takich 
nazwisk jak Cypis, Sexma-
sterka czy Daniel Magical. 
Polski YouTube przeżywa za-
lew patologicznych postaci, 
w których przypadku pojęcie 
„margines” staje się stopniem 
uniwersyteckim.

Opowiem o Cypisie, bo kilka 
dni temu udało mi się dokonać 
dzieła usunięcia tego czło-
wieka z oferty reklamowej 
dużych sieci partnerskich dla 
youtuberów. Cypis to osob-
nik, który „śpiewa” utwory 
w rytmie najtańszego disco 
i udostępnia je na swoim ka-
nale YouTube. Kanał na stałe 
obserwuje 300 tys. ludzi. Tek-
sty jego „utworów” to lawina 
wymiocin obrażających kobie-
ty na każdy możliwy sposób. 
Określenia „szmata”, „zdzira”, 
„k**wa” lub stwierdzenia, 
że kobiety „chcą się tylko 
ru***ć” to najdelikatniejsze 
zwroty. Cypis nie ukrywa, że 
uważa się za – cytat: „Nie-
kwestionowanego króla pod-
stawówek”. I to jest niestety 
prawda. Po moim poście na 
jarryjaworski.blogspot.com, 
który przeczytało 200 tys. 
osób, sieci partnerskie usunę-
ły Cypisa z ofert. Ale on wciąż 

jest w sieci i oglądają go na-
miętnie dzieciaki. 
A inni? Sexmasterka w klima-
cie taniego porno „edukuje” 
dzieciaki o seksie. Daniel Ma-
gical to zaś wyjątkowy feno-
men patologii sieci. Prowadzi 
stream (transmisję) ze swoje-
go mieszkania, gdzie w jednym 
pokoju, na brudnym barłogu 
mieszka z matką i młodszym 
bratem. Normą są tam awan-
tury, rąbanie mebli, ścieki 
wyzwisk, rzucanie butelkami 
przez okno – wszystko LIVE. 
Dodatkowo ten człowiek jest 
z Torunia i to się dzieje tutaj, 
u nas.
Nie zabraniajcie YouTube, ale 
zainteresujcie się, co oglą-
da wasze dziecko. Złe treści 
mogą zupełnie skrzywić mło-
dą, nieukształtowaną osobo-
wość. Nie ma żartów.

Nareszcie „dało się”!
Kiedy parę lat temu, wspólnie 
z kilkoma toruńskimi „poza-
rządówkami” i kilkuset zaan-
gażowanymi mieszkańcami 
robiliśmy Restart, wniosków 
było wiele. Najczęściej chodzi-
ło o zmiany w działaniu straży 
miejskiej, bo to temat bez koń-
ca. Coś drgnęło, trochę mniej 
ostatnio „polują w bramach” 
na kierowców, ale to nadal naj-
bardziej nielubiana formacja 
w mieście. Restart postulował 

także więcej zieleni na starów-
ce. Dla mnie niestety za dużo 
jest wycinek, widać to także w 
sercu miasta (patrz Fosa Sta-
romiejska i wycinka starych 
klonów przy Collegium Maius). 
Pani rzecznik PMT napisała 
ostatnio w polemice do mojego 
felietonu, że w miejsce jednego 
wyciętego drzewa posadzone 
będą trzy. Cieszę się. Tylko, że 
oboje raczej nie dożyjemy, aby 
owe drzewa były tak wielkie i 
piękne, jak te wycięte. I na to 
niestety, nie ma rady, bo drze-
wa rosną wolno, a giną w jed-
nej chwili.
Jednak chyba najwięcej osób 
wskazywało na brak miejsc 
do siedzenia i ławek na Sta-
rym Mieście. Wolontariusze, 
obchodząc każdą atrakcję tu-
rystyczną Torunia, zrobili dzie-
siątki zdjęć ludzi siedzących 
na parapetach, schodkach  
i wszelkich wystających frag-
mentach gotyckich murów. Bo 

jak się okazało, żeby usiąść 
na krześle lub ławce, trzeba 
kupić sobie kawę i usiąść w 
letnim ogródku. Okazało się, 
że w Toruniu mamy najdroższe 
miejsca do siedzenia w Polsce. 
W samym sercu Torunia opcje 
więc były dwie: albo usiąść w 
ogródku i odpocząć za pienią-
dze, albo pozostawały jeszcze 
parapety wokół ratusza. Dla-
tego tak bardzo ucieszyłem 
się, że na obu toruńskich ryn-
kach pojawiły się parklety. Co 
to takiego? Fajne, drewniane 
i co ważne ukwiecone miejsca 
do siedzenia i odpoczynku. 
Jednak „dało się”. Zrobiło się 
piękniej, bardziej kolorowo i 
jakby bardziej europejsko. A 
tego ostatnio w naszym kraju 
jak na lekarstwo. Może by tak 
wprowadzić ukwiecone par-
klety w Sejmie? Czy to może w 
nim jeszcze coś zmienić?

Mieszkańcy wybrali

Mamy to! Ogłoszono wyniki 
budżetu partycypacyjnego. 
Pomysły na wykorzystanie 
budżetu były bardzo różne. Li-
czy się to, że są one ważne dla 
lokalnych społeczności. Dla 
mieszkańców dzielnic i osób 
zaangażowanych w poprawę 
życia w naszym mieście. Dla 
jednych priorytetem jest jest 
nowoczesny i bezpieczny plac 

zabaw, a dla innych droga do-
jazdowa. Są to rzeczy, które 
realnie mają zmienić życie, 
rzeczy pod którymi podpisa-
ły się setki torunian. Łącznie 
w 2018 roku zrealizowanych 
zostanie 56 projektów ze 126, 
które zostały zgłoszone do 
Budżetu Partycypacyjnego. 
Ważna jest również nasza ak-
tywność, łącznie oddano 55 
tysięcy głosów.
-W głosowaniu najbardziej ak-
tywni okazali się mieszkańcy 
Czerniewic - niewielkiego osie-
dla na lewobrzeżu, na którym 
aktywnym projektodawcom 
udało się zgromadzić wokół 
projektów zainteresowanie 
sąsiadów. Najmniej aktywni 
byli natomiast mieszkańcy 
osiedla Staromiejskie, ale tam 
było wiadomo, że wszystkie 
projekty zostaną wybrane, 
ponieważ suma ich wartości 
nie przekraczała dostępnej 
puli pieniędzy - mówił dy-
rektor Wydziału Komunikacji 

Społecznej i Informacji Paweł 
Piotrowicz.
Słowa dyrektora Piotrowicza 
podkreślają kolejną ważną 
sprawę. Mianowicie to, że 
najmniejsze społeczności po-
trafią najbardziej się zmobili-
zować i pokazać, że w grupie 
siła. To cieszy. Cieszy, to że 
Toruń jest różnorodny co po-
kazują również potrzeby kon-
kretnych osiedli. Głosujemy 
na projekty, które są dla nas 
ważne. Dostajemy możliwo-
ści, by miasto sfinalizowało 
to, czego realnie brakuje. To 
już piąty rok budżetu odda-
nego w ręce mieszkańców i 
wszystko wskazuje na to, że 
obie strony, zarówno miasto, 
jak i mieszkańcy, z tego roz-
wiązania są zadowoleni. Oby 
tak dalej! W końcu rozumienie 
swoich potrzeb to klucz do 
sukcesu.

Maciej karczewski 
toruński przedsiębiorca

Muzyczna wycieczka
do Ciechocinka
Zbliża się Happy Jazz Festiwal – ple-
nerowe wydarzenie organizowane 
od 2015 roku w Muszli Koncertowej 
malowniczego Parku Zdrojowego w 
Ciechocinku. Głównym architektem 
przedsięwzięcia jest Jurek Szymań-
ski.  W jego realizacji wspiera go 
burmistrz miasta – Leszek Dzier-
żewicz. W tym roku zostanie ono 
zorganizowane w formule benefisu, 
którego bohaterem będzie Marek 
Gaszyński. W trakcie koncertu wy-
stąpią m.in.: Apostolis Anthimos, 
Krzysztof „Puma” Piasecki, Moriah 
Woods. Będzie też silna toruńska 
reprezentacja. Ze swoimi formacja-

mi zaśpiewają: Sylwia Kwasiborska i 
Asia Czajkowska-Zoń. W roli gospo-
darza, obok Marka Gaszyńskiego, 
wystąpi zespół Skołowani. Sko-
rzystam z okazji, żeby przybliżyć 
Państwu postać jednej z artystek 
występujących w trakcie benefi-
su. Moriah Woods, bo ją mam na 
myśli, to amerykańska wokalistka, 
instrumentalistka, autorka tekstów 
i kompozytorka. Swoją twórczością 
nawiązuje do najlepszych tradycji 
amerykańskiego folku, ale wykony-
wanego z wyraźnym indywidual-
nym piętnem. Z dużym wyczuciem 
łączy korzenne brzmienia z nowymi 
trendami. Sama artystka muzykę, 
którą gra, określa jako „folk noir, czyli 
coś starego, coś mrocznego, coś żar-
liwego i pełnego pasji”. Tyle w skró-
cie. Moja osobista refleksja wykracza 
daleko poza tych kilka zdań. Moriah 
to indywidualność trudna do zaszu-
fladkowania, mimo jej wyraźnych 
inspiracji. Wyniosła je ze środowiska, 
w którym się wychowała (Kolorado, 
USA). Trzeba je łączyć z przekazany-
mi jej przez rodziców fascynacjami. 

Mama artystki jest skrzypaczką, 
preferującą muzykę poważną, tata 
gitarzystą obracającym się w sty-
listyce klasycznego rocka. Z tym 
muzycznym bagażem Moriah Wo-
ods zdecydowała się „wylądować” 
na stałe w Polsce. Śmiała decyzja, 
szczególnie że podjęta na podstawie 
trzymiesięcznego pobytu w naszym 
kraju, spowodowanego rodzinnymi 
zawirowaniami. Bez polskich korzeni. 
Wybrała Puławy. W listopadzie 2014 
r. wystąpiła w Hard Rock Pubie Pa-
mela. Zagrała solowy set w trakcie 
drugiego HRPP Festival. Miała trudne 
zadanie. Występowała jako ostatni 
wykonawca. Późno w nocy i do tego 
akustycznie. Poprzedzona świetny-
mi występami takich artystów jak 
Lewis Hamilton, Pat McManus, Gwyn 
Ashton. Mimo tych okoliczności jej 
set wywarł na mnie, podobnie jak 
na publiczności, ogromne, niezatarte 
wrażenie. Od tego czasu artystka re-
gularnie swoimi występami wspiera 
najważniejsze klubowe wydarzenia. 
W sierpniu zagra w Ciechocinku. 

darek kowalski, HrP Pamela

Żaneta Lipińska-Patalon
redakcja@toronto-magazyn.pl

jarosław jarry jaworski 
specjalista public relations, 

freak



toronto
magazyn toruński

www.toronto-magazyn.pl
redakcja@toronto-magazyn.pl

Adres:
ul. Grudziądzka 79/6 

tel. 789 191 070
red.nacz. Żaneta Lipińska-Patalon

wydanie bezpłatne

wydawca:
Interactive-Press

Żaneta Lipińska-Patalon

Reklama:
reklama@toronto-magazyn.pl

tel.789 223 013, tel.789 216 119, tel.789 223 339

Opracowanie graficzne:
 Anna Paula Szmeichel

mruff design

Druk: 
Agora SA

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za treść zamieszczonych reklam

- 3 -REKLAMA
TRN 2017072802



- 4 -MIASTO

O rozdysponowaniu oszczęd-
ności zadecydowali radni 
podczas lipcowej sesji RM. 
I tak największą część tej 
sumy, bo 530 tys. zł, posta-
nowiono przeznaczyć na 
przyspieszenie płatności za 
rozbudowę i modernizację 
trzech toruńskich przedszkoli  
– nr 11, 15 i 17. Dzięki prze-
budowie tych placówek bę-
dzie można przyjąć do nich 
o kilkadziesiąt dzieci więcej. 
Dodatkowe środki pozwo-
lą zakończyć w nich prace  
w bieżącym roku, a nie – jak 
przewidywano – w 2018. 

nowe stacje monitoringu 
jakości powietrza
Również jeszcze w tym roku 
pojawi się dodatkowych dzie-
sięć stacji monitoringu jakości 
powietrza. – Kolejne stacje 
powstaną na wniosek miesz-
kańców i radnych. Do tej pory 
mieliśmy trzy takie punkty – 
na Kaszczorku, Starówce i na 
Rubinkowie. To państwowy 
monitoring, za który odpo-

wiada Wojewódzki Inspek-
torat Ochrony Środowiska. 
Teraz będziemy mieć również 
miejski. Dziesięć punktów za-
instalowanych zostanie na 
budynkach placówek oświa-
towych, między innymi na 
Wrzosach, Bielawach, Jakub-
skiem, Bydgoskim Przedmie-

ściu i lewobrzeżu. Stworzona 
zostanie platforma i aplikacja 
mobilna – mieszkańcy będą 
mogli śledzić na bieżąco stan 
jakości powietrza – informu-
je Szczepan Burak, dyrektor 
Wydziału Środowiska i Zie-
leni UMT. To wydatek rzędu  
130 tys. 

Pojawi się więcej zieleni. 200 
tys. przeznaczono na rewita-
lizację alpinarium (teren za 
pomnikiem ks. J. Popiełusz-
ki) oraz Ogrodu Muzyków. 
W Ogrodzie zainstalowany 
zostanie plac zabaw z mu-
zycznymi akcentami, wyko-
nane będą nowe nasadzenia 

w postaci traw oraz nowych 
gatunków drzew, pojawią się 
nowe elementy małej archi-
tektury. Natomiast na terenie 
alpinarium, którego rewitali-
zację rozpoczęto w 2011 roku 
i wciąż brakowało środków 
na jej kontynuację, m.in. upo-
rządkowana zostanie roślin-
ność, a układ komunikacyjny 
zostanie dostosowany dla 
osób niepełnosprawnych.  

Basen na Bydgoskim 
Przedmieściu
Jedną z ważniejszych plano-
wanych inwestycji jest budo-
wa kompleksu basenów obok 
Centrum Konferencyjnego 
Park na Bydgoskim Przed-
mieściu. – Pomysł budowy 
takiego kompleksu zapropo-
nował kilka lat temu jeden z 
radnych. Nowy obiekt zakła-
da budowę trzech basenów, 
zaplecza sanitarnego, części 
rekreacyjnej i siłowni ze-
wnętrznej – informuje Marcin 
Maksim, dyrektor Wydziału 
Inwestycji i Remontów UMT. 

Został już ogłoszony przetarg 
na wykonanie projektu nowej 
inwestycji. Koszt budowy ką-
pieliska, które przypominać 
istniejące Na Skarpie, szacuje 
się na ok. 2 400 000 zł.  
Kolejne istotne zmiany w 
perspektywie czterech lat 
dotyczyć będą Toruńskiego 
Roweru Miejskiego. Do końca 
tego roku zostanie rozstrzy-
gnięty przetarg na wybór 
operatora TRM. W przyszłym 
roku wzrośnie liczba stacji z 
obecnych 25 finansowanych 
przez miasto z ponad 300 ro-
werami do 40. Mieszkańcy w 
konsultacjach społecznych 
proponowali kolejne stacje 
m.in. na Bydgoskim, Jakub-
skiem i Chełmińskim Przed-
mieściu. Mają pojawić się w 
Toruniu najnowsze rowery 
trzeciej generacji. Za ich wy-
najęcie zapłacimy kartą płat-
niczą lub za pomocą telefonu 
komórkowego. Będzie nowo-
cześniej. 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

Światowe Igrzyska Polonijne to 
sportowe święto dedykowane 
Polakom mieszkającym poza 
granicami kraju. Wydarzenie to 
odbywa się co dwa lata w róż-
nych miastach Polski. Toruń po 
raz pierwszy był gospodarzem 
tego przedsięwzięcia w 2009 
roku. – Kontakty z Polonią po-

przez sport mają już długolet-
nią historię i ogromnie cieszymy 
się, że po raz kolejny zawodnicy 
z ponad 30 krajów będą rywa-
lizować w Toruniu – opowiada 
Michał Zaleski, prezydent To-
runia. – Najwięcej uczestników 
przyjedzie do nas z państw 
sąsiednich – Litwy, Czech, Bia-

łorusi, ale pojawią się także 
sportowcy z odległej Kanady. 
Myślę, że to dowód na to, iż 
zawody te cieszą się napraw-
dę sporą popularnością. Ważne 
jest to, żeby propagować spor-
towego ducha z różnych zakąt-
ków świata. Mogę zapewnić, że 
organizacyjnie jesteśmy przy-

gotowani do tego wydarzenia z 
jednej strony dzięki współpracy 
ze Stowarzyszeniem „Wspól-
nota Polska”, a z drugiej dzięki 
wsparciu Ministerstwa Sportu i 
Turystyki. Cieszymy się zatem, 
że ze swojej strony zapewni-
my jak najlepsze warunki do 
rywalizacji sportowej, dlatego 

jestem przekonany, że wszy-
scy zawodnicy opuszczą nasze 
miasto z przeświadczeniem, że 
warto tutaj wracać. Zachęcam 
też bardzo torunian do zapo-
znania się z harmonogramem 
tego wydarzenia i śledzenia na 
bieżąco poszczególnych eta-
pów rywalizacji. 

Dyscypliny, które w tym roku 
zgromadzą najliczniejsze grono 
zawodników, to lekkoatletyka 
oraz bowling. Z kolei najbardziej 
kameralna rywalizacja odbę-
dzie się podczas gry w szachy 
i brydża.

Ostatnie odliczanie
do sportowych zmagań

Rywalizacja w ramach XVIII 
Światowych Igrzysk Polonij-
nych odbędzie się w Toruniu 
na 13 obiektach sportowych 
należących do miasta i trzech 
obiektach towarzyszących. 
Miasteczko sportowe znajdo-
wać się będzie na terenie Cen-
trum Targowego „Park”. – Choć 
już tak niewiele czasu zostało 
do rozpoczęcia igrzysk, to na 
twarzach organizatorów nie 
widać cienia paniki – zauważa 

Dariusz Bonisławski, prezes 
Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska”. – Świadczy to tylko o 
tym, że wszystko jest przygo-
towane naprawdę doskonale. 
Światowe Igrzyska Polonijne 
ze względu na swoją rangę to 
najważniejsza impreza integru-
jąca Polaków mieszkających za 
granicą. Dlatego też z ogrom-
ną uwagą staramy się zawsze 
wyszukiwać partnerów do or-
ganizacji tego wydarzenia. To 
nie przypadek, że Toruń po raz 
drugi jest gospodarzem tego 
przedsięwzięcia. Miasto jest 
niezwykle atrakcyjne zarów-
no ze względu na wspaniałą 
architekturę, jak i nowoczesne 
obiekty sportowe.  

Inauguracja XVIII Światowych 
Igrzysk Polonijnych odbędzie 
się na Hali Sportowo-Wido-
wiskowej Arena Toruń przy  
ul. Bema, o godz. 20.30. Wstęp 
na to wydarzenie jest wolny. 
Rywalizacja w ramach po-
szczególnych dyscyplin potrwa  
do 6 sierpnia. 

Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

1 400 000 zł to oszczędności w miejskim budżecie. zostaną one przeznaczone na nowe inwestycje. Środki pozwolą 
 przyśpieszyć realizacje wybranych przedsięwzięć. 

33 kraje, 25 dyscyplin i ponad 1000 zawodników – już jutro startuje inauguracja XVIII Światowych Igrzysk Polonijnych. toruń 
po raz drugi w historii będzie gospodarzem tego wydarzenia. sprawdzamy, jak komentują to przedsięwzięcie władze miasta. 

Wkrótce Toruniu pojawi się nowy model roweru miejskiego            Fot. Sławomir Jędrzejewski

Michał Zaleski, prezydent Torunia, i Mariola Soczyńska, dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki, podczas konferencji 
prasowej Igrzysk Polonijnych                                                                                                                                                 Fot. Dominika Lipińska

Basen, nOwOczesny trM, MOnItOrIng POwIetrza 
– nOwe MIejskIe Inwestycje

tOruń jest gOtOwy na XVIII Igrzyska POLOnIjne
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Bezpieczne i Ekologiczne Waka-
cje to akcja Stowarzyszenia In-
tegracja i Współpraca, która od 
kilku lat promuje nie tylko bez-
wypadkowe wakacje. Zaczęło 
się w Mielnie –  tam odbyła się 
pierwsza akcja. Koncentrowała 
się na uświadamianiu młodych 
ludzi o szkodliwości używek.  
Z czasem poszerzona została  
o udzielanie pierwszej pomocy. 
W tym roku w ciągu dwóch 
miesięcy – od początku lipca 
do końca sierpnia – przepro-
wadzana jest w dwudziestu 
miejscowościach. Prym wiedzie 
nasze województwo, choć od-
będzie się także m.in. w Legni-
cy, Włodawie, Białymstoku czy 
w Warszawie.

Pokazy, gry, zabawy, konkur-
sy – Bezpieczne i Ekologiczne 
Wakacje mają formę festynu 
towarzyszącego zwykle in-
nym imprezom organizowanym  
w danej gminie, czyli święto-
waniu dni miasta, powiatu czy 
festynom dożynkowym. W 
Toruniu, 15 sierpnia, będzie to-
warzyszyć Festiwalowi Wisły. 
Co w ramach akcji się dzieje? 
Spotkanie z policjantami jest 
okazją, żeby wejść do radiowo-
zu, zebrać odciski palców czy 

zobaczyć umiejętności psów 
policyjnych. Mundurowi uczą 
rodziców, jak rozpoznawać 
symptomy uzależnienia u dzie-
ci. Strażacy zapraszają do swo-
ich wozów, ratownicy medyczni 
edukują w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy wszystkie 
pokolenia – od przedszkolaka 
do seniora. Dzieci próbują za-
pamiętać ważne numery alar-
mowe. Podczas spektaklu dla 
najmłodszych, przygotowane-
go przez toruński teatr Afisz, 

najmłodsi zyskują wiedzę na 
temat segregacji śmieci. W 
sierpniu organizowane akcje w 
większym stopniu skupią się na 
bezpieczeństwie w drodze do 
szkoły.
– W tym roku planujemy zde-

cydowanie więcej pokazów. 
Stąd na przykład w Toruniu  
w związku z Festiwalem Wi-
sły organizujemy pokazy 
strażackie na wodzie. Jazda  
w narko- i alkogoglach, a tak-
że obecność symulatorów da-

chowania i zderzeń to kolejna 
okazja do zdobycia ciekawych 
doświadczeń dla uczestników 
naszej akcji – wymienia Jakub 
Janiszewski ze Stowarzysze-
nia Integracja i Współpraca.   
– W tym roku podczas akcji 
rozdajemy maseczki do sztucz-
nego oddychania. To tegorocz-
na nowość.
Letnie akcje przed nami jesz-
cze między innymi w Brodnicy, 
Kowalewie Pomorskim, Toruniu 
czy Chełmnie. Stowarzyszenie 
planuje poszerzyć promowa-
nie bezpieczeństwa o zimowy 
wypoczynek. – Od grudnia do 
lutego chcielibyśmy prowadzić 
akcję w szkołach. I nie tylko 
w szkołach. Mamy propozycję 
ze Szklarskiej Poręby, żeby na 
temat bezpieczeństwa szko-
lić przy wyciągu narciarskim  
– dodaje Jakub Janiszewski.
Akcję wspiera m.in. marsza-
łek województwa kujawsko
-pomorskiego, Departament 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Toruniu, Kra-
jowa Spółka Cukrowa, Żabka 
Polska SA, Grupa BPS, Euro-
pejski Fundusz Rozwoju Wsi 
Polskiej, Ghelamco. 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl 

Bezpieczny wypoczynek to podstawa udanych wakacji. dobrze wiedzieć, jak zareagować w sytuacjach zagrożenia. takiej wiedzy nigdy nie jest dosyć. 

sPędź wakacje BezPIecznIe!

Akcja Bezpieczne i ekologiczne wakacje odbędzie się w |Toruniu 15 sierpnia. Na zdjęciu Jakub Janiszewski          Fot. Archiwum
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Od rocka po disco… 
na smyczkach

Od Elvisa do Lady Gagi – 
muzyczna wyprawa przez 
kamienie milowe w historii 
muzyki współczesnej. Ale… 
z niespodzianką. Aranżacje 
znanych wszystkim utworów 
muzyki rozrywkowej przy-
gotowała Emma Kluczyńska 
i toruński aranżer Tomasz 
Cywiński, zaś wykonaniem 
zajął się kwartet smycz-
kowy Infinito, a właściwie 
kwintet, bo na fortepianie 
towarzyszyć będzie mu Ma-
ria Mieszczankin. To młode 
dziewczyny, które umiejęt-
nie bawią się muzyką. W sali 
Dworu Artusa zabrzmią hity 
Elvisa Presleya, Led Zeppe-
lin, Simona &Garfunkela, U2, 
Stinga, a także ABBY, Dżemu, 
Republiki oraz Artura Rojka 
– w sumie około 15 utworów 
od lat 50. ubiegłego stulecia 
po współczesność. Będzie to 
podróż przez muzykę rocko-
wą, pop, po brzemienia disco. 
– W ubiegłym roku propono-
waliśmy słuchaczom muzykę 
filmową. Teraz chcemy poka-
zać, że w muzyce rozrywko-
wej także tkwi piękno muzyki 

klasycznej. Nawet wydawać 
by się mogło banalny „With 
Or Without You” zespołu U2 
jest skomplikowany. Wiele 
utworów to suity, minia-
turowe symfonie, takie jak 
choćby milowy kamień mu-
zyki rockowej, czyli „Sta-
irway To Heaven” Led Zep-
pelin.  Dziewczyny zagrają 
również przebój „Ona tańczy 
dla mnie” stylizowany na… 
utwór barokowy. Usłyszymy 
więc kanony muzyki roz-
rywkowej odkryte na nowo 
– zachęca Łukasz Wudarski, 
kierownik artystyczny to-
ruńskiego Dworu Artusa.

co słychać
„pod gwiazdami”

Za nami koncerty Suzanne 
Vegi, Adama Nowaka i Aku-
styk Amigos, zespołu Hey 
z ich charyzmatyczną wo-
kalistką Kasią Nosowską i 
Wojtka Mazolewskiego, któ-
remu towarzyszyli Wojciech 
Waglewski, Piotr Zioła i Vie-
nio – trzej artyści z zupełnie 
różnych pokoleń i światów 
muzycznych. Toruń był jed-
nym z punktów na trasie 
promującej najnowszą płytę 

Mazolewskiego „Chaos Pe-
łen Idei”, w nagraniu której 
towarzyszyło gdańskiemu 
muzykowi dziewięciu wokali-
stów reprezentujących różne 
gatunki muzyczne. 

Na zakończenie cyklu Kon-
certów pod Gwiazdami, 
odbywających się w Amfi-

teatrze Muzeum Etnogra-
ficznego, Dwór Artusa zo-
stawił spotkanie z Markiem 
Piekarczykiem, wokalistą ze-
społu TSA. Jak podkreśla Łu-
kasz Wudarski, Piekarczyk to 
zaprzeczenie etosu muzyka 
rockowego – niepijący we-
getarianin. Zaśpiewa utwory 
Niemena, Skaldów, Czerwo-

nych Gitar i wiele innych pio-
senek, które ukształtowały 
go jako artystę. 

Hanna Wojtkowska

redakcja@toronto-magazyn.pl  

Od elvisa 
do Lady gagi

29 lipca, godz. 19.00

Marek Piekarczyk 
akustycznie

30 lipca, godz. 21.00  

rozrywka w klasycznej aranżacji i ciąg dalszy koncertów pod gwiazdami – dwór artusa zaprasza na niezwykłe muzycznie lato. koncerty,  
które przed nami to znane przeboje w niecodziennym brzmieniu i zjednoczenie różnych muzycznych światów. 

wakacyjna, Muzyczna POdróŻ z dwOreM artusa
KULTURA

Dziewczyny z Infinito przygotowały ciekawe aranżacje znanych utworów                                                          Fot. Nadesłane
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Czerpie inspiracje z życia i 
nie boi się rozliczyć z prze-
szłością. W rozmowie dla „To-
ronto” Sara Pach zdradza, że  
w nowym singlu stawia przede 
wszystkim na szczery i osobi-
sty przekaz.

czy utwór „nowy” jest 

też zapowiedzią „nowej” 
sary? wielokrotnie po-
wtarzasz, że jego tekst 
jest dla ciebie szczegól-
nie wyjątkowy… 

 – Zgadza się, utwór ten 
jest dla mnie zdecydowanie 
wyjątkowy, przede wszyst-

kim z dwóch względów. Po 
pierwsze: jestem autorką 
zarówno jego tekstu, jak i 
linii melodycznej. Po drugie 
treść utworu inspirowana jest 
doświadczeniami z mojego 
życia. Nie jest tajemnicą, że 
opowiada on o moim pierw-
szym chłopaku. To dla mnie 

niezwykle emocjonalne, ale 
myślę, że ważne jest tworze-
nie szczerego przekazu, pły-
nącego prosto z serca. 

dlaczego zależało ci na 
tym, żeby teledysk do 
„nowego” miał formułę 
fabularną? 

– Zależało mi na tym, żeby jak 
najlepiej oddać sens słów tego 
utworu. W związku z tym po 
prostu chciałam odwzorować 
to, co przeżyłam, podzielić 
się swoim punktem widzenia i 
swoimi emocjami. Nawet miej-
sca, w których pojawialiśmy 
się na planie teledysku, były 
tymi samymi, gdzie niegdyś 
spędzaliśmy mnóstwo czasu 
z moim byłym chłopakiem. 
Myślę więc, że jak chce się 
tworzyć wiarygodny przekaz, 
wybór formuły fabularnej jest 
trafnym kierunkiem.

Praca nad nową płytą 
w toku, tymczasem co 
możesz już teraz zdra-
dzić – jaka ona będzie, 
czy któryś z utworów 
jest równie osobisty, 
jak „nowy”? 

– Muszę przyznać, że wszyst-
kie utwory będą dla bardzo 
osobiste. Płytą tą chcę za-
mknąć pewien etap w moim 
życiu, dlatego też nie ukry-
wam, że będzie to szczegól-
nie osobisty i emocjonalny 
zestaw. Od dawna marzyłam 
o tym, by wydać singiel, któ-
ry będzie w stu procentach 

mój. Który będzie wyrażał, 
jaką jestem osobą, zarówno w 
słowach, jak i w aranżacji mu-
zycznej. Samodzielne tworze-
nie daje mi ogromną radość i 
satysfakcję, dlatego też cie-
szę się, że mogę się w końcu 
tym podzielić. 

na koniec nie sposób 
nie zapytać, kiedy bę-
dziemy mogli usłyszeć i 
zobaczyć dalsze efekty 
twojej pracy? Myślę, że 
po „nowym” wielu two-
im fanom wzrósł apetyt 
na więcej. 

– Obecnie przede mną jest 
czas intensywnej pracy, któ-
rej kolejne efekty myślę, że 
będzie można zobaczyć już 
niedługo, gdyż z początkiem 
sierpnia. Ukaże się wówczas 
nowy klip do piosenki „Lubię 
tu być”, którą nagrałam dla 
naszego województwa. Już 
teraz serdecznie zapraszam 
wszystkich do obejrzenia pre-
miery. 

Rozm. Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

czerpie inspiracje z życia i nie boi się rozliczyć z przeszłością. w rozmowie dla „toronto” sara Pach zdradza, 
 że w nowym singlu stawia przede wszystkim na szczery i osobisty przekaz.

sara PacH: nOwą Płytą cHcę zaMknąć PewIen etaP ŻycIa

Toruńska wokalistka podczas kręcenia teledysku                                                                                                      Fot. Nadesłane
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na początek pytanie, 
które wielu nam spędza 
sen z powiek – jak dobrać 
trening, żeby był efek-
tywny?
Magda Foeller: – Przede wszyst-
kim należy dobrze określić cel 
treningowy. Może to być reduk-
cja kilogramów, nabranie kształ-
tów lub po prostu ujędrnienie 
sylwetki. Każdy organizm jest 
jednak inny i inaczej będzie re-
agował na różne bodźce. Wybór 
treningu postrzegam trochę w 
kategoriach wyboru lekarstwa 
dla ciała. Dobrze, jeśli indywidu-
alnej porady udzieli specjalista. 
Jeśli jednak rezygnuje się z ta-
kiej opcji, najlepiej zaufać swojej 
intuicji i metodą prób i błędów, 
na podstawie dostępnej wiedzy, 
wypracować najlepsze dla siebie 
rozwiązanie treningowe.
usługi trenera personal-
nego zyskują w Polsce 
coraz większą popular-
ność. na jakiego typu 
wsparcie możemy liczyć, 
decydując się na taką 
współpracę?

Magda Foeller: – Na pewno na 
wsparcie merytoryczne pod ką-
tem planu działania treningowo
-żywieniowego. Ze swojej strony 
mogę powiedzieć, że największą 
uwagę przywiązuję do sfery 
mentalnej, motywacji i wsparcia. 
W dobie internetu nie sztuką jest 
znaleźć plan treningowy czy ży-
wieniowy. Sztuką jest zacząć i w 
tym postanowieniu wytrwać. Tu 
pojawia się moja rola. 
na twojej stronie moż-
na przeczytać, że jesteś 
zwolenniczką przede 
wszystkim treningów si-
łowych – dlaczego wła-
śnie tego rodzaju aktyw-
ność jest twoim zdaniem 
najbardziej skuteczna?
Magda Foeller: – Trening si-
łowy jest sposobem realizacji 
planów sylwetkowych, z jakimi 
przychodzi do mnie większość 
osób. Dla kobiet – sposobem na 
jędrne, kształtne nogi i poślad-
ki. Dla mężczyzn – na szerokie 
plecy i wyeksponowaną klatkę 
piersiową. Nawet w kontekście 
utraty kilogramów trening siło-

wy jest rozwiązaniem najbardziej 
optymalnym. Przez aktywizację 
mięśni zwiększa się wydatek 
energetyczny przy wysiłku, co 
ma istotne znaczenie podczas 
odchudzania. Aktywizacja mięśni 
zdecyduje również o odpowied-
nim „wypełnieniu” poszczegól-
nych części ciała, a tym samym 
ich ujędrnieniu. 
treningi treningami, ale 
nie da się ukryć, że w wal-
ce o upragnioną sylwetkę 
ważną jest też dieta?
Magda Foeller: – Oczywiście. Ra-
cjonalne odżywianie to znaczna 
część sukcesu. Ważne jest jed-
nak, aby dopasować odżywianie 
do warunków swojego życia i 
zdecydować, ile posiłków realnie 
jesteś w stanie spożywać. Pole-
cam również skupić się pozytyw-
nie na doborze składników po-
trzebnych w diecie, zamiast na 
eliminacji określonych potraw, 
gdyż nasz mózg nie rozumie sło-
wa „nie”. 
coraz więcej zwolenni-
ków zyskuje w ostatnim 
czasie crossfit – czy fak-

tycznie szukając alterna-
tywy dla siebie, warto iść 
w tym kierunku?
Magda Foeller: – CrossFit to pew-
nego rodzaju społeczność, co 
bardzo dobrze wpływa na mo-
tywację do treningu. Zawiązuje 
się poczucie przynależności, co 

uważam za niezwykle pozytyw-
ne zjawisko. Same treningi są 
konstruowane tak, żeby zaan-
gażować całe ciało, więc działają 
ogólnorozwojowo. Sama kilka 
miesięcy trenowałam w CrossFit 
Toruń. Kiedy zajęcia prowadzone 
są przez profesjonalistów z pasją, 

to na pewno warto. 

dziękuję bardzo za roz-
mowę.
Dziękuję.

Rozm. Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

Magda foeller to jedna z najbardziej znanych trenerek personalnych w regionie. w rozmowie dla „toronto” opowiada o tym, od czego zacząć 
walkę o upragnioną sylwetkę i jakie treningi cieszą się obecnie największą popularnością. 

trenIng LekarstweM dLa cIała? – O trendacH w aktywnOŚcI 
fIzycznej rOzMawIaMy z Magdą fOeLLer

Na zdjęciu trenerka Magdalena Foeller                                                                                Fot. Nadesłane

ZDROWE I AKTYWNE WAKACJE
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– Rolki to świetna forma ru-
chu, gdyż angażuje wszyst-
kie części ciała – przekonuje 
Natalia Rutowska, instruk-
torka z Ice`n`roll. – Dla ko-
biet zbawiennie działają one 
na pośladki, uda, brzuch 
czy plecy, przez co jest to 
idealna forma codzienne-
go treningu. Ponadto rolki 

mniej obciążają stawy niż 
na przykład bieganie. Jeśli 
ktoś boryka się z problemem 
kolan, rolki będą dla niego 
odpowiednie. Osobiście bar-
dzo lubię uczucie rozwijania 
prędkości na tych czterech 
kółkach, co daje ogrom przy-
jemności i satysfakcji. 
Nie da się ukryć, że początki 
– jak w każdym sporcie – jaz-
dy na rolkach bywają trudne. 
Cierpliwość jednak popłaca, 
gdyż trening na rolkach nie-
sie za sobą nieocenione ko-

rzyści. – Na początek warto 
pamiętać, że poza rolkami 
ważne jest też to, żeby wy-
posażyć się w odpowiednie 
ochraniacze, czyli kask na 
głowę i zabezpieczenie na 
nadgarstki, łokcie i kolana 
– radzi Natalia Rutkowska. 
– Jest to niezwykle istotne 
zarówno dla dzieci, jak i dla  

dorosłych. Jeśli zaczynamy 
naszą przygodę z rolkami, 
pamiętajmy, że nie musimy 
mieć na starcie kosztownego 
sprzętu. Warto przywiązać 
wagę do tego, żeby zain-
westować w wygodny but, 
który dobrze trzyma kostkę. 
Jeśli chodzi o pierwsze kroki 
na rolkach, polecam skorzy-
stać z lekcji z instruktorem. 
Najważniejsze jest to, by 
nauczyć się swobodnie po-
ruszać do przodu, sprawnie 
hamować oraz bezpiecznie 

upadać. Ponadto pod okiem 
instruktora można wyrobić w 
sobie nawyk utrzymywania 
właściwej postawy. Prawi-
dłowa pozycja rolkowa to 
przede wszystkim ugięte ko-
lana i prosty staw skokowy. 

toruń 
♥ rolki
i nightskating

Już dziś wieczorem na 
parkingu Areny Toruń i 
na zamkniętej północ-
nej nitce ulicy Bema 
odbędzie się impreza 
Toruń kocha rolki. 
Rolkowe miasteczko 
wystartuje o godz. 
18.00, a zakoń-
czy się o 21.00. 
Wszyscy chętni 
będą mogli sko-
rzystać z dar-
mowej lekcji z 
instruktorami 
oraz zobaczyć 
pokazy zaawansowanej jaz-
dy. Na miejscu przewidziano 
też możliwość zaczerpnięcia 

 

porad
dotyczących doboru 

sprzętu, techniki jazdy czy 
odpowiednich metod 
treningowych. 

Ponadto odbędzie się 
także rywalizacja w 

turnieju z cyklu Ligi Sla-
lomowej, która dosto-

sowana jest zarówno do 
osób zaawansowanych, 

jak i amatorów. Organi-
zatorem wydarzenia jest 
Wydział Sportu i Turystyki 
UM oraz Radio GRA. Tym-
czasem już na wrzesień za-
planowano kolejną odsłonę 
Nightskating Toruń, czyli 
wieczornego przejazdu rol-
karzy ulicami miasta. Ideą 
akcji jest to, żeby spokojne 
tempo przejazdu pozwoliło 
przyłączyć się do zabawy 
osobom w każdym wieku i 
o różnym stopniu zaawan-
sowania.  Udział w akcji jest 
bezpłatny. Punktem startu 
jest Centrum Handlowe To-
ruń Plaza. 

Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

Natalia Rutkowska, instruktorka jazdy na rolkach Fot. Sławomir Jędrzejewski

Prędkość, przyjemność i zdrowie to dla wielu aktywnych kwinte- sencja jazdy na rolkach. również w toruniu zapanował 
trend na ten sport, a najbliższe spotkanie rolkowych pasjonatów już dziś wieczorem, przy arenie toruń. 

tOruń PrzesIada sIę na rOLkI

REKLAMA REKLAMA TRN 2017072809rTRN 2017072808

już na wrzesień zaplano-
wano kolejną odsłonę 
nightskating toruń, czyli 

wieczornego przejazdu 
rolkarzy ulicami miasta. 
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endermologia na różne 
partie ciała
Jeżeli kolejne diety, suplemen-
ty, a nawet aktywność fizycz-
na nie pomogą, warto spró-
bować zabiegu endermologii. 
Dzięki niemu możemy poprawić 
wygląd wielu partii naszego 
ciała niezależnie od wieku. – 
Endermologia to masaż podci-
śnieniowy, mechaniczny, który 
oddziałuje na tkankę łączną 
skóry. Wykonywany jest spe-
cjalną głowicą Lipomassage 
inną do ciała i twarzy, która 
zapewnia naturalną stymula-
cję powierzchni skóry, przy-
spieszając uwalnianie tłuszczu 
oraz naturalną produkcję kola-
genu i elastyny – wyjaśnia Ma-
rzena Prokopek, kosmetolog, 
właścicielka Miracle Beauty 
Spa. – Dzięki temu zabiegowi 
ujędrniamy ciało, pozbywamy 
się komórek tłuszczowych, 
modelujemy sylwetkę oraz 
wygładzamy powierzchnię 
skóry. Endermologia nie jest w 
Polsce nowością. Na rynku ko-
smetycznym istnieje już kilka 
lat. Zmienia się tylko urządze-
nie, typ głowicy, a co za tym 
idzie polepszają się możliwości 
i efekty zabiegowe.
Jeśli borykamy się z nadmiarem 
tkanki tłuszczowej, cellulitem 

czy problemami limfatycznymi 
zabieg może okazać się zba-
wienny. Jest polecany także 
kobietom po mastektomii, ze 
względu na właściwości dre-
nujące, oraz osobom mającym 
problemy z układem krążenia. 
Przed zabiegiem pacjenci ubie-
rają specjalny, przylegający 
do ciała kombinezon. Można 
masować różne części ciała – 
pośladki, brzuch, uda – i tam 
widać najlepsze efekty, a tak-
że dekolt, szyję czy twarz. Ma-
rzena Prokopek: - Jeśli chodzi o 
zabieg endermologii na twarz 
– poprawiamy gęstość skóry, 
ujędrniamy oraz pozbywamy 
się drugiego podbródka i kory-
gujemy owal twarzy. 

A efekty? Po 10-15 zabiegach 
zauważymy zadowalające 
zmiany. Kiedy nie powinniśmy 
decydować się na taki zabieg? 
– Przeciwskazaniem są stany 
zapalne, infekcje, nowotwór, 
antykoagulanty, ciąża oraz 
żylaki. Natomiast jeśli chodzi o 
przeciwskazania do zabiegu na 
twarz, to są nimi: opryszczka, 
trądzik zapalny i różowaty, wy-
pełniacze, botoks. Zabiegi te są 
bardzo lubiane przez klientów i 
cieszą się dużą popularnością – 
mówi kosmetolog.

kluczowa zasada 
– pij dużo wody!

Same zabiegi odchudzają-
ce nie wystarczą. Nawyki 
żywieniowe są niezwykle 
ważne. – Podstawą jest picie 
dużej ilości wody – od 1,5 do 
2 litrów dziennie. Woda po-

prawia wygląd naszego ciała, 
skóra nabiera blasku. Poza 
tym spalony tłuszcz podczas 
zabiegów, musimy wydalić z 
organizmu – podkreśla Anna 
Kurasz z Instytutu Zdrowia i 
Urody „Yasumi” przy ul. Śla-
skiego. – Endermologia jest 
w 100 procentach naturalnym 
zabiegiem i naprawdę sku-

tecznym. U nas najwięcej osób 
korzysta z niego w przedziale 
wiekowym 30-60 lat, dominują 
kobiety. Mężczyźni natomiast 
chętnie korzystają z elektro-
stymulacji. Po zabiegu często 
nam mówią, że na siłowni nie 
potrafią tak zmęczyć mięśni, 
jak właśnie podczas tego za-
biegu.  

Pani Anna poleca także wspo-
magającą odchudzanie plat-
formę wibracyjną pozwalającą 
skutecznie zredukować naszą 
„objętość”, ujędrniające cia-
ło fale radiowe czy masaże 
próżniowe. Kolejną opcją jest 
qlipo, który powoduje opróż-
nianie komórki tłuszczowej. 
Po tym zabiegu należy za-
dbać o zwiększoną aktywność 
fizyczną, co ułatwi spalanie 
tłuszczu. Bardzo skutecznym 
rozwiązaniem jest połączenie 
qlipo z platformą wibracyjną. 
Można skorzystać także z me-
dycznej kriolipolizy cooltech – 
trwale redukuje tkankę tłusz-
czową. Na pełny efekt trzeba 
poczekać trzy miesiące, ale 
już po miesiącu zauważymy 
kilka centymetrów mniej. 
Anna Kurasz: – Wybór zabie-
gu uzależniony jest od tego, 
na czym nam najbardziej 
zależy, co chcemy poprawić  
w naszej sylwetce. Dzięki 
konsultacjom, dobieramy 
najlepsze wyjście dla każde-
go zainteresowanego popra-
wą swojego wyglądu, a czę-
sto również samopoczucia.   

Hanna Wojtkowska
redakcja@magazyn-toronto.pl

Zabieg Endermologii stosujemy na rózne partie ciała. Na zdjęciu Marzena Prokopek              Fot. Sławomir Jędrzejewski

Prędkość, przyjemność i zdrowie to dla wielu aktywnych kwinte- sencja jazdy na rolkach. również w toruniu zapanował 
trend na ten sport, a najbliższe spotkanie rolkowych pasjonatów już dziś wieczorem, przy arenie toruń. 

wszyscy chcą być młodzi, urodziwi i oczywiście szczupli, choć przecież spełnienie tych kryteriów absolutnie nie wyznacza kanonu piękna, które jest 
pojęciem względnym. jednym ze sposobów na pozbycie się niechcianych kilogramów jest zabieg endermologii. Odchudzi, ujędrni, wymodeluje. 

skuteczne wyszczuPLanIe – enderMOLOgIa 
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Odwiedź 
nasze stanowisko
28 lipca, piątek 

w godz. 18:00-21:00
Arena Toruń, 

ul. Bema
podczas

 Toruń Kocha Rolki!
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– Założyłam bloga, ponieważ 
chciałam dzielić się moimi in-
spiracjami z sesji zdjęciowych– 
wspomina Natalia Chmielew-
ska, blogerka. – Z czasem to 
czytelnicy zaczęli mojego blo-
ga nazywać modowym, dla-
tego też postanowiłam zająć 
się tą tematyką. Social media 
dają obecnie młodym ludziom 
naprawdę dużo możliwości. 
Warto być systematycznym w 
swojej działalności i podcho-
dzić do tego z sercem oraz z 
pasją. Od dziecka wyznacza-
łam sobie marzenia i cele, a 
później stopniowo do nich dą-
żyłam, to chyba właśnie cały 
klucz do sukcesu. Zaczynając, 
nie sądziłam, że tyle osób bę-
dzie mnie obserwować. Jestem 
w szoku, kiedy nawet będąc 
w górach, spotkałam się z 
sytuacją, że na stoku rozpo-
znał mnie obserwator. Jestem 
szczęśliwa w miejscu, w któ-
rym jestem i na pewno na tym 
nie poprzestanę. 

chokery, gorsety
i kabaretki

Mówi się, że nic tak szybko nie 
przemija jak moda, dlatego też 
blogowe trendsetterki muszą 
być nieustannie na bieżąco. 

Koszyk wiklinowy, chokery 
czy kabaretki to tylko niektó-
re z hitów tego lata.  – Toreb-
ka typu koszyk wiklinowy to 
prawdziwy trend wśród gwiazd 
i jednocześnie świetna torebka 
na wakacyjny wyjazd. Poza 
tym dochodzą do tego buty 
typu klapki na obcasie, przede 
wszystkim czarne. Ponadto 
górują gorsety i sznurowania. 
Sukienki czy bluzki z wszy-
tym gorsetem można znaleźć 
prawie w każdej sieciówce, a 
trend ten wykreowały przede 
wszystkim siostry Kardashian. 
Z kolei chokery jako dodatek 
do stylizacji często można 
znaleźć u takich osób jak Gigi 
Hadid i Kendall Jenner. Wiąza-
nia na szyję są głównie mate-
riałowe i czarne. Kabaretki to 
kolejny trend, który przejął się 
z Instagrama. Koszulka z napi-
sem, sentencją lub logo marki 
to następna rzecz, którą war-
to mieć w swojej szafie tego 
sezonu. Najbardziej popularne 
T-shirty znajdziemy u Guccie-
go, Thrashera, Tommy’ego Hi-
fligera, w Championie czy Gu-
ess. – Moim absolutnym must 
have tego sezonu są paski 
gorsetowe, wiązane jak gorset 
i świetnie podkreślające talie 
– przekonuje Sandra Muzalew-

ska, modelka i projektantka. – 
Można go zestawić z jeansami i 
szeroką koszulą lub zabrać go 
na tzw. „większe” wyjście, by 
efektywnie podkreślić swoją 
talię. Uwielbiam wszelkie prze-
zroczystości, które królują już 
od kilku sezonów. Szczególnie 
mam na myśli spódnice, które 
mogą zmienić naszą stylizację 
dosłownie w chwilę i sprawić, 
że poczujemy się elegancko 
i komfortowo. Co więcej, nie-
ustannie modne są naszywki, 
rozkloszowane rękawy czy fal-
bany. Nie można pominąć tak-
że kwiatów i pięknych haftów. 
Jeśli chodzi o kolory, to tego 
lata dominują przede wszyst-
kim intensywne barwy, jak 
fuksja, żółcie, pomarańcze czy 
ognista czerwień. Tego lata 
panuje też trend na zmianę 
odcienia włosów, chodzi o tzw. 
blorange, czyli róż z brzoskwi-
niowymi pasemkami. 

Przykładowe stylizacje Natalii 
i Sandry można zobaczyć, od-
wiedzając ich blogi: ensztos.
blogspot.com oraz sandramu-
zalewska.blogspot.com. 

Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

Natalia Chmielewska autorka bloga ensztos.blogspot.com                    Fot. Sławomir Jędrzejewski

sztuka wybicia się w sieci to współcześnie ogromne wyzwanie. w dobie blogowej inwazji trudno się jeszcze wyróżnić i zdobyć stałych odbiorców. torunianki 
udowadniają jednak, że nie ma rzeczy niemożliwych. Podpowiadają też, co jest modne tego lata i co warto mieć w swojej szafie. 

tOrunIankI POdPOwIadają, cO sIę nOsI tegO Lata

AUTOPROMOCJA

ZDROWE I AKTYWNE WAKACJE
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Autorski projekt ma stworzyć 
międzypokoleniową przestrzeń 
kulturalną. Ławki wraz ze stoli-
kami i drewnianymi taboretami 
będą krążyć na lewobrzeżu Wi-
sły – od Domu Muz na Okólnej 
do Poznańskiej, czyli od Rudaka 
po Podgórz. – Chcemy stworzyć 
miejsce spotkań poza murami 
budynku – na podwórkach czy w 
otoczeniu zieleni. Ławki będziemy 
ozdabiać rękodziełem stworzo-
nym podczas naszych spotkań 
– kolorowymi narzutami wykona-
nymi szydełkiem – opowiada Elż-
bieta Chrulska, animator kultury 
w toruńskim Domu Muz.  

Bieg z fajerką i gra w kapsle 
Pomysł jest nowatorski. Co cze-
ka na uczestników trzygodzin-
nych warsztatów? Po pierwsze, 
rękodzieło. – W Domu Muz na 

Podmurnej prowadzimy zajęcia z 
doświadczoną grupą zajmującą 
się szydełkowaniem i robieniem 
na drutach, stąd na warsztatach 
nie zabraknie właśnie takiego 
rękodzieła. Oczywiście, jeśli ktoś 
chciałby się podzielić z nami in-
nymi umiejętnościami, serdecznie 
zapraszamy – dodaje Elżbieta 
Chrulska. 
„Wędrująca ławeczka” zakłada 
również powrót do gier i zabaw 
znanych starszym pokoleniom, 
czyli gry w kapsle, w klasy, bad-
mintona, toczenie fajerek, ska-
kanie na skakance czy w gumę. 
Były to niezapomniane sposoby 
na aktywne spędzanie wolnego 
czasu, o których zapomniano, a 
które warto byłoby przywrócić. 
Nie zabraknie malowania twarzy 
farbami, puszczania ulubionych 
przez dzieci baniek mydlanych, 

zabaw kuglarskich, zajęć pla-
stycznych i konkurencji sporto-
wych. Spotkania będą wspierać 
młodzi animatorzy ze Stowarzy-
szenia Wędka, uczniowie Liceum 
Jagiellońskiego oraz studenci 
kulturoznawstwa UMK. Jeśli pilo-
tażowy pomysł się sprawdzi, być 
może w przyszłości zagości rów-
nież w innych dzielnicach Torunia. 
Projekt „Wędrująca ławeczka” 
realizowana jest przez Dom 
Muz i Stowarzyszenie Inicjatyw 
Kulturalnych „Tartak” w ra-
mach Mikrowsparcia. Bezpłatne 
warsztaty odbędą się 28 lipca, 
5 i 26 sierpnia oraz 10 września. 
Ławeczki czekają na wszystkich 
mieszkańców Torunia bez ogra-
niczeń wiekowych. Będą ciekawą 
podrożą w czasie. 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

Idea akcji „Letnie spacery 
tematyczne” zakłada przy-
bliżenie historii architektury 
Torunia. W ramach jedno-
dniowych tras przewodnicy 
zabiorą nas w podróż po 
architektonicznych stylach, 
których pozostałości często 
nie jesteśmy świadomi. – 
Pierwszy spacer, dotyczący 
ściśle epoki międzywojenne-
go modernizmu toruńskiego, 
rozpoczęliśmy od gmachu 
CSW – opowiada Michał 
Pszczółkowski, przewodnik. 
– Udaliśmy się też do Banku 
Rolnego, dzisiejszego BGŻ, i 
Urzędu Marszałkowskiego. 
Następnie zajrzeliśmy do 
wnętrza dawnego budynku 
kasy chorych, gdzie zostały 
zachowane elementy przed-
wojennego designu. Podczas 
naszej wycieczki udaliśmy 
się również na Bydgoskie 
Przedmieście, żeby przyjrzeć 
się najcenniejszym przykła-
dom architektury przedwo-
jennej. Warto podkreślić, że 
konstrukcje modernistyczne 
nie są wbrew powszechne-
mu myśleniu monotonne 
i jednolite. Różnych wzo-
rów, przypadających na tę 
epokę jest naprawdę sporo 

i cieszę się, że choć część 
z nich mogliśmy wspólnie 
zobaczyć. Wszystko zależy 
od tego, z jakiego typu bu-
dynkiem mamy do czynienia, 

na przykładzie chociażby 
Banku Rolnego możemy do-
patrywać się w tej architek-
turze odniesień gotyckich. 
Przyjrzenie się z bliska naj-

ważniejszym gmachom pu-
blicznym i budynkom miesz-
kaniowym pozwala poznać 
różne zasady projektowania, 
zarówno u progu, jak i u 

kresu lat międzywojennych. 
Myślę, że warto dowiedzieć 
się więcej o przemianach 
stylistycznych i zróżnicowa-
nych odmianach architektury 

Torunia, by poznać to miasto  
w nieco innej odsłonie.

zapisy i terminy 
spotkań
Najbliższy spacer, gdzie mo-
tywem przewodnim będą ze-
gary, odbędzie się już w sobo-
tę o godz. 12.00. To bezcenna 
okazja do tego, żeby dowie-
dzieć się więcej o miejscowych 
zegarach kościelnych, wieżo-
wych i innych, które przyku-
wają wzrok licznymi, czasem 
skomplikowanymi funkcjami, 
swoim wyglądem oraz wyjąt-
kowymi dekoracjami. Podróż 
tę poprowadzi Katarzyna Klu-
czwajd. „Letnie spacery tema-
tyczne” pokazują, że Toruń to 
nie tylko piękno gotyku, ale 
również multiarchitektoniczna 
skarbnica. Inicjatywa waka-
cyjnych spotkań organizowa-
na jest przez Centrum Sztuki 
Współczesnej „Znaki Czasu”. 
Na każdy ze spacerów obo-
wiązują wcześniejsze zapisy 
pod adresem: biblioteka@
csw.torun.pl. Koszt biletu to 1 
zł. Terminy kolejnych spotkań 
to 5, 11, 24 i 26 sierpnia. 

Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

„Wędrująca ławeczka” to pomysł na międzypokoleniową integrację                           Fot. Nadesłane

Toruń to nie tylko piękno gotyku, ale również multiarchitektoniczna skarbnica. Na zdj. Michał Pszczółkowski    Fot. S. Jędrzejewski

Będą wędrowały ławki, stoły i… uczestnicy. nietypowe warsztaty integrujące pokolenia proponuje dom Muz. szydełkowanie, gra  
w kapsle, badminton, malowanie twarzy – dla każdego.

secesja, gotyk, modernizm i zegary to motywy przewodnie tras turystycznych zorganizowanych w ramach akcji „Letnie spacery tematyczne”. Pierwsza podróż 
śladami międzywojennego modernizmu toruńskiego już za nami, a tymczasem sprawdzamy, gdzie wybierzemy się w najbliższym czasie. 

MIędzyPOkOLenIOwe warsztaty na wędrującej ławeczce

LetnIe sPacery, które OdsłanIają nIeznane OBLIcze tOrunIa

REKLAMA TRN 2017072811
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kOncerty POd gwIazdaMI
dwOru artusa: Hey

sOng Of sOngs

fOt. rOBert Berent

PO sIedMIu LatacH reaktywOwanO festIwaL MuzykI cHrzeŚcIjańskIej. kOncerty OdByły 
sIę na PLenerOwej scenIe ckk jOrdankI  fOt. rOBert Berent
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koncert
Pozytyw-ny eksperyment

koncert
Muzyka na barce

spotkanie autorskie
co ma piernik do torunia

koncert
argentyńskie tango 

Głównym założeniem projektu artystycznego  
„Pozytyw-na samo-Grajka” było skonstruowanie  
w pełni zautomatyzowanej, akustycznej machiny instru-
mentalnej pełniącej rolę pozytywki, której forma będzie 
syntezą dwóch odrębnych światów – nowoczesnej tech-
nologii oraz akustycznych instrumentów muzycznych. 
Sam pomysł zrodził się z zamiłowania do konstruowania 
własnych wynalazków i łączenia ich ze sztuką współcze-
sną. Krzysztof Parda – twórca pozytywki – nieustannie poszukuje innowacyjnych środków, które 
umożliwiają kreowanie nowatorskich form artystycznego wyrazu. Zderzenie instrumentów aku-
stycznych ze środowiskiem robotyki jest eksperymentem odwołującym się m.in. do przekraczania 
barier między dziedzinami artystycznymi i technologią. Artysta na potrzeby projektu zaprosił do 
współpracy kompozytorkę Ewę Fabiańską-Jelińską, która skomponowała utwór muzyczny.

Na barce na Wiśle w Toruniu wystąpi zespół ViolLa-
dies: skrzypaczka – Marta Bilińska-Pilch oraz altowio-
listka – Monika Kamińska. Artystki na swoim koncie 
mają udział w festiwalach, konkursach instrumental-
nych oraz kursach mistrzowskich. Na stałe związane 
są z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Pomorskiej w 
Bydgoszczy oraz Toruńską Orkiestrą Symfoniczną i 
kwartetami smyczkowymi, a także współpracują z 
różnego rodzaju zespołami wykonującymi m.in. muzy-
kę rozrywkową i jazzową. Oprócz oryginalnego brzmienia instrumentów elektrycznych i wyso-
kiego poziomu artystycznego, wyróżniają się składem zespołu. Na toruńskim koncercie artystki 
zaprezentują zarówno hity stylizowanej muzyki klasycznej (np. A. Piazzolla – „Libertango”), 
muzyki rozrywkowej (utwory zespołu ABBA) oraz jazzowej.

Przewodnik Kariny Bonowicz „Co ma piernik do Torunia” może śmiało promować Toruń w Polsce i 
za granicą. Czytelnik znajdzie w nim wszystko, co turysta powinien zobaczyć w naszym mieście 
w pierwszej kolejności. Mając na to zaledwie jeden dzień. Dowiemy się, więc gdzie „waletował” 
– studentem będąc – Zbigniew Herbert, za jakie grzechy toruńska Krzywa Wieża jest krzywa, 
czy to prawda, że w Dworze Artusa wywoływano duchy i pod jakim „grzybkiem” przysiadł Na-
poleon w drodze na Moskwę. Poznać można też będzie tajemnicę chleba z masłem, dzięki której 
Kopernik zamienił się na chwilę w doktora House’a, zagadkę smoka uwięzionego w środku miasta 
i mroczny sekret wybornych toruńskich pierników. 

No i, rzecz jasna, zweryfikować będzie można stwierdzenie, które padło w Seksmisji Juliusza 
Machulskiego, że… Kopernik była kobietą. Podczas spotkania autorka opowie nie tylko o pracy 
nad tak nietypową publikacją, ale także o wielu ciekawych historiach, o których nawet rodowici 
Torunianie nie słyszeli.

Koncert pełen latynoamery-
kańskich rytmów w wykonaniu 
muzyków z Argentyny – kolebki 
tanga i milongi. Grupa 3-0-3 Tan-
go Fusion ma swój początek w 
Buenos Aires, gdzie w roku 1996 
została założona przez Hernána 
Valencia (pianista/kompozytor) 
oraz Gerardo Solnie (perkusja/in-
strumenty perkusyjne). Latynojazzowe korzenie określają styl zespołu, który zawiera także elementy tanga, 
milongi, argentyńskiego folkloru, funka, rapu czy stylu afro cuban. Grupa występowała m.in. na Motreaux Jazz 
Festival w Szwajcarii, Festival  Amerique Latine we Francji, czy Cotati Jazz & Blues Festival w Macau. W skład 
zespołu oprócz założycieli wchodzi Pablo Nemirowsky  grający na bandoneonie. 

Projekt „Pozytyw-na samo-grajka”
csw, wały gen. sikorskiego 13

28.07.2017, godz. 19.00  wstęp wolny

ViolLadies – koncert plenerowy
Bulwar filadelfijski

29.07.2017, godz. 16.00

spotkanie autorskie z kariną Bonowicz
dwór artusa, rynek staromiejski 6

31.07.2017, godz. 19.00  wstęp wolny

303 tango fusion – koncert muzyków z Buenos aires
kujawsko-Pomorski Impresaryjny teatr Muzyczny, 
ul. Żeglarska 8 30.07.2017, godz. 19.00  Bilety: 25 zł
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