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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.

Cyberprzemoc. Kto jest spraw-
cą koszmaru naszych dzieci?
CyberPrzemoc – internetowa „beka”, 
czy ukryta pod pozorem żartu nie-
nawiść, przynosząca prawdziwe sa-
mobójstwa? Od lat mówimy głównie 
o jej ofiarach, a przecież nie ma ofiary 
bez sprawcy. Ktoś przecież wrzuca 
ośmieszające zdjęcia, poniża i wyzywa. 
Nadszedł czas, by każdy rodzic zadał 
sobie pytanie – czy moje dziecko też 
jest wśród sprawców? Pamiętamy 
tragedie sprzed kilku lat. Chociażby 

głośne samobójstwo 14-letniego Do-
minika z Bieżunia. Chłopak był przez 
„kolegów i koleżanki” z klasy nękany i 
zaszczuwany w internecie za „pedalski 
wygląd”. Długo nie wytrzymał. Spraw-
cami okazała się być piątka kolegów z 
klasy i… nauczycielka chemii. A kto był 
sprawcą w sprawach 14 letniego Kac-
pra z Gorczyna, Ani Helman z Kiełpina, 
15-letniego Szymona z Wąbrzeźna? 
Dlaczego ten koszmar wciąż trwa? O 
cyberprzemocy wiemy teoretycznie 
wszystko. Działają odpowiednie orga-
nizacje jak Fundacja Dajemy Dzieciom 
Siłę, policja przygotowuje raporty i 
konkretnie działa, armia psychologów 
i terapeutów czeka w gotowości. W 
sieci umieszczono dziesiątki informa-
torów i poradników. Znamy nawet 
profil osobowy potencjalnych ofiar. Nie 
znamy za to profilu osobowego tych 
dziewczynek i chłopców, którzy ba-
wią się nękaniem swoich rówieśników 

tak długo, aż zawisną oni na lampie w 
swoim pokoju.  Ci „cisi zabójcy” nie mor-
dują kijem czy nożem. Przecież niemal 
zawsze uczą się w tej samej klasie czy 
szkole, a ofiarę mijają codziennie na ko-
rytarzu. Oni robią to stukając spokojnie 
w smartfony lub komputery w domu. 
Rodzice, mamy i ojcowie. Musicie dopu-
ścić do siebie myśl, że wasz syn czy cór-
ka także mogą być cyber-oprawcami. 
Kiedy cieszycie się, że grzecznie siedzą 
w pokoju przed ekranem, jednocześnie 
mogą wbijać internetowe gwoździe 
wybranej ofierze. I nie pomogą zaklęcia 
że „moje dziecko jest najporządniejsze 
w klasie!”.  Cyberprzemoc to też prze-
moc, tylko w białych rękawiczkach i 
sprawcą, sprawczynią może być każ-
dy. Jak przekonać dzieciaki, żeby nie 
robiły tego innym dzieciakom?

Pierniczki z Torunia 
w Pjongczang !!!
Już za dwa tygodnie rozpocznie się naj-
większa impreza sportowa w tym roku. 
Igrzyska Olimpijskie w Korei. Każdy me-
dal dla sportowca jest ważny, udział w 
każdych mistrzostwach czy Pucharach 
Świata jest celem, ale marzenie zawsze 
jest tylko jedno -  Igrzyska Olimpijskie. 
Od wielu wielu lat, na Igrzyska wyjeż-
dżają toruńscy sportowcy, wioślarze, 
kolarze, koszykarze, lekkoatleci, pię-
ściarze, hokeiści na trawie i inni. Mamy 

już olimpijski medal Łukasza Pawłow-
skiego z Pekinu. Ale zima to inny temat. 
Toruń w górach nie leżał nigdy i nic 
nie wskazuje na to, aby to się szybko 
zmieniło. Dlatego na zimowe Igrzyska 
nasi jadą niezwykle rzadko. I dlatego 
tak wielkim sukcesem jest start na IO 
toruńskiej pary tanecznej - Natalia 
Kaliszek i Maksym Spodyriew. Łyżwiar-
stwo figurowe rozgrywane jest w hali, 
a więc bezpośrednie sąsiedztwo Gie-
wontu, nie jest tu niezbędne. Niezbęd-
ne za to są inne rzeczy. Determinacja 
zawodników i ich rodzin, wspaniali tre-
nerzy, lodowisko, tytaniczna praca, do-
bre zdrowie i co tu dużo mówić, całkiem 
sporo pieniędzy. Wszystko to udało się 
zorganizować toruńskiemu rodzinne-
mu klanowi Kaliszków. Od kilkunastu 
lat mam okazję z bardzo bliska przy-
glądać się temu  rodzinnemu teamowi. 
Konsekwencji, współpracy, żelaznej 
dyscyplinie treningowej i wspaniałym 

relacjom w  rodzinnym zespole. To chy-
ba jeden z niewielu, po automobilowym 
teamie Kubiców i tenisowym Radwań-
skich, taki rodzinny klan sportowy w 
Polsce. Pamiętam początki, decyzję o 
uprawianiu łyżwiarstwa figurowego, 
budowę lodowiska, sprowadzenie do 
Torunia pierwszych trenerów - meda-
listów światowych imprez, starty w 
juniorach wspólnie z bratem - Michałem, 
potem długa selekcja i dobór partnera 
do tanecznej pary, walkę z betonem 
łyżwiarskiego związku w Polsce...Oj 
wiele tych barier było, ale wszystkie 
łyżwiarska rodzina Kaliszków pokonała. 
No i jest teraz to, na co latami tak ciężko 
pracowali. Jadą na Igrzyska Olimpijskie. 
Marzenia się spełniają! Dlatego z całe-
go serca ściskam za Natalię i Maksyma 
kciuki, niech zachwycą nas i sędziów!!! 
Cały Toruń jest z Wami Kochani ! 

Zima wystartowała

Chodź do ferii zosały jeszcze 
dwa tygodnie, mieszkańcy na-
szego miasta w końcu poczuli 
moc białego szaleństwa. Jako 
mama sześciolatka niewiele 
pamiętam wspólnych chwil 

na sankach. Ale nie narzekaj-
my, śnieg w końcu jest! Parki i 
skwery z górkami zaroiły się od 
dzieci i rodziców, pragnących 
białej zabawy. I nic dziewnego 
trzeba to wykorzystać. Tym-
bardziej, że pewnie ów dobro-
dziejstwo długo nie potrwa. Ale 
to nic w końcu za chwilę ferie. 
Wyjedziemy z miasta. W ranki-
nach najpopularniejszych zimo-
wych miejscowości niezmiennie 
króluje Zakopane, tuż za nim 
Krpacz i Białka Tatrzańska. 
Popularne są również Szczyrk, 
Szklarska Poręba, Wisła, Buko-
wina Tatrzańska, Wrocław, 
Szczawnica oraz Krynica-Zdrój. 
Ale nie trzeba wyjeżdżać w 
góry, by spędzić aktywnie czas. 
W tym wydaniu przedstawiamy 
propozycje na „białe wakacje“. 
Mamy przecież w całkie nie-

dalekim sąsiedztwie dwa stoki 
narciarkie w Myślecinku i Uni-
sławiu oraz nieca dalej, za to 
z  nieco dłuższą trasą „Kurzą 
Górę“.
Nie gorzej zapowiadają się 
atrakcje dla dzieci, które nie 
wyjeżdżają z miasta. Instytucje 
kultury przygotowały ciekawą 
ofertę. Tu warto decydować 
się dość szybko, ponieważ pół-
kolonie mają ograniczoną liczę 
miejsc. Dość ciekawie zapowia-
dają się chociażby te w Młynie 
Wiedzy, Centrum Sztuki Wsół-
czesnej, Wozowni czy Akade-
mii Nauki, polecam sprawdzić. 
Polecam również kolejny w tym 
roku numer naszego magazynu. 
Miłej lektury!

Marzenia przełamują bariery
Obserwuję ludzi, którym dzięki ich 
wytrwałości udaje się zrealizować 
marzenia. Ładuje to moje akumu-
latory, mobilizuje do działania. Tak 
jest z dwoma Skołowanymi: Jurkiem 
Szymańskim i Krzysztofem Sieradz-
kim. Jak sami mówią, przez kilka lat 
nosili debiutancką płytę swojego 
zespołu w sercach i umysłach. 
Mentalnie przebyli daleką drogę. 
Od chwili, gdy postanowili założyć 
zespół i występować na scenie, do 
momentu decyzji o nagraniu płyty. 
Przełamując kolejne bariery zwią-
zane z niepełnosprawnością doszli 

do momentu, w którym utwory z 
ich albumu prezentowane przez Zbi-
gniewa Krajewskiego i Piotra Barona, 
pojawiły się na antenie radiowej „Je-
dynki” i „Trójki”. Od 15 stycznia 2018, 
gdy „Wieczny chłopiec” trafił na pół-
ki sklepowe, wszystko co związane z 
tym krążkiem nabrało dużego tem-
pa. Trudno pominąć artystów, którzy 
gościnnie wzięli udział w nagraniu 
płyty. Asia Czajkowska-Zoń, Prze-
mek Łosoś, Igor Nowicki, Marek Mod-
rzejewski, Sławek Małecki, Krzysztof 
Toczko, Jarek Tioskow, Jacek Gazda, 
Aleksander Górny, Apostolis An-
thimos - prawdziwy skład marzeń 
wsparty przez „etatowych” muzy-
ków Skołowanych. Jurek Szymański 
i Krzysztof Sieradzki od lat budują 
cierpliwie „kolektyw artystyczny”, 
którego wsparcie spowodowało, że 
już kilkanaście dni od wprowadzenia 
płyty „Wieczny chłopiec” do obiegu, 
wiadomo że nie przejdzie ona bez 

echa. A to przecież dopiero począ-
tek drogi... Niedługo sam będę miał 
okazję przekonać się kolejny raz, jak 
inspirująca może być współpraca 
z nieprzeciętną artystką. „Joanna 
Dudkowska - Music And Visual Expe-
rience” to wydarzenie festiwalowe, 
które odbędzie się w Toruniu z okazji 
20. urodzin Hard Rock Pubu Pamela. 
Łączy dwudniowe koncerty z wy-
darzeniami okołofestiwalowymi. 
„Osią” całego projektu jest Joanna 
Dudkowska - utytułowana basistka 
i pedagog, która współpracuje z wie-
loma znanymi muzykami. W czasie 
koncertów Asia zagra z czterema ze-
społami, w których obecnie wystę-
puje. Każda z tych grup zaprezen-
tuje inny gatunek muzyczny. Są to: 
Jaromi zez Ekom (blues), Mr. Pollack 
(hard rock), Joanna Dudkowska feat. 
Kova (fuzja rock,jazz-fusion,classic, 
funk) oraz Nico’ZZ Band ( blues rock).
Darek Kowalski, HRP Pamela

Maciej Karczewski 
toruński przedsiębiorca

Jarosław Jarry Jaworski 
specjalista public relations, 

freak

Żaneta Lipińska-Patalon
redaktor naczelna
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Aktualizacji tego dokumentu do-
magali się między innymi sami 
mieszkańcy, którzy złożyli w tej 
sprawie blisko 80 wniosków. Taka 
konieczność wynikała także ze 
zmian przepisów prawa, z wyda-

nych decyzji administracyjnych 
oraz ze zmian zachodzących sa-
mym mieście.

- Drogi, mieszkalnictwo, usłu-
gi i zielone tereny zapewniają  

zrównoważony rozwój miasta i 
to mieliśmy w szczególności na 
względzie, aktualizując dotych-
czasowy dokument – powiedzia-
ła Anna Stasiak, dyrektor Miej-
skiej Pracowni Urbanistycznej.

Studium jest to jedyny doku-
ment dotyczący przestrzeni, 
opracowywany dla obszaru ca-
łej gminy. Wskazuje on politykę 
przestrzenną całej gminy, w 
nieokreślonym horyzoncie cza-
sowym. Jest to także wiążący 
dokument przy sporządzaniu 
miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego, a 
także instrument do zarządza-
nia przestrzenią miasta. Dotyczy 
on całej przestrzeni miasta, w 
granicach administracyjnych, 
i wszystkich stref działalno-
ści gminy, np. przyrodniczych, 
środowiskowych, kulturowych, 
uwarunkowań drogowych, 
transportu publicznego. – Jest 
to dokument, z którego korzy-
stać powinni wszyscy, którzy w 
mieście działają i wydają decyzje 
administracyjne  – wyjaśniła 
Anna Stasiak.

Wnioski do tego dokumentu 

dotyczyły całego jego obsza-
ru i wszystkich zagadnień, jak 
strefy mieszkaniowe, drogi, 
strefy lokalizacji usług i wiel-
kopowierzchniowych obiektów 
handlowych. Nowy dokument 
bazuje na diagnozie stanu mia-
sta. Ocenie podlegały np. stan 
zagospodarowania przestrzen-
nego, obszary usługowe, 
produkcyjne, mieszkaniowe, 
obszary zielone, struktura te-
renów przyrodniczych, o które 
trzeba szczególnie w przyszło-
ści zadbać.

Podkreślić należy, że powstało 
też specjalne opracowanie do-
tyczące rozwoju terenów usłu-
gowych przeznaczonych na 
lokalizację wielkopowierzch-
niowych obiektów handlo-
wych. Jest t zgoda na rozwój 
istniejących funkcji obszarów 
usługowych w obszarze strefy 
Zieleńca, ul. Bema, Bumaru, na 

terenie Jaru, Rubinkowa, skle-
pów Obi, Leclerc, oraz wskazuje 
trzy zupełnie nowe obszary na 
ten cel na lewobrzeżu, w czę-
ści wschodniej (ul. Wschodnia 
i Łódzka), przy dworcu Toruń 
Główny i przy ul. Poznańskiej 
w rejonie dawnego Polmozby-
tu. Oprócz tego liczne wnioski 
spowodowały, że wprowadzo-
ne mogą zostać inne funkcje na 
terenach dotychczas zarezer-
wowanych wyłącznie na cele 
obronności i produkcyjne. Po-
wstaną tam tereny pod budow-
nictwo wielorodzinne na daw-
nym obszarze produkcyjnym 
Drosedu, Polmosu i Tormięsu 
oraz wojskowym: Podgórska/
Strzałowa, Polna/Chełmińska i 
Sobieskiego/Prądzyńskiego. Są 
także wskazania dla tych funk-
cji na osiedlu Winnica, przy ul. 
Łódzkiej i Strzałowej, a dla po-
trzeb mieszkalnictwa komunal-
nego na os. Pod Dębową Górą.

Counter-Strike to już legen-
darny tytuł od lat bijący re-
kordy popularności na całym 
świecie. Także w naszym kraju 
bynajmniej nie brakuje fanów 
słynnego CS-a. Ta gra to jed-
nak coś więcej niż tylko źródło 
popularnej elektronicznej roz-
rywki. To jedna z ikon esportu, 
czyli profesjonalnej rywalizacji 
w wirtualnej rzeczywistości. Na 
całym świecie przybywa turnie-
jów dla graczy organizowanych 
z nie mniejszym rozmachem 
niż duże, prestiżowe zawody w 
tradycyjnych odmianach spor-
tu. Nie brakuje zawodowych 
graczy dla których esport stał 
się źródłem utrzymania. Pula 
nagród największych między-
narodowych turniejów wynosi 
nawet dziesiątki milionów dola-
rów i euro! Zmagania esportow-
ców gromadzą tłumy kibiców na 
trybunach oraz miliony widzów 
śledzących relacje na żywo w 
kanałach telewizyjnych i inter-
necie.

W lutym 2017 roku w Auli UMK 
odbył się pierwszy turniej Ecen-

ter Copernicup. Zainteresowa-
nie tym wydarzeniem ze strony 
uczestników i widzów było tak 
duże, że przerosło wyobrażenia 
nawet samych organizatorów.- 
Po tym sukcesie postanowili-
śmy pójść za ciosem i zorgani-
zować drugą edycję imprezy 
– mówi Marcin Lewicki, jeden  

z pomysłodawców przedsię-
wzięcia. - Jesteśmy przekonani, 
że tegoroczny Ecenter Coper-
nicup pod każdym względem 
przerośnie ubiegłorocznego. Li-
czymy, że te wydarzenie stanie 
się jednym z najważniejszych 
turniejów esportowych w Pol-
sce.

Gracze spotkają się w Arenie 
Toruń w dniach 3-4. lutego. W 
najnowszej odmianie Coun-
ter-Strike’a, czyli CS: Global 
Offensive zmierzy się 16 pię-
cioosobowych drużyn. Osiem z 
nich musiało przejść przez sito 
zaciętych eliminacji, które od-
były się pod koniec roku, druga 

połowa to z kolei czołowe ze-
społy z kraju zaproszone przez 
organizatorów.

Co ciekawe, to właśnie z Toru-
nia pochodzi jedna ze świato-
wych legend Counter-Strike’a, 
czyli Jakub „kuben” Gurczyński. 
Torunianin w 2007 był w dru-

żynie, która wywalczyła tytuł 
mistrzów świata podczas World 
Cyber Games. Teraz jest trene-
rem zespołu Virtus.pro, czyli 
wielokrotnych mistrzów globu.

Pula nagród turnieju w Grodzie 
Kopernika wyniesie co najmniej 
25 tysięcy złotych. Organizato-
rzy liczą, że przez halę sporto-
wo-widowiskową przy ul. Bema 
przez dwa dni rozgrywek prze-
winie się w sumie kilka tysięcy 
kibiców. Finał zawodów odbę-
dzie się w niedzielę na dużej 
scenie. Turniejowi CS-a ma to-
warzyszyć wystawa nowocze-
snych technologii w specjalnej 
strefie Expo. Nie zabraknie też 
atrakcji dla miłośników bar-
dziej klasycznych odmian gier, 
nie tylko komputerowych, ale 
choćby także planszowych.
Dzień przed turniejem w Arenie 
Toruń zaplanowana jest konfe-
rencja dotycząca bezpieczeń-
stwa w internecie i przyszłości 
esportu w Polsce.

Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Torunia doczekało się nowej wersji. Jest to 
jedyny dokument dotyczący przestrzeni, opracowywany dla obszaru całej gminy. 

Starcie terrorystów z antyterrorystami w jednym z najnowocześniejszych polskich obiektów sportowych jest już nieuniknio-
ne! Na szczęście jedynie w rzeczywistości wirtualnej podczas dużego turnieju dla graczy komputerowych - Ecenter Coperni-
cup, który odbędzie się w pierwszy weekend lutego.

MiESZKańCy CHCą ZMiaN w ZagoSPoDaRowaNiU PRZESTRZENNyM MiaSTa

w aRENiE ToRUń DoJDZiE Do wiELKiEJ STRZELaNiNy

Nad projektem nowej uchwały rozmawiali wczoraj toruńskcy radni                                                   Fot. Archiwum

Ecenter Copernicup odbędzie sie 3 i 4 lutego                                                                                                                                                       Fot. Nadesłane
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Jest to miejsce wymiany po-
glądów i doświadczeń. Miejsce 
otwarte na rozmowy i dialog. 
Tegoroczna edycja będzie jed-
nak wyjątkowa, ponieważ fo-
rum Welconomy obchodzi swój 
jubileusz.  -Każda edycja jest 
wyjątkowa, jednak ta faktycz-
nie będzie szczególna- mówi 
dr Jacek Janiszewski, prze-
wodniczący rady programowej 
stowarzyszenia „Integracja 
i Współpraca”. -Szczególna 
zwłaszcza dla nas organizato-
rów, gdyż stanowi takie swo-
iste podsumowanie tego co do 
tej pory zdziałaliśmy. Ćwier-
ćwiecze wymaga odpowiedniej 
oprawy, dlatego też w tym 
roku Welconomy zmienia miej-
sce i odbędzie się w Centrum 
Koncertowo-Kongresowym Jor-
danki.

“Na tapecie” 
sytuacja Polski

Co roku Welconomy Forum in 

Toruń odbywa się pod innym 
hasłem. Tegoroczna edycja 
rozprawi się z oceną naszego 
kraju na tle innych państw. -Te-
gorocznemu Welconomy przy-
świeca próba oceny sytuacji 
gospodarczej Polski na tle kra-
jów Unii Europejskiej oraz świa-
ta. Pomogą nam przy tym liczni 
goście z zagranicy. Nie jest 
tajemnicą, że spodziewamy się 
wizyty Ambasadora Białorusi, 
Indii i Iranu, a to tylko wycinek 
z listy przedstawicieli korpusu 
dyplomatycznego, którzy będą 
obecni na Welconomy- zapo-
wiada Jacek Janiszewski.

Welconomy to również wyjąt-
kowi goście. Kto pojawi się w 
tym roku? -Co roku staramy 
się Państwu odpowiedzieć jak 
najdokładniej na to pytanie. 
Jednak jest to niezmiernie 
trudne, biorąc pod uwagę ran-
gę naszych gości. Póki co po-
wiem tylko, że spodziewamy 
się obecności najważniejszych 

osób w państwie czyli mini-
strów, wiceministrów, parla-
mentarzystów i senatorów. Nie 
zapominamy także o biznesie- 
mówi organizator. 

Już w marcu

Welconomy Forum in Torun 
to jeden z największych spo-
tkań ekonomicznych w Polsce. 
Miejsce rozmowy, dialogu i re-
alnych deklaracji. XXV edycja 
tego wydarzenia odbędzie się 
w dniach 12-13 marca. Przypo-
minamy również, że wstęp na 
panele dyskusyjne dla miesz-
kańców jest wolny, po wcze-
śniejszej rejestracji. Teamty, 
które zostaną podjęte to m.in. 
innowacje w sektorze energe-
tycznym – gwarantem bez-
pieczeństwa energetycznego 
kraju, współpraca Polski z Bia-
łorusią, perspektywiczne rynki 
eksportowe: Indie, Indonezja, 
Iran, sto lat polskiego lotnictwa 
i marynarki wojennej, wyzwa-

nia współczesnej medycyny, 
inicjatywy na rzecz aktywizacji 
zawodowej i rozwoju obszarów 
wiejskich jako element bez-

pieczeństwa żywnościowego 
globu czy wyzwania biznesowe 
i wizerunkowe dla firm przy-
szłości

Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl

Forum skierowane jest do przedsiębiorców upatrujących w takich spotkaniach szansę na nawiązanie nowych 
kontaktów biznesowych, do osób pragnących zasięgnąć  najbardziej aktualnej wiedzy na  tematy gospodarcze.  
od 25 lat przyciąga uczestników z kraju i zagranicy. Tak będzie i tym razem.
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wELCoNoMy FoRUM iN ToRUń święTUJE ćwiERćwiECZE

Na zdjęciu Jacek Janiszewski                                                                      fot. Joana Wojno-Wolska

WELCONOMY
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Oczywiscie wszystko za sprawą 
małych, zawadiackich dwóch kó-
łek. Pit Bike to niewielki motocykl 
o wysokości siedzenia od 60 do 
85 cm i stosunkowo dużej mocy. 
Najmniejsze motocykle YCF 50 
wyposażane są nawet w boczne 
kółka! Dzięki temu swoją przygo-
dę z motocyklami mogą zaczynać 
nawet kilkulatkowie. Ale sprzęty 
są również wykorzystywane w 
celach treningowych przez za-
wodników i motocyklistów dro-
gowych. Uśmiech na ich twarzach 
po zdjęciu kasku jest bezcenny. 
Jak sami przyznają, nie liczyli na 
tak duży wycisk podczas trenin-
gu. Podczas zimowych treningów 
można nie tylko świetnie się ba-
wić, ale i wiele nauczyć.

- Możliwość treningu na pit bike 
to świetna alternatywa dla du-
żych motocykli. Każdy kto próbo-
wał swoich sił na małych dwóch 
kółkach wie, że jest to wyma-
gający, techniczny trening. Przy 

niewielkim nakładzie kosztów, 
w bezpiecznych warunkach i co 
najważniejsze- również zimą- mo-
żemy kontynuować naszą moto-
cyklową przygodę- mówi Marek 
Szkopek, trener motocyklowy i 
mistrz Polski oraz Europy klasy 
supersport. -Kolejny aspekt to 
oswajanie z motocyklami dzieci, a 
jeżdżą już nawet trzy i czterolat-
kowie. Dzieci, które nigdy jeszcze 
nie jeździły na motocyklu mają 
problem z odkręcaniem manetki 
gazu. Oczywiście wraz z trenin-
giem coraz częściej tę manetkę 
podkręcamy i widać efekty nauki. 
Ale najważniejsze jest samo oby-
cie z motocyklem, przyspieszanie, 
hamowanie, coraz płynniejsza 
jazda. Ważne by od małego łapać 
dobre nawyki, to później zapro-
centuje.

Jak zaznacza Łukasz Pawlikow-
ski z MX Otopit Toruń, nie ma co 
czekać na wiosnę. Zimą fun jest 
jeszcze większy. Bo kiedy jedni 

narzekają na brak słońca i zimno, 
inni działają.
-Uniwersalność! To słowo trzeba 
bardzo podkreślać w przypadku 
pit bike’ów. Może są to mniejsze, 
ale pełnowartościowe motocykle, 
na których mogą trenować moto-
cykliści, a dzieci stawiają pierwsze 
kroki. Jazda na torze gokartowym 
jest bardzo techniczna, to procen-
tuje później na drodze czy na du-
żych torach. Uczymy się dobrych 
nawyków i panowania nad moto-
cyklem. A najważniejsze, że jazdy 
odbywają się w bezpiecznych wa-
runkach: na torze, z podziałem na 
grupy w zależności od zaawanso-
wania. Kiedy jedni czekają na wio-
snę, my ostro trenujemy na hali i 
to jest mega fun! Zapraszamy.

Podobno niedziela to idealny 
dzień, by spędzić go z rodziną. 
Dlatego nie ma ma czym się za-
stanawiać! Wpadajcie na trening 
do Chojnic.
- Jest to bardzo fajna zabawa,a  

przede wszystkim świetny po-
mysł na spędzanie wolnego 
czasu z dziećmi- stwierdza Paweł 
Szkopek, jedenastokrotny mistrz 
Polski w wyścigach motocyklo-
wych, który na pit bike’ach jeździ 
z synami. - Pamiętajmy, że im 
dzieci mniejsze, tym bardziej na-
turalne będzie dla nich jeżdżenie 

na motocyklu i tym samym póź-
niej bezpieczniejsze.

Najbliższe zimowe treningi odbę-
dą się w niedziele: 21 i 28 stycz-
nia na hali gokartowej Campol 
Extreeme w Chojnicach. Jazdy 
zaczynają się o godz. 9:00. Udział 
mogą wziąć zarówno osoby ze 

swoim sprzętem, jak i bez. Na obu 
treningach będzie można wy-
pożyczyć motocykle pit bike, po 
wcześniejszej rezerwacji. 
Szczegóły w wydarzeniu: 
https://www.facebook.com/
events/353195028423772/

redakcja@toronto-magazyn.pl

Jeżeli nie możecie doczekać się wiosny, wasza tęsknota za dwoma kółkami nasila się z dnia na dzień, to może czas poszukać alternatywy? okazuje się, że to 
wcale nie jest trudne. Ekipa MX otopit Toruń pokazuje jak świetnie bawić się i trenować zimą!

REKLAMA TRN 2018012603

TRENUJą NawET ZiMą! PiT BiKE Na KRyTyCH HaLaCH To aLTERNaTywa PoZa SEZoNEM

Torunie już trenują do nowego sezonu                                                                                        Fot. Mateusz Patalon
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Centrum Sztuki współ-
czesnej „Znaki Czasu”

-Przygotowaliśmy dwie propo-
zycje, dla młodszych dzieci i dla 
młodzieży- informuje Paulina 
Tchórzewska z Centrum Sztuki 
Współczesnej. -Najmłodsi będą 
mogli odwiedzać nas codziennie 
i korzystać z Magazynu Sztu-
ki: specjalnie przygotowanej 
przestrzeni twórczej, w której 
głównym bohaterem będzie 
praca Pawła Zawiślaka „Kostek 
Haptyczny” - wielka, miękka 
lalka, służąca również za dosko-
nały rekwizyt do zabawy. Dla 
młodzieży przygotowaliśmy na-
tomiast warsztaty tańca współ-
czesnego z doświadczoną tan-
cerką i instruktorką tańca, Martą 
Zawadzką. Przez cztery dni mło-
dzież będzie wspólnie pracować 
nad choreografią, wykorzystu-
jąc do tego wspomnianą pracę 
Pawła Zawiślaka i inspirując się 
muzyką Davida Lyncha. Owoc tej 
pracy zostanie zaprezentowany 

ostatniego dnia warsztatów w 
formie performansu.

galeria Sztuki „wozownia”

Galeria Sztuki Wozownia zapra-
sza na ArchiFERIE, czyli ferie z 
architekturą, w czasie których 
będziemy budować, montować, 
wznosić, konstruować, a przy 
tym doskonale się bawić! Cykl 
pięciu zajęć odbywać się będzie 
w pierwszym tygodniu ferii zimo-
wych, tj. między 12 a 16 lutego 
2018.
ArchiFERIE to seria warsztatów, 
w czasie których dzieci nie tyl-
ko ciekawie i twórczo spędzą 
czas, ale zdobędą także wiedzę 
na temat różnych zagadnień 
związanych z architekturą i pla-
nowaniem przestrzeni miejskiej. 
Uczestnicy m.in. dowiedzą się, 
jaką konstrukcję zastosować, 
żeby wznieść jak najwyższą 
wieżę, będą tworzyć „mobil-
ne domy” oraz – jak prawdziwi 
urbaniści – planować od pod-

staw miasto.
Zajęcia poprowadzi Katarzyna 
Gołyńska – pomysłodawczyni 
projektu edukacyjnego Archi-
Child, realizowanego w myśl 
hasła „nauka przez zabawę”. 
Zajęcia te rozwijają zdolności 
manualne, umiejętności majster-
kowania, poszerzają wiedzę o 
architekturze i konstrukcji, przy 
wykorzystaniu materiałów re-
cyklingowych oraz pozyskanych 
niewielkim kosztem.

Centrum Nowoczesności 
„Młyn wiedzy”

W okresie ferii zimowych cen-
trum zaprasza do zwiedzania in-
teraktywnych wystaw , a także 
do wzięcia udziału w specjalnych 
warsztatach, które uruchomione 
zostaną od 12 do 25 lutego. Za-
jęcia będą odbywały się w godz. 
9:00-10:00 i 11:00-12:00 (od wtor-
ku do piątku), natomiast w sobo-
ty i niedziele w godz. 11:00-12:00 
i 14:00-15:00. Zwiedzanie wystaw 

jest dostępne w standardowych 
godzinach otwarcia.  Jedna z 
propozycji to warsztaty „Słoń-
ce, wiatr i woda – energii Wam 
doda!” Dzieci poznają źródła 
energii, z których korzystamy 
na co dzień. W trakcie wspólnej 
zabawy połączymy źródła ener-

gii z urządzeniami codziennego 
użytku, które potrzebują ener-
gii do działania. Nauczą się, jak 
można wykorzystać działanie 
energii Słońca, wiatru i wody 
do produkcji energii elektrycz-
nej. Używając prostych modeli 
urządzeń sprawdzimy jak można 

wykorzystać odnawialne źródła 
energii w praktyce. Po zajęciach 
każdy będzie mógł odpowie-
dzieć na pytanie: „Jak oszczę-
dzać energię?”. 

Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl

Mimo, że do zimowej przerwy zostało jeszcze chwilę czasu, warto już teraz zaplanować to jak ją spędzimy. Toruńskie instytucje  
przygotowały ciekawe propozycje. Jaki? oto kilka z nich.
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FERiE BEZ NUDy! w ToRUNiU MoC aTRaKCJi

Ferie ciekawie można spędzić również w mieście                                    Fot. Joanna Wojno-Wolska
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Ostrzegają przed zabawami na  
naturalnych zamarzniętych 
zbiornikach wodnych i w miej-
scach nieznanych. Wszystko 
po to, by dzieci podczas ferii 
bezpiecznie wypoczęły, a po 

dwóch tygodniach beztroski - 
szczęśliwe i zadowolone - wró-
ciły do szkoły.
Bezpieczeństwo dzieci i mło-
dzieży w czasie ferii jest dla 
policjantów sprawą bardzo 

ważną. Te rozpoczynają się w 
województwie kujawsko- po-
morskim 12 lutego, ale już w 
weekend poprzedzający zimo-
wą ferie  wiele osób  planuje 

pierwsze wyjazdy. Dlatego w 
trakcie ferii szczególną kontro-
lą zostaną objęte te miejsca, 
w których zabawy mogą za-
grażać życiu lub zdrowiu, np. 
okolice zbiorników wodnych i 
dróg. Policjanci nadzorują rów-
nież punkty sprzedaży alkoho-
lu i wyrobów tytoniowych pod 
kątem sprzedaży ich osobom 
niepełnoletnim.

Przestrzegajmy najmłodszych, 
żeby w czasie zabaw na śnie-
gu nie zjeżdżały na sankach w 
miejscach położonych blisko 
dróg lub zbiorników wodnych, 
a na łyżwach jeździły tylko 
na  sztucznie stworzonych 
ślizgawkach i wyznaczonych 
lodowiskach a  jeżdżąc na nar-
tach wybierały  górki lub sto-
ki dostosowane do własnych 
umiejętności.
Warto także, żeby opiekuno-
wie przypomnieli dzieciom o 
podstawowych zasadach po-
dróżowania zwłaszcza auto-

karami i zasadach poruszania 
się po drogach w warunkach 
złej widoczności oraz gdy drogi 
są śliskie i zaśnieżone. Dzieci 
muszą mieć świadomość, że 
piesi o zmroku są przez kie-
rowców słabiej dostrzegani, a 
droga hamowania na śliskiej 
nawierzchni wydłuża się. Tak 
więc przechodzenie przez ulicę 
powinno odbywać się ze szcze-
gólną ostrożnością, nawet na 
oznakowanym przejściu dla 
pieszych, czy przy zapalonym 
zielonym świetle dla ruchu pie-
szego.

Bezpiecznie w drogę

Czas ferii  będzie również  cza-
sem  wzmożonej pracy funkcjo-
nariuszy ruchu drogowego. Po-
dobnie jak w minionych latach  
będą  oni działania związane z 
zapewnieniem bezpiecznej po-
dróży w trakcie wyjazdów na 
zimowiska. Policjanci zwracają 
szczególną uwagę na sposób 

przewożenia dzieci, trzeźwość 
kierowców oraz stan technicz-
ny autokarów.
Aby zgłosić prośbę o kontrolę 
autokaru przez funkcjonariu-
szy Wydziału Ruchu Drogowe-
go Komendy Miejskiej Policji w 
Toruniu  należy  przynajmniej z 
kilkudniowym wyprzedzeniem 
zadzwonić do sekretariatu   
tego wydziału na numer tele-
fonu (56) 641 21 80, który pra-
cuje  od poniedziałku do piątku 
na w godz. 7:30 – 15:30.

Funkcjonariuszy  o skon-
trolowanie przewoźnika, 
przewożącego nasze pocie-
chy na ferie, mogą poprosić 
opiekunowie, rodzice czy or-
ganizatorzy wyjazdu. Funk-
cjonariusze po otrzymaniu 
zgłoszenia zawierającego 
miejsce, datę i godzinę odjazdu 
autokaru, sprawdzą kierowcę  
i jego pojazd by wykluczyć ja-
kiekolwiek nieprawidłowości.

wkrótce  rozpoczynają się ferie zimowe w naszym województwie. Policjanci z rejonu Torunia, zwracają uwagę na bezpieczeństwo w trakcie wy-
poczynku. Podczas spotkań w szkołach i przedszkolach przekazują niezbędną wiedzę o zagrożeniach z jakimi mogą spotkać się dzieci i młodzież.

REKLAMA  TRN 2018012605

BEZPiECZNE FERiE w DRoDZE i w DoMU

Pamiętajmy o bezpieczeństiw podczas zimowej zabawy                                                                     Fot. Archiwum
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Doświadczenia lat ubiegłych 
wskazują, że w Polsce wzrasta 
liczba zwolenników uprawia-
nia sportów zimowych. Ta for-
ma aktywnego wypoczynku, 
oprócz dostarczania wrażeń 
estetycznych i relaksu, niesie 
za sobą również zagrożenia. 
Na stokach dochodzi do nie-
odpowiedzialnych i ryzykow-
nych zachowań. Uczestnicy 
zabaw i wypoczynku stają się 
ofiarami nie tylko nieszczęśli-
wych wypadków, ale również 
przestępstw i wykroczeń.
Mundurowi na nartach przede 
wszystkim zadbają o bezpie-
czeństwo i porządek na tra-
sach, będą zwracać uwagę na 
zbyt brawurową jazdę oraz na 
pijanych narciarzy. Sprawdzą 
też, czy dzieci, które nie skoń-
czyły 16 lat, jeżdżą w kaskach. 
W razie potrzeby mogą także 
udzielić pierwszej pomocy 
poszkodowanym. Co ważne, 
mundurowi będą patrolować 

nie tylko nartostrady, ale tak-
że ich okolice – drogi dojaz-
dowe i parkingi. Więcej patroli 
policyjnych pojawi się także 
w okolicach dworców kolejo-
wych i autobusowych oraz w 
miejscach zimowego wypo-
czynku dzieci i młodzieży.

gdzie wybrać się na 
narty?
  Tu dwie opcje - można wybrać 
tę pod znakiem treningu lub 
pełnej zabawy. Nie wszystkim 
z nas czas pozwoli, by w tym 
sezonie wybrać się w góry, 
dlatego warto sprawdzić ofer-
tę stoków w pobliżu Torunia. 
A fani śnieżnego szaleństwa, 
którzy w zanadrzu mają „bia-
łe wakacje”, mogą rozgrzać 
sprzęt przed wyjazdem.
Gdzie?
Na tę chwilę czynne są wszyst-
kie pobliskie stoki narciarskie: 
w Unisławiu, Myślęcinku oraz 
dość popularna Kurza Góra w 

Kurzętniku na Mazurach (86 
km od Torunia). Ten ośrodek 
narciarski to przede wszyst-
kim najdłuższa trasa zjazdowa 
w północnej Polsce, trzy zróż-
nicowane trasy narciarskie, zi-
mowy park rozrywki dla dzieci 
oraz szkółka narciarska „Ku-
rza Akademia”. W Bydgoszczy 
Myślęcinku trasa ma 250 m. 
Unisław, 30 km od naszego 
miasta, oferuje trasę o długo-
ści 400 m z trzema wyciągami 
orczykowymi. 

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 tempe-
ratury pozwolą na utrzymanie 
śniegu.   

 Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl

w czasie ferii policjanci będą widoczni nie tylko na drogach. Funkcjonariusze będą również pełnić służbę na stokach narciarskich. Mun-
durowi na nartach przede wszystkim zadbają o bezpieczeństwo i porządek na trasach, będą zwracać uwagę na zbyt brawurową jazdę 
oraz na pijanych narciarzy. Sprawdzą też, czy dzieci, które nie skończyły 16 lat, jeżdżą w kaskach.

REKLAMA TRN 2018012606

ZiMowa ZaBawa NiE TyLKo Na SToKaCH REgioNU

Nie trzeba wyjeżdżąć w góry, by zaznać zimowego szaleństwa                              Fot. Archiwum
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Jan Świerkowski był jednym z 
ponad 60 zgłoszonych kandyda-
tów i znalazł się wśród zaledwie 
czterech osób nominowanych w 
swojej kategorii. Statuetkę ode-
brał z rąk ministra nauki i szkol-
nictwa wyższego, wicepremiera 
Jarosława Gowina. Dziękując za 
wyróżnienie podkreślił, że dla 
Instytutu B61 najważniejsze jest 
wypracowywanie naukowymi 
metodami języka porozumienia 
ze społeczeństwem. -Ta nagroda 
może być kamieniem milowym w
rozwoju naszych działań- dodał 
toruński astronom i animator. 
Wśród osób, którym zawdzięcza 
swój sukces wymienił m.in. swo-
jego promotora, astronoma prof. 
dr hab. Macieja Mikołajewskiego 
z UMK - również obecnego na 
gali w Centrum Nauki Kopernik.
Jan Świerkowski jest absolwen-
tem Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu.

Obecnie robi doktorat w Lisbon 
Consortium International PhD 
Program w Lizbonie i Kopenha-
dze. Jest też stypendystą portu-
galskiego programu rządowego 
dla doktorantów.
Jak podkreśla, nauką pasjonuje 
się odkąd pamięta. Szybko od-
krył jednak, że opowiadanie
innym o fascynujących faktach 
ze świata fizyki czy astronomii 
jest niemożliwe bez pewnych
uproszczeń. Tak właśnie narodził 
się Instytut B61.

Założony w Toruniu zespół, do 
którego należą naukowcy i ar-
tyści, od prawie dekady językiem 
spektakularnej sztuki nowo-
czesnej opowiada o skompliko-
wanych zjawiskach takich jak 
czarne dziury, fizyka kwantowa, 
materia zdegenerowana czy 
błękitne karły. Spektakle nauko-
we organizowane są w tak niety-

powych miejscach jak nieczynne 
szpitale, dworce kolejowe, pu-
stostany czy wagony kolejowe. 
Jednym z najbardziej imponu-
jących projektów Instytutu był 
zrealizowany w 2012 roku Cosmic 
Underground - pełen ludzi sztuki 
i nauki pociąg, który przejechał 
z Estonii aż do Portugalii i przy-
ciągnął 20-tysięczną międzyna-
rodową widownię. Pod koniec 
ubiegłego roku pochodząca z 
kujawsko-pomorskiego grupa 
dotarła ze swoim spektaklem 
do egzotycznego indyjskiego 
Goa, gdzie wzbudziła ogromne 
zainteresowanie. Świerkowski 
zaznacza, że jego sukces nie 
byłby możliwy bez ciężkiej pra-
cy i wsparcia całego zespołu 
Instytutu: Macieja Cegłowskiego, 
Stefana Kornackiego, Dominika 
Smużnego, Krzysztofa Wacho-
wiaka, Mariusza Lubomskiego, 
Łukasza Ignasińskiego i wielu 

innych przyjaciół Instytutu B61. 
Zapowiada też, że grupa ma w 
planach kolejne, nie mniej spek-

takularne projekty w Polsce i za 
granicą.

Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl

Toruński animator otrzymał laury w  konkursie organizowanym przez PaP i Ministerstwo Nauki. Kurator i astronom został 
wyróżniony za niezwykle kreatywny sposób przybliżania ludziom skomplikowanych zagadnień astronomicznych i fizycznych.

REKLAMA TRN 2018012607

JaN świERKowSKi NagRoDZoNy TyTUłEM „PoPULaRyZaToR NaUKi 2017“

Na zdjęciu Janek Świerkowski                                                                                                          Fot. Nadesłane
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Urządzanie wnętrz 
- planuj z wyprzedzeniem
Wyposażenie domu to niejedno-
krotnie przedsięwzięcie, które jest 
rozłożone na spory okres czasu. 
Przystępując do realizacji tego 
zadania, warto mieć opracowany 
gotowy projekt, tak by już na sa-
mym początku posiadać komplet-
ną wizję całości.
Aby nie utonąć w natłoku spraw, 
warto wyodrębnić kilka głów-
nych etapów odnoszących się 
np. do aranżacji poszczególnych 
pomieszczeń, takich jak salon, 
sypialnia, kuchnia, czy łazienka. 
Kompleksowe podejście do kwe-
stii wyposażenia każdego z tych 
miejsc, pozwoli na osiągnięcie 
harmonijnego i spójnego wnętrza.

wybierz swój styl
Decydując się na samodzielną 
aranżację mieszkania, dobrze 
jest zapoznać się z poszczegól-
nymi stylami w jakich mogą być 
urządzone wnętrza. Niektóre ze 
styli mogą być ze sobą łączone 
i w naturalny sposób się przeni-
kać. Inne będą wymagały bar-

dziej formalnego podejścia i sto-
sowania się do wyznaczonych 
reguł. Wszystko to jednak musi 
pozostawać w zgodzie z oczeki-
waniami osób, które będą w da-
nych wnętrzach zamieszkiwać. 
Dom nie ma być muzeum stwo-
rzonym na pokaz, z eksponatami 
przeznaczonymi do oglądania. 
To miejsce gdzie mieszkańcy 
mogą komfortowo spędzać czas 
i korzystać do woli z nieskrępo-
wanej swobody.

wnętrza skrojone 
według potrzeb
Urządzając dom czy mieszkanie, 
należy uwzględnić wszystkie 
potrzeby domowników. Odnosi 
się to oczywiście do wszyst-
kich elementów wyposażenia 
wnętrz. Do domu, w którym 
będą przebywać małe dzieci, 
warto wybrać meble, które lepiej 
zniosą intensywne użytkowa-
nie. Przykładem ilustrującym to 
zagadnienie może być decyzja 
dotycząca zakupu kanapy i fote-
li do salonu. W takiej sytuacji lep-
szym wyborem mogą być meble 

wykonane z wysokiej jakości tka-
nin, odpornych na zabrudzenia 
i łatwych w czyszczeniu. Lepiej 
zrezygnować z mebli skórzanych, 
szczególnie w jasnych barwach, 
które gorzej zniosą dziecięce har-
ce i psoty.

Osoby pracujące w domu, z pew-
nością docenią meble łączące 
funkcjonalność mebli domowych i 
biurowych. Biurko z regulowanym 
blatem, kontenery i szafki biurko-
we, czy wygodny fotel gabineto-
wy to niezastąpieni towarzysze 
pracy.

Osobiste wyposażenie wnętrz po-
trafi być wspaniałą przygodą, po-
zwalającą na lepsze poznanie po-
trzeb i preferencji domowników. 
Może też być źródłem ogromnej 
satysfakcji i powodem do dumy, 
a także okazją do zdobycia wielu 
cennych doświadczeń.

Dodaj światła
Światło jest bez wątpienia naj-
potężniejszym narzędziem każ-
dego dekoratora wnętrz. Zmiana 

oświetlenie potrafi całkowicie 
odmienić charakter pomiesz-
czenia. Dzięki umiejętnemu 
operowaniu rozmieszczeniem 
źródeł światła, jego natężeniem 
i barwą, możliwa jest zmiana w 
postrzeganiu danego pomiesz-
czenia. To samo wnętrze może 
mieć ciepły i przytulny charakter 
lub sprawiać wrażenie otwartej i 
swobodnej przestrzeni.
Lampy to nie tylko źródła świa-

tła. Nawet wyłączone, mogą 
stanowić istotny element de-
koracyjny. Ich wygląd powinien 
być dopasowany do konwencji 
w jakiej utrzymane jest pomiesz-
czenie, tak by podkreślał i uwy-
puklał charakterystyczne cechy 
danego stylu.

Szczególnym elementem, na 
który warto zwrócić uwagę, jest 
z całą pewnością, sama żarówka. 

W niektórych przypadkach to 
ona będzie decydować o atrak-
cyjności lampy i podkreślać ce-
chy oprawy. Przykładem dobrze 
ilustrujący tę sytuacje są żarów-
ki wykonane z przeźroczystego 
szkła, utrzymane w stylu vinta-
ge lub industrialnym, z grubymi, 
dobrze widocznymi żarnikami.

Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl

Dom to miejsce gdzie gromadzonych jest wiele przedmiotów, od elementów użytkowych, aż po detale estetyczne. wyposażanie wnętrz to nierzadko kompromis 
pomiędzy funkcjonalnością a uzyskaniem pożądanego efektu wizualnego. Mając do dyspozycji ogromny arsenał dodatków i dekoracji, można uzyskać niesamo-
wite efekty i stworzyć coś naprawdę niepowtarzalnego.

REKLAMA  TRN 2018012608

wNęTRZE iDEaLNE, To wNęTRZE iNDywiDULaNE

 Światło to potężne narzędzie dekoratora wnętrz                                                                   Fot. Mateusz Patalon

www.metrohouse.plwww.metrohouse.pl
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Jego mocno podszyte folkiem 
kompozycje mają się nijak do 
stereotypowego wyobrażenia 
o tzw. męskiej muzyce, ale na 
scenie sprawdza się świetnie. 
Przepełnia je nostalgia, poetyc-
ki dramatyzm, plamy klawiszy 
i pełen emocji wokal artysty. 
Dzięki utalentowanym muzy-
kom, współpracującym z arty-
stą, słuchacze będą świadkami 
prawdziwej muzycznej uczty, 
która na długo pozostanie w 
ich pamięci. Na scenie będziemy 
mogli zobaczyć takich arty-
stów, jak Jan Gałach (skrzypce) 
– multiinstrumentalista, grający 
gościnnie z zespołem Dżem, 
Leszkiem Winderem, a również 
w swoim autorskim zespole Jan 
Gałach Band, Krzysztof „Flip-
per” Krupa (instrumenty perku-
syjne) – występuje wraz z Anią 
Wyszkoni,
Łukasz Belcyr  (gitary) – zastę-
puje kontuzjowanego Maćka 
Mąkę Piotr „Quentin” Wojta-
nowski (gitary basowe) – na 
stałe współpracuje z Renatą 
Przemyk.
Maciek i jego towarzysze są już 

znani z tego, że dostarczają pu-
bliczności całą paletę nastrojów 
i emocji, efektownych instru-
mentalnych wybuchów i ulot-
nych wyciszeń. Z początkiem 
roku muzyk będzie kontynu-
ował promocję swojego piątego 
albumu „Znaki”, niemniej dzięki 
akustycznym aranżacją utwo-
rów, tak dobrze już znanym 
publiczności, słuchacze będą 
mieli możliwość odkryć je na 
nowo i można mieć pewność, że 
balcarowy band jeszcze nie raz 
wszystkich zaskoczy.
-Jak co roku w okresie zimowym 
wraz ze swoimi wybitnymi mu-
zykami wyruszam w muzyczną 
podróż po Polsce. Podczas tego-
rocznej, ósmej już trasy, odwie-
dzimy 16 miejscowości. Jednym  
z miast na trasie będzie Toruń.
Już 5 lutego o godzinie 19:00 
zagramy do  Hard Rock Pubu 
Pamela. Równo rok temu uka-
zała się moja najnowsza płyta 
„Znaki”. Będzie ją można usły-
szeć na tym
koncercie w wersjach akustycz-
nych, ale oczywiście nie zabrak-
nie również utworów z moich 

poprzednich albumów. Pojawią 
się także zupełnie nowe utwo-
ry, zapowiadające mój kolejny 
krążek,który swoją premierę bę-
dzie miał w 2019 roku.Wszyst-
kich fanów akustycznego gra-
nia serdecznie zapraszam na 
to wydarzenie. Bądźcie z nami! 
Pozdrawiam- zaprasza artysta.

Trasy Balcara są niezwykle 
rzadkimi przedsięwzięciami na 
polskiej scenie muzycznej, ar-
tysta jako jeden z nielicznych 
organizuje swoje koncerty dzień 
po dniu, przez prawie miesiąc – 
a na każdym z nich, niezależnie 
od dnia tygodnia zbiera rzeszę 
fanów. W ramach tego wyda-
rzenia odwiedzi on 17 miejsco-
wości,

W poniedziałek 5.02.2018 wy-
stąpi w Hard Rock Pubie Pame-
la. Bilety w cenie: 35 zł (przed-
sprzedaż) oraz 45 zł (w dniu 
koncertu) dostępne są w klubie, 
ul. Legionów 36.

Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl

To już ósma zima, podczas której Maciek Balcar wraz ze swoimi wybitnymi muzykami rusza w wielką podróż po Polsce. Tradycyjnie, w ramach zimowych ferii, 
artysta pokaże swoją solową odsłonę, a w 2018 będzie to, melodyjne akustyczne granie, tak dobrze znane słuchaczom Maćka.

REKLAMA 12. TRN 2018012609

MaCiEJ BaLCaR w ZiMowEJ TRaSiE

Maciej Balcar znany z grupy Dżem, w Toruniu wystąpi w autorskim projekcie                    Fot. Nadesłane
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Gwiazdą wieczoru będzie zespół 
z Wielkiej Brytanii. The Vibrators 
wystąpi ponownie w toruńskim 
Hard Rock Pubie Pamela. - The 
Vibrators? Ktoś kto interesuje się 
punk rockiem, nie może nie znać 
tego zespołu. To jeden z waż-
niejszych zespołów brytyjskich, 
a ich płyty, a w szczególności 
“Pure Mania” z 1977 roku oraz 
„V2” z 1988 to jedne z przysło-
wiowych kamieni milowych w 
punk rocku, ale chyba nie tylko. 
Specyficzne, „czyste” brzmienie 
to ich znak rozpoznawczy. Przez 
lata istnienia nagrali kilkana-
ście płyt, ale (oprócz dwóch już 
wymienionych) dla mnie jedną 
z najlepszych jest „Hunting For 
You” z 1994 roku. No i jak tylko 
grają w Polsce- chyba najczę-
ściej w Toruniu-jeżeli tylko czas 
mi pozwala to jestem. I w końcu 
29 stycznia zagramy na jednej 
scenie w Hard Rock Pubie Pa-

mela w Toruniu. - zapowiada 
Wiesław Panter, Cela nr 3, który 
wystąpi przed zespołem.
                                                                                                                                                      
The Vibrators to zespół został 
założony w 1976 roku przez 
wokalistę Knoxa i perkusistę Ed-
diego, który jako jedyny z pier-
wotnego składu kapeli gra w niej 
po dziś dzień. The Vibrators do 
historii przeszli za sprawą dwóch 
pierwszych albumów „Pure Ma-
nia” oraz „V2”. Na tej drugiej pły-
cie znalazł się utwór „Troops of 
Tomorrow”, który później wyko-
nywali i rozpropagowali inni kla-
sycy punk rocka The Exploited. 
Ostatnią pozycją w bogatym 
dorobku The Vibrators jest płyta 
„Punk Mania: Back To The Roots” 
wydana 3 lata temu.

The Vibrators od wielu lat na-
leży już do klasyki punk rocka 
w jego rock’n’rollowej odsłonie 

i jest jednym z nielicznych ze-
społów pierwszej fali punk, któ-
ry nadal regularnie koncertuje 
i nagrywa nowe płyty. Utwory 
The Vibrators były wykonywane 
przez takie zespoły jak GBH, The 
Exploited, REM, Die Toten Hosen 
i U.K. SUBS.
  
Koncert odbędzie się w ponie-
działek 29 stycznia 2018 roku. 
Wieczór swoim setem otworzy 
Cela nr 3. Wejściówki dostępne 
są w przedsprzedaży: 20 zł oraz 
w dniu koncertu: 30 zł. Są do na-
bycia w klubie przy ul. Legionów 
36. Można je również zarezer-
wować pisząc na adres mailowy 
hrppamela@gmail.com Ilość bi-
letów jest ściśle limitowana. Ze-
spół The Vibrators zapowiada, że 
jest to ostatnia europejska trasa 
koncertowa grupy.

Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl

Stary, dobry punk rock zagrają w Pameli. wszystko za sprawą dwóch zespołów: Cela nr 3 i The Vibrators. 
Koncert już w najbliższy poniedziałek przy Legionów 36.

REKLAMA  TRN 2018012610

LEgENDaRNE ZESPoły wySTąPią w PaMELi 

To będzie prawdziwa uczta dla fanów punk rocka                                                                       Fot. Nadesłane 
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ŻUŻEL Na LoDZiE wojciech Lisiecki zajął pierwszą, Romuald Lisiecki drugą a Patryk Sikora trzecią pozycję na podium XV Mistrzostw Torunia  
w Żużlu na Lodzie, które rozegrano 21 stycznia 2018 r. na Tor-Torze Fot. wojtek Szabelski / Urząd Miasta
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Nocny Kochanek
9.02.2018, godz. 19.00

od Nowa, ul. gagarina 36   Bilety 30/40 zł

Chuck Frazier Trio
12.02.2018, godz. 19.00

Hard Rock Pub Pamela, ul. Legionów 36, wstęp wolny

Pasion de Buena Vista
CKK Jordanki
31.01.2017

Kolacja na cztery ręce
27 stycznia, godz. 19.00

Teatr Muzyczny, ul. Żeglarska 8   Bilety: 25/30 zł 

Saxmania 2018, 20 lat minęło
26.01.2018, godz. 19.00  

Dwór artusa, Rynek Staromiejski 6   Bilety: 20/30 zł

Koncert
Nocny Kochanek

Koncert
Rozpoczęcie nowego roku Campusu HRPP

Koncert
Pasion de Buena Vista

Spektakl
Kolacja w Teatrze Muzycznym

Koncerty
Saxmania 2018

Nocny Kochanek to jeden z nielicznych pol-
skich zespołów metalowych, który traktuje 
muzykę oraz teksty z ogromnym dystansem 
do samych siebie oraz do wizerunku kojarzo-
nego zazwyczaj z klasycznym heavy meta-
lem. Słychać tutaj wyraźne inspiracje takimi 
zespołami jak: Iron Maiden, Judas Priest, 
Helloween czy Black Sabbath. Teksty natomiast napisane są z dużym przymrużeniem oka, co 
nadaje całości niepowtarzalnego, wręcz groteskowego klimatu.
Po sukcesie albumu „Hewi Metal” czas na drugą płytę! „Zdrajcy Metalu” to 12 melodyjnych 
utworów nawiązujących do twórczości klasyków heavy metalu. Teksty – często dwuznaczne 
– napisane są z ogromną dawką dystansu do subkultury metalowej. Ilustrację okładki tak jak  
w przypadku debiutu wykonał – Robert Adler. 

W poniedziałek (12.02.2018) w Hard Rock Pubie Pa-
mela wystąpi Chuck Frazier Trio. Koncert rozpocz-
nie się o godzinie 19:00. Występ zespołu poprzedzą 
warsztaty gitarowe, które poprowadzi Krzysztof 
„pARTyzant” Toczko. Wydarzenie jest rozpoczęciem 
nowego roku Campusu HRPP. Wstęp na koncert jak 
i warsztaty jest wolny.
Trzy przepełnione muzyczną pasją temperamenty, 
których wspólnym mianownikiem jest miłość do 
klasycznego bluesa, połączyły swoje siły. Chuck 
Frazier (USA), Wojtek Kubiak (PL) i Dawid Wydra 
(PL) to muzycy, którzy doskonale rozumieją się na scenie. Ich repertuar nawiązuje do klasycz-
nego amerykańskiego bluesa. Muzyka w wykonaniu tria pozwala przenieść się słuchaczom do 
miejsc, gdzie rodził się blues.

Jeżeli z wypiekami na 
twarzy oglądałeś Buena 
Vista Social Club, jeżeli 
bezustannie słuchasz mu-
zyki z tego filmu, nie mo-
żesz przegapić występów 
na żywo grupy Pasion de 
Buena Vista, kubańskich 
artystów, którzy zachę-
ceni zachwytem polskiej 
publiczności oraz spekta-
kularnym sukcesem ich poprzednich występów postanowili ponownie odwiedzić nasz kraj.
Rewelacyjni wokaliści, tancerze i muzycy po raz kolejny zabiorą Cię w podróż po eks-
cytujących kubańskich nocach, poprowadzą wzdłuż ulic Hawany, pokażą rajskie zakątki 
karaibskich wysp, abyś mógł poczuć w sobie prawdziwą kubańską radość

W nowym roku Teatr Muzyczny w Toruniu ma już za sobą 
część wydarzeń, m.in. spektakl Machiavelli, Walc kameralny, 
czyli Pan Wasowski mniej znany, oraz Hemar. Marchewka – 
próba generalizacji. Końcówka stycznia zapowiada się jednak 
równie interesująco – przed nami jeszcze kilka wydarzeń, m.in. 
spektakl pt. Kolacja na cztery ręce. Sztuka w reżyserii Pawła 
Okońskiego opowiada o spotkaniu dwóch wielkich kompozy-
torów, Jerzego Fryderyka Haendla i Jana Sebastiana Bacha. 
Bach – kantor w lipskim kościele i żyjący w biedzie geniusz, 
oraz Haendel – kompozytor, sława europejskich teatrów, ulu-
bieniec królów, spotykają się w 1747 roku w Hotelu Turyńskim w Lipsku. W rzeczywistości obaj 
nigdy się nie spotkali, ale wiedzieli o sobie wszystko…  Kolacja na cztery ręce to gorzka komedia 
o sztuce życia w wielkim świecie i o życiu w świecie wielkiej sztuki.

Koncerty z cyklu Saxmania to już stałe wydarzenie w toruńskim 
kalendarzu imprez kulturalnych. Także i w tym roku Dariusz Za-
leśny, pomysłodawca wydarzenia i muzyk saksofonista, zapra-
sza na wielkie święto saksofonu, które ponownie odbędzie się 
w Dworze Artusa. Hasło przewodnie koncertu to 20 lat minęło 
i nawiązuje do działalności pedagogicznej Dariusza Zaleśnego. 
Nadszedł bowiem czas na podsumowania i w związku z tym 
w pierwszej części koncertu na scenie zobaczymy i usłyszymy 
jego wychowanków. Druga część koncertu to występ Acoustic 
Quartet, czyli autorski projekt Dariusza Zaleśnego. Na repertuar 
koncertu składają się utwory starannie wysylekcjonowane przez wykonawców. Będą to kom-
pozycje wielkich saksofonistów, którzy są inspiracją dla lidera projektu: Phill Woods, Charlie 
Parker, John Coltrane, Joshua Redman, Jan Garbarek, Michael Brecker, Joe Henderson, Kenny 
Garet. Koncert jest swoistym rodzajem hołdu dla tych wielkich postaci świata saksofonu. Całość 
dopełnią oryginalne kompozycje z płyty Dream Power.

KULTURA
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