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INwestycje, str. 3
Boryszew do 2018 roku wybuduje na terenie 
Elany nową fabrykę.

sport, str. 13-15
Walczymy o organizację Halowych 
Mistrzostw Europy w Lekkoatletyce, 
które odbędą się w 2019 roku.

Motoryzacja, str. 7-9
Przedstawiamy mistrza kierownicy z Torunia.
Sprawdzamy branżowe wydarzenia.

Kultura, str. 10
Co? Gdzie? Kiedy? W Toruniu sporo się dzieje, 
sprawdźcie, gdzie się wybrać nie tylko 
w weekend.
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Jarosław Jarry Jaworski, 
specjalista public relations, 

freak

Dla kogo ta kładka?

Ponieważ nieraz kilka razy 
dziennie wjeżdżam i wyjeż-
dżam na i ze Starego Miasta, 

obserwuję wnikliwie zmiany, 
jakie tutaj zachodzą. Z zain-
teresowaniem podglądałem 
samą budowę, jak i obecne 
wykorzystanie kładki dla pie- 
szych tuż obok mostu ko-
lejowego. Wielkie stalowe 
konstrukcje, windy, oświe-
tlenie i zadaszenie. Zrobiona  
z rozmachem i zapewne kosz-
towna. Powstawała powoli  
i przez sporo czasu utrudnia-
ła życie kierowcom. No ale 
ktoś ją wymyślił, więc zbudo-
wano – stać nas. Przy rekor-
dowym zadłużeniu Torunia 
i tak nic już ani nie pomoże, ani 
nie zaszkodzi.  Otwierano ją  
z szampanem i zawsze nie-
zbędną wstęgą. I tylko teraz, 
kiedy już jest, pytam: Kto  
z niej korzysta? Pierwszy raz 
widziałem idącego po niej 
człowieka (oprócz otwarcia 
rzecz jasna) w październiku,  
a drugi raz w poprzedni po-
niedziałek. Zastanawiam się 

więc, czemu ma służyć owa 
kładka odległa o 50 metrów 
od przejścia dla pieszych? 
Auta nie jeżdżą przez to 
szybciej, bo światła nie 
zniknęły. Rowerzyści mają 
trudniej – bo wężej, a piesi...  
nadal przechodzą po ze-
brze. Być może, kiedy ru-
szy BiT City, i szybka kolej 
połączy oba miasta, wów-
czas dworzec Toruń Miasto  
i kładka połączą ruch kole-
jowy z tramwajowym. Ale na 
dziś, wielgachna konstruk-
cja stoi pusta. Albo więc 
jest ona oznaką wybitne-
go zmysłu przewidywania 
przyszłości, albo zwykłym 
niepotrzebnym wydatkiem, 
tak często w Toruniu mylnie 
zwanym inwestycją. 

Karnawał nienawiści

Kilka dni temu ktoś powie- 
dział do mnie, że za bardzo  
odsłaniam się, pisząc posty 

na Facebooku i blogach mo-
ich. Że to mnie ośmiesza. 
W pierwszej chwili wkurzy-
łem się, że jak to, że bzdu-
ry! Ale po kilku godzinach 
przyszedł namysł. A może 
to prawda. Tym bardziej  
że wpisałem to na Facebooku 
i padały komentarze, że to,  
co robię, to faktycznie wio-
cha. Było też dużo, najwię-
cej, głosów wsparcia, ale wąt-
pliwości zostały zasiane... 

Popatrzyłem dokoła. Od wy- 
borów z 25 października 
2015 otacza mnie niekoń-
czący się karnawał nie-
nawiści. Rządząca partia 
masakruje każdego, kto 
myśli inaczej. Choć odro-
binę inaczej. Druga strona 
odpowiada jak może. Też 
bombardując, ile się da. 
Cieknie strumień błota, po-
gardy, pomówień. Niszczo-
ne są życia niewinnych lu-
dzi. Wszystko pod fałszywą 
flagą dobra i ku rozpaczy – 

flagą dobra i ku rozpaczy  
– za zgodą autorytetów du-
chownych.

Na tym tle rzeczywiście je-
stem jak król naiwniaków. 
Wypisuję bzdury o zasa-
dach, etykach. Na moich 
oczach instytucje przejmują 
fałszywcy z niezależnym 
duchem na ustach, a gan-
gsterskimi zasadami wobec 
słabszych i bezbronnych. 

I tak sobie myślę, że wolę 
jednak być takim wniosków 
głupkiem z nadmiarem 
szczerości niż  „wspaniały-
mi wizjonerami” czy „spryt-
nymi strategami”.

Natura nie znosi próżni. 
Ktoś naiwny być musi, by 
cwaniakiem mógł być ktoś. 

Druga stolica Polski

Złośliwi śmieją się, że Toruń 
niebawem stanie się drugą sto-
licą Polski. I niech się nie łudzą,  
że zacznę narzekać i upatry-
wać czegoś, czego nie ma, co 
więcej… na naszym podwórku. 
Bawcie się, promujcie miasto. 

Podobno, jak by nie mówili  
– ważne, że mówią. Złota 
zasada PR-u. 
Ale druga stolica Polski  
w Toruniu będzie. I to już 
za miesiąc. Nazywa się  
Welconomy Forum in Torun. 
Bo to właśnie w Toruniu 
spotkają się ludzie polityki 
i biznesu, by porozmawiać  
na neutralnym gruncie. O- 
puszczą na dwa dni War- 
szawę i spojrzą na spra-
wy ważne dla kraju z in- 
nej perspektywy, w tro- 
chę bardziej sprzyjających 
warunkach. Jestem dumna,  
że właśnie w naszym mieście 
spotkają się osoby zajmują-
ce na co dzień kluczowe po-
zycje w kraju – niezależnie 
czy w rządzie, czy zarzą-
dach dużych firm. Ale cały 
czas mam wątpliwości, czy 
my – torunianie, jesteśmy  
w stanie to docenić?
Czy przykładowy „Kowalski” 
docenia dobre rzeczy, któ- 
re dzieją się w naszym 

mieście? A może przesiąkł 
już tak bardzo narzeka-
niem, tak bardzo byciem  
na „tak” i byciem na „nie”,  
że to wszystko przesłania 
mu faktyczny obraz. 
Ja się cieszę i trzymam kciu-
ki za Forum Gospodarcze.  
Z zapartym tchem będę śle-
dziła dwa dni forum, spo-
tkań, które dotkną naszego 
potencjału, ale i tematów 
kontrowersyjnych. Ale nie 
po to, by wzbudzać sen-
sacje, a po to, by rozwią-
zywać problemy. I to jest 
droga, którą powinniśmy 
podążać. Oceniać i kryty-
kować jest bardzo łatwo. Ale 
znaleźć odpowiedzi i gotowe 
rozwiązania w strategicz-
nych  kwestiach  już trudniej.  
7-8 marca odbędzie się wy-
darzenie cenione nie tylko 
na arenie ogólnopolskiej, ale  
i europejskiej. Doceńmy je i my.  

Prawdziwy artysta

Znakiem dzisiejszych cza-
sów jest rozumienie terminu 
„show business” jako „sztuki” 
(lub przynajmniej jej części). 
Wykonawcy z wykreowanym 
wizerunkiem, odpowiednio  
wystylizowani... z mocno  
rozwiniętym dążeniem do od- 
niesienia sukcesu za wszelką 
cenę, często będący pomy-
słem swoich menedżerów 

na dobry wynik w wymiarze 
finansowym. Równie często,  
z opisanych powyżej po-
wodów, będący rozczaro-
waniem dla swoich fanów. 
Szybko zapominani. To jedna 
strona medalu. Ale istnie-
je też druga, czyli artyści 
mający potrzebę wyrażenia 
siebie poprzez sztukę. Po-
zostający sobą mimo tego, 
że zaistnieli w świadomości 
społecznej i stali się mniej 
lub bardziej rozpoznawalni. 
Ci, dla których wykładnią 
sukcesu nie są media, lecz 
opinia fanów i kolegów po 
fachu. Szukający nowych 
wyzwań, zawsze pragnący 
trafić do każdego odbiorcy 
indywidualnie i pozostać  
z nim w swoistej relacji ar-
tystycznej na tak długo, jak 
tylko to możliwe... Taki był 
właśnie Janek „Kyks” Skrzek. 
W nieskomplikowany spo-
sób znalazł drogę do mnie... 

po prostu zaśpiewał. Każda 
rozmowa z nim czy koncert  
z jego udziałem powodowały, 
że czekałem na kolejny wy-
stęp i kolejną rozmowę. Uza-
leżnił mnie od styczniowych 
tras Śląskiej Grupy Bluesowej,  
od ich występów  inaugurują-
cych kolejne sezony koncer-
towe w Hard Rock Pubie Pa-
mela. W tym roku przyjechali 
bez Janka, lecz ich występ 
był niemniej przejmujący niż 
w poprzednich latach. Bo gdy 
wspólnie na scenie występuje 
Leszek Winder, Mirek Rzepa  
i Michał Giercuszkiewicz, to już 
zawsze gdzieś w pobliżu będzie 
Janek „Kyks” Skrzek. I mimo 
że ten świat powoli odchodzi 
w przeszłość, niezmiennie gdy 
usłyszę „O mój Śląsku” w moich 
uszach, wybrzmi jego opowieść 
o tym, jak do tego doszło... Jan-
ka nie da się zapomnieć.
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Na terenach Elany powstanie nowa fabryka – plastikowych komponentów do samochodów. Nie wiadomo 
jeszcze, kiedy ruszą prace, ale pewne jest jedno: do końca 2018 roku inwestycja musi być zakończona.

Oprócz inwestycji Neuki  
– zamiarze budowy centrum 
logistyczno-farmaceutyczne-
go, o czym niedawno pisali-
śmy, planowana jest kolejna 
– z innej branży. Boryszew, 
na terenach Elany, wybudu-
je fabrykę galwanizowanych 
plastikowych komponentów 
do samochodów. – Jeszcze 
nie wiadomo, do jakich marek 
aut. Zgodnie z uzyskanymi 
pozwoleniami przyłączenia 

fabryki do strefy ekonomicz-
nej na pewno budowę mu-
simy zakończyć do grudnia 
2018 roku – informuje Michał 
Kujawski, rzecznik prasowy 
Grupy Boryszew. Decyzje  
o nowej inwestycji zapadły  
w związku z wydaniem zgody 
poprzedniego rządu na ob-
jęcie części terenu zakładów 
Elana Pomorską Specjalną 
Strefą Ekonomiczną. – Firma 
starała się o to od roku.  

W podjęciu decyzji o objęciu 
jakiegoś terenu strefą ekono-
miczną wiele zależy od przy- 
chylności rządu i urzędników,  
którzy muszą widzieć sens no-
wego przedsięwzięcia. 
Cała procedura rozpoczyna 
się oczywiście od zgłosze-
nia zainteresowania samego 
przedsiębiorcy – mówi Iwona 
Paliszewska z Biura Zarządza-
nia Projektami Inwestycyjnymi 
PSSE w Sopocie. Nowa hala 

fabryki zajmie miejsce obecnie 
istniejącego magazynu. W fa-
bryce, której budowa ma wy-
nieść ponad 50 mln zł, ma zna-
leźć zatrudnienie ok. 250 osób. 
Oprócz produkcji części moto-
ryzacyjnych i podzespołów do 
urządzeń AGD ma świadczyć 
usługi informatyczne, księ-
gowe oraz logistyczne. Nad 
powstaniem nowej hali będzie 
czuwać Boryszew Components 
Poland. 

Spółka Romana Karkosika kom- 
ponenty samochodowe produ-
kuje również w zakładzie Ten-
sho w Ostaszewie pod Toru-
niem, od kiedy dwa lata temu 
kupiła większość udziałów ja-
pońskiej firmy. Tensho również 
leży w strefie ekonomicznej. 
Od tego czasu oprócz produk-
cji obudów do telewizorów  

(produkowano je wcześniej  
dla sąsiedniej firmy Sharp) roz-
winięto produkcję produktów  
z branży motoryzacyjnej, m.in. 
deski rozdzielcze, elementy 

schowka, plastikowe elementy 
foteli, progi, pokrywy silnika. 
Opakowania plastikowe (pa-
lety, kontenery, skrzynki) oraz 
pojemniki na odpady medyczne. 
Boryszew to obecnie mię-
dzy innymi: toruńska Elana, 
zakład tworzyw sztucznych  
w Sochaczewie, huta Alumini- 
um w Koninie, wrocławski  
Hutmen, zakład ołowiu w Ka- 
towicach i producent prze-
wodów aluminiowych w Ska- 
winie. Elana jest nadal jed- 
ynym w Polsce producentem 
włókien poliestrowych. Oferu- 
je również usługi Labora- 
torium Badań Środowiskowych: 
poboru i transportu prób ście-
ków oraz substancji che-
micznych, badań czynników 
szkodliwych na stanowiskach 
pracy, fizykochemicznych po-
miarów paliw stałych.

Inwestowanie na terenach 
leżących w Pomorskiej Spe-
cjalnej Strefie Ekonomicznej to 
przede wszystkim możliwość 
korzystania z przywilejów 

podatkowych. Na wyso-
kość pomocy publicznej ma 
wpływ lokalizacja inwesty-
cji oraz wielkość przedsię-
biorstwa. Wartość ulg w na-
szym województwie wynosi: 
w przypadku dużych firm  
do 35 procent, średnich  
– do 45, a małych i mikro 
– do 55. Obecnie PSSE,  
do której należy 29 podstref 
znajdujących się w czterech 
województwach: pomorskim,  
kujawsko-pomorskim, zacho- 
dniopomorskim i wielko-
polskim, obejmuje tereny 
inwestycyjne o powierzchni 
ponad 2039 ha. Nasze wo-
jewództwo to ponad 800 ha 
(dla porównania: pomorskie 
480). Toruń to 2,6 ha. W ca-
łej strefie funkcjonuje 110 
inwestorów. Ponad połowa 
działających firm reprezen-
tuje polski kapitał. Duży 
przedsiębiorca musi utrzy-
mać inwestycję w regionie 
przez minimum 5 lat, a w 
przypadku małych i śred-
nich firm – 3 lata.

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl  

Na ElaNiE powstaNiE Nowa fabryka

Budowa nowej fabryki musi zakończyć się do końca grudnia 2018 roku                                                   Fot. Mateusz Patalon

AUTOPROMOCJA

<< Zgodnie z uzyskanymi pozwolenia-
mi przyłączenia fabryki do strefy eko-
nomicznej na pewno budowę musimy  
zakończyć do grudnia 2018 roku >>



Dotacje z budżetu miasta 
udzielane są na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie 
oraz roboty budowlane przy 
obiektach figurujących w reje-
strze zabytków. Wnioski moż-
na składać co roku do koń- 
ca stycznia w Biurze Miejskie-
go Konserwatora Zabytków. 
Podkreślić należy słowo „do-
tacje” – co znaczy, że część 
kosztów poniesionych na pra- 
ce przy obiekcie zwracana 
jest po wykonaniu remontów. 
Dlatego do wniosku należy 
załączyć wykaz prac wyko-
nanych przy danym zabytku 
w ostatnich 5 latach, podając 
wysokość poniesionych wy-
datków. – Co roku informuje-
my i namawiamy właścicieli  
obiektów zabytkowych do skła- 
dania wniosków. Zwykle pula 
pieniędzy przeznaczonych  
na dotacje jest niższa niż 
oczekiwania wnioskodawców, 
ale w ostatnich latach  
nie było sytuacji, żeby ktoś 
nie otrzymał żadnego wspar-
cia finansowego ze strony 
miasta – zaznacza Mirosława 
Romaniszyn, miejski konser-
wator zabytków. 

PiENiąDZE Na ZabyTKi

Do 50 procent – taką dotację 
mogą otrzymać właścicie-
le zabytków. W nielicznych 
przypadkach, zwykle klęsk 
żywiołowych czy katastrof,  
do 100 procent – tak było 
w przypadku pożaru, który 

strawił część kopuły w koś- 
ciele Chrystusa Króla.

Na co można otrzymać 
wsparcie finansowe? Między 
innymi na sporządzenie eks-
pertyz technicznych i kon-
serwatorskich, wykonanie 
projektu odtworzenia kom-
pozycji wnętrz, opracowa-
nie programu prac, a przede 
wszystkim na zabezpieczenie 
i zachowanie substancji za-
bytku, stabilizację konstruk-
cyjną zabytku. W ubiegłym 
roku wniosków złożonych 
przez właścicieli obiektów 
było ponad 30.  – Dając dota-
cje, chcemy zrekompensować 
właścicielom zabytków nieco 
wyższy koszt remontów niż  
w przypadku budynków nie-
objętych ochroną konser-
watorską – mówi Mirosława 
Romaniszyn. Warto, jeśli ktoś 
chce postarać się dotację 
w przyszłym roku, już te-
raz skrupulatnie gromadzić 
wszelką dokumentację, któ-
ra przyda się przy złożeniu 
wniosku. Formularze wnio-
sków o udzielenie dotacji 

dostępne są w BIP na stronie 
internetowej Urzędu Miasta 
Torunia lub w Biurze Miejskie-
go Konserwatora Zabytków.

O zabytki warto i trzeba 
dbać. To nasze historyczne 
perełki. Wzorowo wyremon-
towane i utrzymane obiekty  

mogą uczestniczyć w ogólno-
polskim konkursie, organizo-
wanym przez Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego, 

„Zabytek Zadbany”. Miano 
takich zabytków otrzymał  
w Toruniu m.in. hotel Spichrz 
oraz kamienica, w której  
obecnie mieszczą się aparta-
menty i restauracja „Sowa”, 
a która od 1389 r. była sie-
dzibą Apteki Królewskiej, 
najstarszej w Polsce. W tym 
roku prawdopodobnie zosta-
nie zgłoszona do konkursu 
adaptacja XIX-wiecznej fa-
bryki pierników, należącej 
do rodziny Weese, na Mu-
zeum Piernika. Pomysłodawcą 

dawcą i realizatorem zago-
spodarowania budynku było 
Muzeum Okręgowe. 

w rejestrze 

W Toruniu w rejestrze zabyt-
ków nieruchomych figuruje 
307 obiektów – to m.in. poje-
dyncze budynki, historyczne 
układy urbanistyczne, parki, 
cmentarze. Co roku cennych 
obiektów w rejestrze przy-
bywa. Wpisywane są kolejne, 
których wartość zabytkowa 

<< Dając dotacje, chcemy zrekompensować 
właścicielom zabytków nieco wyższy koszt 
remontów niż w przypadku budynków nieob-
jętych ochroną konserwatorską >>

jest bezsporna i wymaga 
ochrony. Obok średniowiecz-
nych, renesansowych czy ba- 
rokowych mogą to być także 
budowle secesyjne, eklektycz- 
ne czy modernistyczne z lat  
20. i 30. ubiegłego stulecia,  
jak np. kościół pw. Chrystusa 
Króla ukończony w 1930 r.      

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

- 4 -

JEsTEś właściciELEM obiEKTu 
ZabyTKowEgo – wNiosKuJ 
o DoTacJę Na REMoNT

MIASTO

oD KiLKu LaT właściciELE ToRuńsKicH obiEKTów ZabyTKowycH Mogą oTRZyMać 
DoTacJę Na icH REMoNT. waRTo? ocZywiściE. MoŻNa uZysKać ZwRoT KosZTów
aŻ Do 50 PRocENT PoNiEsioNycH wyDaTKów.
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Mirosława Romaniszyn, miejski konserwator zabytków                                                                                                                                         Fot. Anna Wojciulewicz

Galeria KarczewsKi
ul. rynek Nowomiejski 25

suN & leNs ceNter KarczewsKi
ul. szeroka 43

PracowNia
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Toruńska akcja toczy się  
w ramach ogólnopolskiego 
programu „Zwolnieni z teo-
rii”.  Do matury zostało nieca-
łe sto dni i młodzież w całym 
kraju podobno nie może spać  
po nocach. Nic dziwnego, do-
brze zdana matura to przepust-
ka nie tylko do dorosłości, ale  
i dalszej edukacji. Jędrzej Wój-
cik, Izabela Magdowska oraz 
Weronika Ulanowska, uczniowie 
X Liceum Ogólnokształcącego 
w Toruniu, stworzyli projekt,  
w którym podpowiadają, jak ra-
dzić sobie ze stresem i skutecz-
nie się uczyć.  – Sami bardzo się 
stresujemy i w związku z tym 
próbowaliśmy znaleźć jakąś od-
skocznię. Zastanawialiśmy się, 
jak poradzić sobie ze stresem, 
który niekorzystanie wpływa 
na naukę, i jak stać się bardziej 
wydajnym na finiszu naszej 
edukacji w szkole – opowiada 
Jędrzej. 

Z własnego 
doświadczenia
Pomysłodawcy „Maturożerców” 
na co dzień mają różne zainte-
resowania.  Iza ma doświadcze-

nie w sporcie, Jędrzej interesuje 
się technologiami, a Weroni-
ka – psychologią. To wszystko  
starają się połączyć w jednym 
projekcie. Strategia pomaga  
w przekazaniu przydatnej wie-
dzy, którą można wykorzystać 
tu i teraz.
Stres spowodowany jest za-

zwyczaj niepewnością co do po-
siadanej wiedzy, obawą przed 
przyszłością, strachem przed 
wyzwaniem egzaminacyjnym. 
Matura to nie tylko egzamin da-
jący młodzieży wstęp na studia.  
Przygotowania związane z tym 
egzaminem są bardzo ważne 
i pochłaniają bardzo dużo cza-

su. Duża część młodzieży 
nie wie, jak przygotować się  
do matury, od czego zacząć 
i nie stracić cennego czasu. Naj-
ważniejszą podstawową radą 
dla maturzystów jest samo 
przygotowanie, tym bardziej 
że przez stres wiele wiedzy 
ubywa. Ważna jest też orga-

nizacja oraz spokój umysłu.  
A maturzyści sporo wiedzą,  
o trudzie, koncentracji, jakie 
trzeba włożyć w intensyw-
ne uczenie. Nauka w nocy,  
w dodatku matematyki? Prawie 
niemożliwe, a jednak… Licealiści 
mają w tym doświadczenie. Na-
uczycielka matematyki Agniesz-
ka Kowalczyk zapraszała matu-
rzystów na nocne spotkania  
w szkole poświęcone rozwią-
zywaniu arkuszy maturalnych  
z matematyki, w dodatku  
to ona jest pomysłodawczynią 
nazwy „maturożercy”.

Dzielą się wiedzą
Działania „Maturożerców” moż- 
na śledzić na facebooku, czyli 
tam, gdzie młodych ludzi jest 
najwięcej.– Czytamy sporo  
książek psychologicznych oraz 
oglądamy wiele wykładów, 
filmów dokumentalnych, więc 
jest to rzetelne źródło wiedzy.  
Wiele rad wynika również z na-
szego doświadczenia – zazna-
cza Weronika. Oprócz profilu  
w internecie, w planach jest 
zorganizowanie spotkania  
na żywo z „Maturożercami”, 

podczas których pomysło-
dawcy chcieliby przekazać 
informacje, jak się uczyć, żeby 
rzeczywiście się nauczyć. Jak 
zaplanować naukę, przygo-
tować miejsce do pracy oraz 
jak podczas intensywnych 
przygotowań do egzaminu nie 
doprowadzić do uszczerbku  
na zdrowiu. – Dzięki naszemu 
projektowi maturzyści dowie-
dzą się, jak się koncentrować 
oraz jaki wpływ na wydajność 
ma nasze nastawienie do dane-
go problemu – dodaje Izabela. 
Jak w czasie najgorętszych 
przygotowań nie zwariować, 
jak reagować na bodźce nie-
pokoju, które pojawiają się 
przed samym wejściem na 
salę egzaminacyjną? Na te  
i inne pytania młodzież znaj-
dzie odpowiedzi serwowane 
przez ich kolegów. Młodzi 
eksperci zdecydowanie nie są 
tylko teoretykami, bo za sto 
dni, czeka ich ten sam egza-
min.  Kto zatem zrozumie Was 
lepiej?

Karolina Owsiannikow
redakcja@toronto-magazyn.pl
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JEŻELi się ucZyłEś, Na PEwNo ZDasZ! cZy wiEDZiałEś, ŻE wiTaMiNa c REDuKuJE PoZioM HoRMoNu sTREsu?  KaŻDEgo 
DNia Rób coś, co ZbLiŻa cię Do NaJwaŻNiEJsZEgo cELu. TaK ToRuńscy MaTuRZyści DoPiNguJą swoicH RówiEśNiKów 
PRZED MaTuRą. ZosTało NiEcałE sTo DNi,  aLE To wcaLE NiE PowóD Do NiEPoKoJu!
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Izabela Magdowska, Weronika Ulanowska, Jędrzej Wójcik  z  X Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu   Fot. Anna Wojciulewicz
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„wampir z Zagłębia” to 
kolejna książka, która 
opisuje mroczne historie 
PRL-u. Lubisz te czasy?
– Raz napisałem książkę  
o XX-leciu, ale póki co był 
to tzw. wypadek przy pracy.  
O Zdzisławie Marchwickim  
napisałem w jednym rozdzia- 
le w książce „Czarna Wołga”. 
Już wtedy wszystko wskazy-
wało na to, że jest to histo-
ria, którą można się zainte-
resować. Wtedy jednak nie 
miałem czasu, żeby się nią 
zająć tak dokładnie i nie mia-
łem też możliwości zapozna-
nia się z aktami. Po „Czarnej 
Wołdze” pojechałem do sądu 
i poprosiłem o akta. Okazało 
się, że są one bardzo obszer-
ne i jest w nich mnóstwo cie-
kawych informacji. Informa-
cje te trzeba było zestawić 
z dokumentami, które były  
z okresu śledztwa, które 
znajdują się w Instytucie 
Pamięci Narodowej i z tymi, 
które oficjalnie zostały opu-
blikowane, czyli tą wersją pro- 
pagandową, która była dru-
kowana w prasie, książkach, 
w filmie, tak żeby przekonać  
społeczeństwo, że skazano  
na śmierć właściwego człowie-
ka. Porównując to wszystko, 

zaczynają budzić się pewne 
wątpliwości, że w tej sprawie 
jednak coś się nie zgadza.
warto wracać do historii 
tej PRL-owskiej czy wo-
jennej?
–  To jest nasza historia, 
więc musimy do niej wracać 
i ją prostować. Wiadomo, że 
w tamtych czasach prawda 
była fałszowana. Wraca-
my do kwestii Katynia, więc 
dlaczego nie mamy wrócić 
do historii jednego człowie-
ka. Usłyszałem od jednego 
z moich rozmówców: „… ale 
zdajesz sobie z tego sprawę, 
że to był niewinny człowiek”, 
na co drugi człowiek odpo-
wiedział: „A co to jest po-
święcić jedną osobę dla ogó-
łu? Ważne, że społeczeństwo 
jest zadowolone, że czuje się 
bezpiecznie”. Przypadkowy 
człowiek został powieszony 
tylko dlatego, że znalazł się 
w nieodpowiednim miejscu 
i czasie. Pasował do tego, 
aby zrobić z niego kozła 
ofiarnego. Tak samo jak 
zrehabilitowano osoby od- 
powiedzialne za aferę 
mięsną, to podobnie po- 
winno być ze zwykłym ro-
botnikiem. Powinniśmy za-
jąć się jego sprawą.

były trudności w zdoby-
waniu materiału?
– Materiały pochodziły  
z różnych źródeł. Teraz wiem, 
że policja utrudniała mi do-
stęp do dokumentów, wręcz 
wprowadzono mnie w błąd. 
Zastanawiam się dlacze-
go, ponieważ komu zależy 
na tym, żebyśmy dzisiaj nie 
ujawnili prawdy. W IPN-ie 
jest wiele dokumentów, któ-
re ówczesną milicję stawiają 
w bardzo złym świetle, wręcz 
ośmieszają, ponieważ po-
kazują jej nieudolność, brak 
kompetencji.
a rozmawiał Pan z ro-
dziną, ze znajomymi?
– Dotarłem do syna Zdzi-
sława Marchwickiego, ale to 
była krótka rozmowa. Jego 
opinia jest jednoznaczna i ja-
sna, jest przekonany, że jego 
ojciec jest niewinny. Myślę, 
że udało mi się to w książce 
wykazać, chociaż nie chcę 
odpowiadać jednoznacznie. 
Chciałbym, aby czytelnik sam  
sobie na to pytanie odpo-
wiedział, ja stawiam pewne 
hipotezy, zadaję pytania. 
Żeby sam stał się dziennika-
rzem śledczym, detektywem, 
który bada sprawę i znajduje 
w niej nieścisłości. Tutaj wąt-

pliwości jest mnóstwo.
była możliwość wyko- 
rzystania swoich umie-
jętności dziennikarskich? 
czy w pracy pisarza  
i dziennikarza można 
znaleźć wspólny mia-
nownik?
–  Myślę, że tak. Trochę się 
dziwię, jak mówią, że jestem 
pisarzem. Gdyby tak było, to 
pisałbym powieści. Mam ta-
kie plany, ale póki co jestem 
autorem reportażu o fak-
tach.  A to dziennikarstwo.
a dla kogo jest ta książka?
–  Pisząc tę książkę, miałem 
zamysł, żeby pisać dla mło-
dych i tych trochę starszych. 
Te osoby, które pamiętają 
tamte czasy, wiedzą, że była 
taka sprawa albo znają ją  
z tej oficjalnej wersji i mają 
wyrobiony pogląd. Nie mają 
jednak wszystkich informacji. 
Historia krąży jako legenda, 
anegdota. Może u nas w To-
runiu nie, ale na Śląsku czy 
w Zagłębiu na spotkaniach 
towarzyskich zawsze się  
do niej wraca. Mnie zdziwiła 
natomiast rozmowa z mło-
dymi osobami, którzy pierw-
szy raz słyszeli o Wampirze  
z Zagłębia. Dla młodszego 
pokolenia bardziej atrak-

cyjnym hasłem jest seryjny 
morderca.
Rozmawiamy o sytuacji,  
która wydarzyła się  
w Zagłębiu. Zastana-
wiam się, czy podobna 
książka mogłaby po- 
wstać w nawiązaniu  
do Torunia.
–  W „Czarnej Wołdze” opisy-
wałem historie z całej Polski. 
Pisząc w jednym rozdziale  
o Marchwickim, wymieniłem 
tam kilku seryjnych morder-
ców i jeden był z… Bydgosz-
czy. Toruń nie miał takiego 
seryjnego mordercy.

a myślał Pan, żeby na-
wiązać w ogóle do histo-
rii PRL-owskich? Może 
księdza Popiełuszki?
– Ta historia została właśnie o- 
pisana przez jednego z history- 
ków IPN-u. Myślałem o tym i by- 
łaby ona interesująca. Cała histo-
ria Popiełuszki jest ciekawa, tym 
bardziej że można jeszcze dotrzeć 
do osób, które były powiązane 
ze sprawą. Mam kontakt z jedną  
z nich – asystowała ona wów-
czas sędziemu i na pewno jest 
nieocenioną skarbnicą wiedzy.

Rozm. Karolina Owsiannikow
redakcja@toronto-magazyn.pl

PRZEMysław sEMcZuK, PoLsKi DZiENNiKaRZ i PubLicysTa, sPEcJaLiZuJący się 
w teMatyce hIstorII polsKI oKresu prl-u. w PołowiE sTycZNia Do KsięgaRNi
wEsZła JEgo Nowa KsiąŻKa „waMPiR Z Zagłębia”.

Wampir z zaGLEbia 

REKLAMA TRN 201601053G

Fot. Mateusz Patalon
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Najlepszy spriNTer
polski pochodzi 
z ToruNia

Jego pasją są wyścigi samochodowe. wojciech 
Ludwisiak został w ubiegłym roku mistrzem Pol-
ski sprintu na jedną czwartą mili w klasie Profi 
RwD Turbo. Pobija rywali między innymi znako-
mitym czasem reakcji przy starcie.

Może niektórym z nas wyda-
wać się, że żeby wygrać, wy-
starczy jechać najszybciej. 
Ale żeby jechać najszybciej  
i w dodatku nie wypaść z to- 
ru, potrzeba nie lada umie-
jętności. Torunianin zaczął 
się  ścigać w sezonie 2012 
mercedesem SL55 AMG i wte-
dy zwyciężył po raz pierw-
szy. Mistrzostwo wywalczył 
w cyklu kilku imprez Sto-
warzyszenia Sprintu Samo-
chodowego w klasie Street 
RWD, czyli aut dopuszczo-
nych do ruchu, z seryjnym 
wnętrzem oraz oponami i za- 
kazem większych modyfika-
cji. Mocowo na 25 startują-
cych aut był piąty. Główny 
atut mercedesa to dobra 
przyczepność na wszystkich 
nawierzchniach. Natomiast 
latem ubiegłego roku w naj-
mocniejszej tylnonapędo-
wej klasie Profi RWD Turbo  
w cyklu wyścigów o Grand 
Prix Polski wywalczył po-
nownie mistrzostwo. 

Refleks – bez niego nie moż-
na wygrać. Kluczowy dla 
wyścigu jest moment startu. 
– Liczy się czas reakcji – jak 
najszybszego ruszenia na zie- 
lonym świetle oraz oczywi-
ście czas przejazdu. A naj-
trudniejsze podczas wyścigu 
jest utrzymanie auta w linii 
prostej, bo samochody o tak 
dużych mocach są strasz-
nie niestabilne i wypadają  
z toru. Niestety, wyścigi rów-
noległe w Polsce odbywają 
się na starych lotniskach, 
na których nawierzchnia jest 
betonowa – ciężka do bicia 

  

rekordów. Płynna jazda  
do przodu to klucz do wy-
granej, co oczywiście jest 
bardzo trudne – mówi mistrz 
Polski Wojciech Ludwisiak.

Ogromnym atutem tego 
zawodnika jest systema-
tyczność oraz znakomi-
ty czas reakcji – 0,1-0,2 s, 
przy czym innych zawodni-
ków zwykle powyżej 0,3 s. 
Raz udało mu się osiągnąć 
0,02 s. Mistrz podkreśla,  
że jednak najważniejsze 
jest… dobre przygotowanie 
samochodu przed imprezą, 
co zmniejsza prawdopodo-
bieństwo awarii. Wiele aut 
o większych mocach prze-
grywa z powodu usterek czy 
braku przeniesienia mocy  
na poradzenie sobie z tra- 

są wyścigu. Bardzo ważne 
jest dopasowanie ciśnienia 
w oponach  do torów wy-
ścigu. Tory w naszym kraju 
są śliskie i nierówne, czę-
sto zaniedbane (najlepszy 
jest w Ełku), co nie sprzyja 
biciu rekordów. Największe 
prędkości osiąga się na do-
brze nagumowanych torach. 
Samochód torunianina jest 
jednym z najszybszych aut  
w Polsce, na liście dragra-
celist.pl w swojej klasie 
plasuje się obecnie na 10. 
pozycji. Zawodnik liczy na 
poskoczenie o kilka miejsc 
w rankingu. Na Węgrzech są 
specjalne tory do dragracin-
gu. Tam pobijane są rekordy. 
Tam też wybiera się torunia-
nin w tym roku.

Chevrolet, którym obecnie 
ściga się torunianin, to na-
prawdę nie byle jaka ma-
szyna. – To corvetta Z06 
z 7-litrowym silnikiem V8, 
do której na wyścigi zakła-
da się specjalne elementy 
usztywniające, ma sportową 
skrzynię biegów, wyczynowy 
układ wydechowy oraz dolo-
towy, a także sportowy silnik 
– na hamowni bez dołado-
wania NO2 pokazuje moc 560 
KM, z doładowaniem – strzał 
podtlenku azotu – do ok. 150 
– wyjaśnia mistrz kierowni-
cy. Osiąga prędkość do setki  
w 2,7-2,9 s, 200 km/h – w 9,5 s, 

a pod koniec jednej czwartej 
mili czasem nawet 230 km/h 
w 11 s. – W tym modelu auta 
jest spory potencjał – bardzo 
łatwo dodać 200-300 dodat-
kowych koni, najprawdopo-
dobniej na sezon 2017 dojdą 
nowe modyfikacje – mówi 
Wojciech Ludwisiak. 

W przyszłym roku sprinter 
wystartuje w międzynaro-

dowych zawodach, na które 
zjadą się najlepsi zawodni-
cy, m.in. Skandynawowie, 
Niemcy, Litwini, Rosjanie, 
Węgrzy... Wojciech Ludwi-
siak: – W klasie Profi AWD 
Turbo od wielu lat wygrywa 
Polak Grzegorz Staszewski 
swoją corvettą c3 z napędem 
na cztery koła, to prawdo-
podobnie jedyne takie auto 
w Europie. Grzegorz jest też 
naszym tunerem. 

Razem z Wojciechem w za-
wodach weźmie udział jego 
ojciec, od którego przejął 
bakcyla do tego sportu.  
Torunianie mają duże szanse 
na podium. – Ja ścigałem się 
jakieś 30 lat temu. Wówczas 
były to rajdy samochodowe. 
Potem przez dłuższy czas 
nie uczestniczyłem w zawo-
dach. Komuna, wychowanie 
dzieci… I niedawno wróciłem 
do tej pasji – mówi Jacek  
Ludwisiak. Pan Jacek w 2014 r.,  
jadąc corvettą (jeszcze nie 
tak zmodyfikowaną jak obec-
nie) zajął dwukrotnie pierw-
sze miejsce w klasie Street 
RWD na imprezach lokalnych 
klubów motoryzacyjnych 
na jedną czwartą mili. Syn  
z ojcem wyścigali wiele  

medali i około trzydzieści 
pucharów. Jacek Ludwisiak 
przygotowuje się do startu  
w wyścigach na torach 
płaskich (samochody ściga- 
ją się jak w Formule 1 – na 
torach obok siebie). Startuje 
również w klasie oldtimerów 
sport ze swoim 32-letnim 
fiatem 124 sport spiderem, 
który do dziś ma idealnie 
zachowaną blacharkę – bez 
jakichkolwiek śladów rdzy!

Aż chce się powiedzieć: jaki 
szybki ojciec, taki szybki 
syn, choć jak zaznaczają  
– tylko podczas wyścigów. 
Na co dzień są świetnymi, 
bezpiecznie jeżdżącymi kie-
rowcami. Zobaczymy, co Lu- 
dwisiakom uda się wywal-
czyć w tym roku. Niech moc 
silników będzie z nimi i niech 
auta dobrze trzymają się na-
wierzchni torów!

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

moToryzacja

Wojciech Ludwisiak                                                                                           Fot. Archiwum Rodzinne  państwa Ludwisiak

 Jacek Ludwisiak                             Fot. Archiwum Rodzinne  państwa Ludwisiak

Chevrolet corvetta, którym Ludwisiak zdobył mistrzostwo                             Fot. Archiwum Rodzinne  państwa Ludwisiak







Fesiwal
Międzynarodowy Festiwal skrzypiec

wernisaż 
wystawa w csw - Układ otwarty -

Koncert 
Dawid Kwiatkowski w od Nowie

05.02 – 03.04.2016
centrum sztuki współczesnej „Znaki czasu”

ul. wały gen. sikorskiego 13

13.02.2016, godz. 19:00
Dwór artusa, sala wielka
bilety: 25/35 zł 

14 lutego 
2016r.

cKK Jordanki

Układ otwarty to wystawa,  
w ramach której nastą-
pi spotkanie 5 rzeźbiarek 
różnych generacji, urodzo- 
nych pomiędzy 1898 a 1980 
rokiem, pochodzących z Polski 
i Berlina. Tak jak gwiazdy 
na niebie, można połączyć  
je w pewne konstelacje. Ukła-
dy geometryczne, które wów-
czas się pojawiają, zależą 
jednak od obranej perspek-
tywy. Podobnie jak w gwiaz-
dozbiorach, w każdym takim 
układzie jest element lśnią-
cy najmocniej, dominujący  
– w Układzie otwartym jest 
to legendarna postać Kata- 
rzyny Kobro.
Tej wyjątkowej artystce po- 
święcony będzie specjalny 
blok filmowy w Kinie Ce- 
ntrum, dostępny w okre-
sie trwania wystawy (06.02  
- 03.04.2016)  dla publiczności  
w czwartki oraz soboty, za-
wierający  cztery filmy opo-
wiadające o twórczości i życiu 

prywatnym wielkiej artystki Katarzyny Kobro.  
W filmową podróż zabiorą nas Zbigniew Libera,  
Józef Robakowski, Tadeusz Król i Hanna Kramarczuk. 
Tradycyjnie skomponowane dokumenty, edukacyj-
ne przewodniki, wreszcie artystyczne formy filmo-
we przybliżą postać tej wybitnej światowej artystki, 
jej biografię, proces tworzenia, smutki i namiętności.

Dawid Kwiatkowski to polski piosenkarz, 
który mimo młodego wieku, zdobył już 
Europejską Nagrodę Muzyczną MTV dla 
najlepszego polskiego i europejskiego  
wykonawcy. 19 lipca 2013 roku odby-
ła się premiera debiutanckiego singla 
piosenkarza pod tytułem „Biegnijmy”. 
29 października 2013 roku wykonawca 
został nagrodzony dwiema statuetkami  
w kategoriach „Modny Debiut ESKA.pl” 
oraz „Odkrycie Roku”. 19 listopada 2014 
roku został wydany drugi album studyjny 
pt. „Pop & Roll”. 2 grudnia 2015 roku miała 
premierę trzecia płyta piosenkarza, „Ele-
ment trzeci”, a album zwiastowała pio-
senka „Droga”. Dawid Kwiatkowski zagra 

swój koncert w Od Nowie w ramach tra-
sy koncertów klubowych „Element Trze-
ci Tour’16”, a Toruń to pierwsze miasto, 
które artysta odwiedzi w 2016 roku. Na 
scenie wystąpi osiem osób, a specjalnie 
przygotowywana scenografia i oświetle-
nie będą dodatkowym atutem koncertu.

II Międzynarodowy Festiwal 
Skrzypiec – Toruń 2016 to 
wydarzenie złożone z kon-
certów i recitali wybitnych 
skrzypków, a także konkur-
sów, filmów i pokazów lut-
niczych. Najważniejszą jego 
częścią jest Międzynarodowy 
Konkurs Skrzypcowy, odby-
wający się co 3 lata w Toru-
niu. Honorowym Prezyden-
tem Konkursu jest Maestro 
Prof. Krzysztof Penderecki.
Inauguracja festiwalu od-
będzie się 14 lutego 2016r.  

w nowej sali koncertowej 
Toruńskiej Orkiestry Sym-
fonicznej - CKK Jordanki. Do 
udziału w koncercie zapro-
szono laureatkę I nagrody XIV 
Międzynarodowego Konkursu 
Skrzypcowego im. H. Wie-
niawskiego – Soyoung Yoon, 
która wykona Koncert skrzyp-
cowy J. Sibeliusa. Dodatkowo, 
w koncertach festiwalowych 
udział wezmą wybitni artyści, 
m.in.: Konstanty Andrzej Kul-
ka, Jakub Jakowicz, Anna Ma-
ria Staśkiewicz. Podczas festi-

walu nie zabraknie również 
połączenia dowcipu z muzy-
ką. Mistrzami w tej dziedzinie 
są muzycy z Grupy MoCarta, 
którzy będą mieli okazję po-
kazać się przed publicznością 
czwartego dnia festiwalu.

Koncert
walentynki w Dworze artusa

Koncert
Nico’ZZ band/Mr.Pollack

Koncert
Nowa trasa Maleo Reggae Rockers

01.02.2016,
 godz. 19:00

Hard Rock Pub „Pamela”, 
wstęp wolny

05.01.2016,
 godz. 20:00

od Nowa, ul. gagarina 36a,
bilety: 25/35 zł

Walentynki w Artusie upłyną pod znakiem 
dobrej, muzyki o którą zadbają Kasia Sta- 
nkiewicz i pianista Aleksander Dębicz Kasia  
Stankiewicz w swoim dorobku ma cztery pły-
ty solowe Kasia Stankiewicz,Extrapop, Mimi-
kra, i wydaną pod koniec 2014 roku Lucy and 
the Loop. Ten najnowszy album powstawał  
w Polsce, Anglii, Nowym Jorku oraz na Islandii. 
Po jego premierze wielu krytyków okrzyknęło 
go najlepszym muzycznym powrotem dekady.
Piosenkarka na polskiej scenie muzycznej ma 
status wielkiej gwiazdy. Kasia Nosowska. Sze-
rokiej publiczności znana jest jednak przede 
wszystkim jako wokalistka zespołu Varius 

Kasi Stankiewicz towarzyszyć będzie  
Aleksander Dębicz, wszechstronnie uzdol- 
niony kompozytor, pianista i improwi- 
zator, którego toruńska publiczność po- 
znać mogła w maju zeszłego roku,  
podczas niezwykłego koncertu promujące- 
go solowy album  artysty Cinematic Piano.

Maleo Reggae Rockers trasę nowego 
albumu rozpoczyna właśnie w Toru-
niu. Jest to już piąta płyta zespołu  
w ciągu ostatnich 2 lat, a siódma sa-
mego Darka Malejonka. Maleo Reg-
gae Rockers wracają do korzeni reg-
gae kontynuując misje Boba Marleya 
w niesieniu światu przesłania miłości, 
pokoju i wolności poprzez dźwięki  
i słowa. Muzycy dumnie ogłosili,  
że udało im się przebić barierę brzmie-
nia, która oddzielała polskie produk-
cje reggae od tych światowych. Pły-
ta jest doskonale wyprodukowana  
bez nadmiaru dźwięków ale spójna 
i melodyjna, dobrze zaśpiewana. Ca-
łość nagrana jest na ‚setkę’ z użyciem 

analogowego sprzętu co pozwoliło uzyskać 
szerokie ciepłe brzmienie. Teksty, jak zwykle 
u Maleo, są zaangażowane, dodatkowo posze-
rzone o paletę innych środków wyrazu dzięki 
obecności autorów: Jakuba Podolskiego (Cuba 
De Zoo), Pawła ‚Kelnera’ Rozwadowskiego i Mar-
celiny. Krążek zatytułowany jest: „Wake Up”.  
I wszystko wskazuje na to, że dużo pozytywnych 
wibracji, reggae’owego pulsu i harmonii w woka-
lach nie pozwoli Wam spać w ten zimowy czas.

08.02.2016, godz. 19:00
HRP „Pamela”, 
ul. Legionów 36

wstęp wolny

W poniedziałek 8 lutego 2016 w toruńskim Hard 
Rock Pubie Pamela wystąpią:  Nico’ZZ Band oraz 
grupa Mr.Pollack. Będzie to piąty z serii osiemna-
stu koncertów zorganizowanych z okazji osiem-
nastych urodzin tego klubu. Nieprzypadkowo 
dobrani wykonawcy prezentują nurty w muzyce, 
które od początku działalności definiują scenę 
Hard  Rock Pubu Pamela. Powstały w 1989 r., 
rockowy Mr. Pollack to jeden z najciekawszych 
polskich projektów, mający na swoim koncie 
liczne osiągnięcia w kraju i za granicą, zarówno 
jako zespół jak i w indywidualnych kategoriach 
dotyczących poszczególnych muzyków. Ponie-
działkowym koncertem w Hard Rock Pubie Pa-
mela zespół będzie promował swój szósty album  

pt. „Black Hawk”.  Nico’ZZ Band to 
projekt urodzonego w Paryżu, cha-
ryzmatycznego gitarzysty i wokali-
sty - Nicolasa Zdankiewicza. Obec-
nie zespół promuje swój najnowszy, 
szósty w dyskografi  krążek pt. „Me 
and Myself”. 

- 10 -KULTURA
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– JEsT To sPEKTaKL, PoDcZas KTóREgo MoŻNa się DobRZE bawić, wyłącZyć PowaŻNE MyśLENiE. usiąś wygoDNiE w FoTELu i PośMiać 
się Z aKcJi. gwaRaNTuJE To scENaRiusZ oRaZ świETNy ZEsPół aKToRsKi, KTóRy JEsT w sTaNiE DosTaRcZyć wiDZoM RoZRywKi Na 
NaJwyŻsZyM PoZioMiE – ZDRaDZa MiKołaJ RoZNERsKi, KTóRy w sPEKTaKLu gRa JaNa KosELa, syNa MaRiaNa, główNEgo boHaTERa.

dwie morgi uTrapieNia w TeaTrze horzycy
- 11 -KULTURA

Komedia jest gatunkiem, któ-
ry powinien bawić, pokazując 
ludzkie wady i słabości. Im 
precyzyjniej to zostanie prze-
kazane, tym lepiej. – Gdy pi-
szę tekst, niechętnie sięgam 
do tematów „salonowych”, 
nie piszę o ludziach mieszka-
jących w pięknych, luksusowo 
wyposażonych apartamen-
tach, pracujących w wiel-
kich korporacjach, ludziach, 
których jedynym problemem 
jest „kocha – nie kocha”, 
„zdradza – nie zdradza”. Ta-
kie fabuły dotyczą niewielu 
widzów. Wolę tematykę „ze 
środka Polski”, wolę mówić  
o sprawach, które dotyczą nas 
wszystkich, sięgać do rodzin-
nych relacji, pozornie nieważ-
nych, a jednak najważniejszych 
tematów – zdradza reżyser 
i autor sztuki Marek Rębacz.

A czy komedia jest trudna? 
Jeśli sięga się po brytyjskie, 
amerykańskie wzorce, kal-
kując je nieustannie i nie-
miłosiernie, to jest łatwa.  
I większość naszych pisarzy 
tak robi, co widać na scenach.  
Trudność zaczyna się wtedy, 
gdy trzeba opowiedzieć praw-
dziwie polską historię. Gdy 

trzeba tę polską naturę znać.  
I „Dwie morgi” właśnie takie 
są. A udowadnia to ich po-
pularność i opinie widzów. 
– Każde wyjście na scenie 
jest świetną zabawą. Praca 
przed kamerą również sprawia 
mi frajdę, ale to mój zawód  
i podchodzę do tego profe-
sjonalnie. Trzeba przyznać,  
że komedia jest najtrudniejszą 
formą teatralną, ponieważ 
trzeba to grać naprawdę serio 
i raczej nie będzie śmiesznie  
– opowiada Mikołaj Roznerski. 

W spektaklu poza Mikołajem 
zobaczymy Klaudię Halejcio, 
ale również Tadeusza Chu-

deckiego czy Sylwestra Ma-
ciejewskiego. Każdy tekst ma 
swoje prawa oraz wymagania 
i nieprawdą jest, że każdy ak-
tor zagra wszystko i to tylko 
kwestia odpowiedniego przy-
gotowania. Obsada do spek- 
taklu wybierana była długo, 
analizowana, żeby aktorzy 
idealnie wpasowali się we 
wspomniane wymagania.  – Są- 
dzę, że to wszystko się udało 
i „Dwie morgi” mają obsadę 
idealną. Kiedy teraz, po ponad 
półrocznej eksploatacji spek- 

taklu, myślę, czy dokonałem 
właściwych wyborów, docho-
dzę do wniosku, że lepiej wy-

brać nie można było – zdra-
dza Marek Rębacz.
Sztuka miała swoją premierę 
w Teatrze Kwadrat, w 1997 
r. Na jej podstawie w 2002 r. 
powstał film „Zróbmy sobie 
wnuka”, do którego scena-
riusz napisał Marek Rębacz. – 
Film jest na podstawie sztuki, 
ale nie możemy porównywać 
tych dwóch form. Sztuka jest 
bardziej obszerna od filmu, 
natomiast uważam, że nie ma 
tutaj żadnych wspólnych mia-
nowników. Zarówno film, jak 
i sztuka są dobre – zaznacza 
Roznerski.

o czym jest sztuka?
Rok 2015. Polska. Ścisłe cen-
trum wielkiego miasta. Tysiące 
samochodów na ulicach, tłok, 
zastraszające tempo życia. 
Metr kwadratowy działki osią-
ga tu kosmiczne ceny. Zresztą 
tej ziemi już dawno w mieście 
zabrakło, już dawno wszystko 
sprzedane...
Ale chwileczkę... cóż to ta-
kiego? Tuż za miejskim par-
kiem, tą resztką zieleni  
w śródmieściu, rośnie cebu-
la? Niemożliwe? A jednak. To 
gospodarstwo Mariana Koseli 
– polskiego chłopa, który 

uparł się, że tego ostatniego 
hektara ziemi nie sprzeda, 
choćby mu płacili złotem. 
Dziwnym trafem, może z racji 
uporu Koseli, to mikrogospo-
darstwo ocalało przed wy-
właszczeniem. Teraz, w cza- 
sach kapitalizmu i wolnego  
rynku, na ten smakowity ka- 
wałek ziemi, ostrzą sobie zęby 
poważni inwestorzy z wiel- 
kimi pieniędzmi. Planuje na-
tomiast załatwić z nimi po-
ważne rodzinne interesy, ma 
swój plan i – jak się okaże 
– przechytrzy wszystkich. 
Choćby namawiały  go dzieci, 
straszyły, szantażowały – on 
nie sprzeda. Kosela dwoi się 
i troi, by wszystkie sprawy ro-
dzinne uporządkować. Jak mu 
to wyjdzie? – Mój bohater jest 
lekarzem ginekologiem, który 
przyjeżdża do domu, aby oj-
ciec przepisał na niego gospo-
darstwo. Wizyta okazuje się 
jednak splotem zabawnych 
sytuacji – zdradza Mikołaj 
Roznerski. Sam Jan to bystra, 
przebiegła postać, której cięż-
ko jest się ustatkować. Lubi 
kobiety. Bo nie jest sztuką 
dobrze sprzedać, ale dobrze 
 i w odpowiednim czasie kupić. 
Zaczyna się właśnie kolejny 

dzień. Marian Kosela wychodzi 
na pole zobaczyć, czy aby ce-
bula nadaje się już do zbioru, 
tymczasem pod jego bramą 
ustawia się kolejka chętnych 
na jego dwie morgi. Wczoraj 
też stali, ale dziś mają jeszcze 
lepszą ofertę... Gospodarz po-
zostaje jednak niewzruszony. 
Ziemi sprzedać nie planuje. 
Planuje natomiast załatwić 
poważne rodzinne interesy, 
ma swój plan i – jak się okaże 
– przechytrzy wszystkich.
Niemałą rolę odgrywa też 
przyjazd siostrzenicy Koseli, 
Krysi, pięknej dwudziestolatki. 
Krysia jest niestety dziewczy-
ną, którą od chwili narodzin 
prześladuje pech, więc i jej 
pobyt u Koseli różami usłany 
nie będzie.

Karolina Owsiannikow
redakcja@toronto-magazyn.pl

 Dwie morgi 
utrapienia

Teatr wilama Horzycy

15.02.2016, 
godz. 18.00 
i godz. 20.15

bilety: 50 zł, 60 zł, 
80 zł, 110 zł

REKLAMA

„Dwie morgi utrapienia”   Fot. nadesłane

TRN 201601058G
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W MINIONY WEEKEND ODBYŁA SIę 26. EDYCJA LEGENDARNEGO FESTIWALU MUZYKI REGGAE. W TYM ROKU SCENIE 
WYSTąPILI: PARALIŻ BAND, KONOPIANS, BAKSHISH, DAMIAN SYJONFAM, ZJEDNOCZENIE SOUND SYSTEM, 
FREAKIN RUDEBOYS, DUBSKA, MARCUS GAD, RAS LUTA. Fot. ROBERT BERENT

afryKa REggaE festIwal 2016 ToRuńsKiE ZawoDNicZKi KaRaTE Na PoDiuM!
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afryKa REggaE festIwal 2016
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SukceSy zawodniczek ToruńSkiego kluBu karaTe „kyokuShin”! Monika wierzBowSka i kaTarzyna Socha wywalczyły 
dwa Trzecie MiejSca w Tegorocznych MiSTrzoSTwach PolSki ShinkyokuShinkai, kTóre odByły Się w STyczniu 
we wrocławiu. 

SPORT

REKLAMA TRN 201601059G

ToRuńsKiE ZawoDNicZKi KaRaTE Na PoDiuM!

Monika Wierzbowska w kate-
gorii seniorek i Katarzyna So-
cha w kategorii juniorek 17-18 
lat i wadze powyżej 65 kg wró-
ciły z medalami. Choć karate  
to dyscyplina, która wymaga 
od zawodników świetnej tech-
niki, dynamiki, dobrego przygo-
towania kondycyjnego, ale tak 
naprawdę ma przede wszyst-
kim wpływać na rozwój du-
chowy ćwiczącego. Jak każdy 
sport, również karate czegoś 
nas uczy. Motywacji, do roz-
poczęcia treningów, jest wie-
le. Można stać się silniejszym 
albo po prostu lepszym czło-
wiekiem. – Mnie ten sport na-
uczył pokory, ale chyba każ-
da dyscyplina sportowa tego 
uczy. Jeżeli chcemy coś osią-
gnąć, trzeba systematycznie 
i ciężko trenować. Z drugiej 
strony, stałam się spokoj-
niejsza w życiu prywatnym, 
ponieważ podczas treningów 
zużywam całą energię, ka-
rate mnie wycisza. Jestem  
w stanie zapanować nad swo- 
imi emocjami – zdradza Moni-
ka Wierzbowska. – Jak przy-
chodzę na trening, to zapomi-
nam o wszystkim, co dzieje się 
w życiu codziennym – dodaje 
druga zawodniczka Katarzy-

na Socha. Nauka tej dyscy-
pliny to proces. Kasia ćwiczy 
już ponad 10 lat. Poziom, 
który widać teraz, osiągnęła 
dawno temu. Systematycz-
nie startuje w zawodach dla 
juniorów, w których co roku 
zdobywa medal. – A ja w tej 
drużynie jestem od półtora 
roku. Wcześniej trenowałam 
shōtōkan, który jest bardziej 
pokazowym stylem karate,  
a kyokushin jest sportem bar-
dziej realnym – zdradza Mo-
nika Wierzbowska.

Karate mogą uprawiać nie-
mal wszyscy, niezależnie od 
warunków fizycznych. – Ja 
jestem wysoki i wszyscy mi 
mówili, że bardziej nadaję się 
na koszykarza czy siatkarza 
– zdradza Artur Wilento, za-
wodnik, który ma 5 dan. Na 
treningi przychodzą coraz 
młodsi adepci sztuki walki. 
Uczą się pewnych ważnych 
wartości, np. grzeczności, 
szacunku, a także koncen-
tracji, opanowania, nabierają 
pewności siebie. A na treningi 
przychodzą zarówno studen-
ci, policjanci, jak i wykładow-
cy czy biznesmeni.  
Karate kyokushin, oznacza-

jące dążenie do poznania 
prawdy, nie jest dyscypliną, 
w której wszystkie chwyty są 
dozwolone. Nie wolno ude-
rzać w krocze, szyję czy krę-
gosłup, jak również rękami na 
wysokości głowy. Cel osta-
teczny – rozwój duchowy  
– dokonuje się poprzez wy-
magające ćwiczenia fizyczne 

– w trakcie treningu adept ka-
rate pokonuje swoją słabość, 
nieśmiałość i niezdecydowa-
nie, dzięki temu może stać się 
lepszym człowiekiem. Każdy 
adept kyokushin powinien 
znać przysięgę (dojo kun) 
oraz etykietę dojo. To pełno-
kontaktowa sztuka walki. 
Ważnym elementem jest ubiór 

– karate-gi, czyli strój do ćwi-
czenia karate. Składają się na 
niego białe spodnie i bluza 
oraz pas (obi). Zdobywanie 
kolejnych pasów jednocze-
śnie potwierdzanie umiejęt-
ności. Ważne jest to, że dzielą 
się one na uczniowskie (od 
białego do brązowego) i mi-
strzowskie (czarne). W Polsce 

posiadacz wyższego pasa 
nosi miano sempai, czyli naj-
starszy uczeń, który może już 
przekazać wiedzę. Posiadacz 
czarnego pasa to sensei, czy-
li nauczyciel, a shihan – to 
mistrz.

Karolina Owsiannikow
redakcja@toronto-magazyn.pl

 Monika Wierzbowska i Katarzyna  Socha                                                                                                                                               Fot. Mateusz Patalon
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aNgELs ToRuń ZaPRasZa Do DRuŻyNy

Do tej rodziny możesz do-
łączyć i ty, bo Angels Toruń 
właśnie rekrutuje. Wiosenne 
rekrutacje są dwie, uzupeł-
niany jest skład zawodników 
XXXL oraz obstawa junior-
ska. Jeżeli szukasz dla sie-
bie prawdziwie męskiej pasji, 
chcesz poznać ciekawych 
ludzi, a przy okazji poruszać 
się i powalczyć na boisku, 
futbol amerykański to coś 
dla ciebie. 

Dla dużego mężczyzny
Już w najbliższą niedzielę,  
7 lutego, o godzinie 
13.00  rozpocznie się rekrutac- 
ja do toruńskiej drużyny fut-
bolu amerykańskiego. Two-
im atutem może okazać się  
rozmiar i waga! Tak to nie 
żarty. To wyjątkowo męski  
sport, którego znakiem roz-
poznawczym są mężczyźni  
o znaczących gabarytach. 
- Podczas rekrutacji zapyta-

i dla juniorów

Klub ogłasza również nabór 
chętnych z roczników 1999–
2003 do gry w juniorskiej dru- 
żynie futbolu amerykańskiego. 
Jeżeli masz już jakieś doświad-
czenia sportowe: z piłki nożnej,  
siatkówki, koszykówki, sportów 
walki, będzie to Twoim atutem. 
Cały skład drużyny może mieć 
nawet czterdzieści pięć osób. 
Ale w jednym momencie na bo-
isku jest jedenastu zawodników. 
W jednej drużynie są dwie for-

błękitne anioły Torunia. Z kaskami na głowach, wypchanymi torsami, wysportowanymi łydkami. 
To właśnie angels Toruń. Zawodnicy, na których widok podobno kobietom szybciej bije serce. 
Na boisku i w życiu. Jak sami przyznają – są rodziną. 

AUTOPROMOCJA

Fot. Mateusz Patalon

Tu znajdziesz Bądź 
na Bieżąco! 

W każdy piątek, bezpłatnie w Toruniu oraz na www.toronto-magazyn.pl

Plac Rapackiego, Plac Teatralny,  
Plac Św. Katarzyny, Odrodzenia,  

“Manhattan”, Szosa Lubicka, 
Żółkiewskiego / Kościuszki, 

Równinna, Grudziadzka / Kościuszki,
Wrzosy / Kwiatowa, Starówka 

Centrum Handlowe Atrium Copernicus, 
ul. Żółkiewskiego 15, Centrum Handlowe 
Plaza, ul. Broniewskiego 90, Intermarche, 

ul. Ugory, Intermarche, ul. Niesiołowskiego,
Biblioteka Główna UMK, 

Klub ,,Lizard King”, ul. Kopernika 3 
Klub Od Nowa, ul. Gagarina 36 

Restauracja „U Flisaka”, ul. Żeglarska 25 
Klub „Lucky Star”, ul. Broniewskiego 90 
Praktyka stomatologiczna „BellaStoma”, 

ul. Szosa Chełmińska 84/86 
Myjnia Gajdus, ul. Broniewskiego 23 

Hard Rock Pub Pamela, ul. Legionów 36 
Kawiarnia Parter w CSW, 

Wały gen. Sikorskiego
Kawiarnia Ahoj, ul. Łazienna 9

Restauracja Jan Olbracht, ul. Szczytna 15
Moose Cafe, Rynek Nowomiejski 4
Byczy Burger, ul. Żółkiewskiego 5 

Hanza Cafe, Piekary 28 
Akademia Nauki, Świętej Katarzyny 4 

Cukiernia Lenkiewicz ul. Małe Garbary 
Hotel Filmar, ul Grudziądzka 45

Urząd Miasta, Wały gen. Sikorskiego
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my też o kilka rzeczy, zmie-
rzymy czasy wykonywania 
ćwiczeń, zaprezentu- Pod-
czas rekrutacji zapytamy 
też o kilka rzeczy, zmie-
rzymy czasy wykonywania 
ćwiczeń, zaprezentujemy 
krótki trening, a potem 
pozostaje mieć nadzieję,  
że złapiesz futbolowego 
bakcyla i zostaniesz z nami 
na dłużej - zapowiada or-
ganizator wydarzenia. 

macje: defensywna i ofensyw-
na. W sumie dwadzieścia dwie 
osoby to pierwszy skład, do 
którego wliczają się też re-
zerwowi. 
Co zabrać? Podstawowe rze-
czy przydatne przy treningu: 
strój sportowy, buty halowe, 
butelkę wody. Możesz zabrać 
również ze sobą kolegów.
Chętni powinni pojawić się na 
bocznym boisku hali Arena 
Toruń przy ulicy Bema 73-89  
w niedzielę 7 lutego o godz. 
13:00 (Rekrutacja XXXL) oraz  

8 lutego o godzinie 20:00 
na hali Zespołu Szkół nr 15 
przy ul. Paderewskiego 5/11  
(rekrutacja juniorska).    
      

     redakcja@toronto-magazyn.pl
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w ToRuNiu MisTRZosTwa EuRoPy? 
– DowiEMy się w KwiETNiu

wszystkich jednodniowych 
halowych mityngów lekko-
atletycznych rozegranych 
w sezonie 2015. Stąd brak 
większych obaw w przypad-
ku wydarzenia sportowego 
na poważniejszą skalę. Przed 
dokonaniem wyboru organi-
zatora HME 2019 spodziewa-
my się dwóch wizyt przedsta-
wicieli EA. Mamy duże szanse 
i wiele atutów – oprócz 
doskonałej hali spełniającej 
wszelkie parametry wyma-
gane przez federację, dobrą 
komunikację autostradową 
z lotniskami w Warszawie  
i Gdańsku, a także więcej lo-
tów na trasie Frankfurt-Byd-
goszcz. Dysponujemy również 
bazą hotelową o wysokim 
standardzie – wymienia Ma-
riola Soczyńska, p.o. dyrekto-
ra Wydziału Sportu i Turysty-
ki UM. Krzysztof Wolsztyński, 
prezes Kujawsko-Pomorskie-
go Związku Lekkiej Atletyki, 
podkreśla, że największym 
wyzwaniem dla organizato-
rów takich imprez, jest zde-
cydowanie logistyka. – Je-
żeli sprawy logistyczne nie 
działają dobrze, to impreza 
po prostu nie wychodzi. Dla-
tego trzeba o tę kwestię za-
wsze bardzo zadbać. Przede 
wszystkim musimy sprawnie 
dowieźć zawodników z lot-
nisk – czasem to pięć osób, 
a czasami dziewięćdziesiąt. 
Po dotarciu do Torunia mu-
simy zapewnić im transport  

na treningi i zawody. W Toru-
niu świetnie wychodzą impre-
zy halowe, a w Bydgoszczy 
na stadionie – wzajemnie się 
uzupełniamy. Bardzo bym się 
cieszył, gdyby w toruńskiej 
hali odbyły się wspomnia-
ne trzydniowe mistrzostwa,  
bo takiej imprezy na ziemi 
kujawsko-pomorskiej jeszcze 
nie było – podkreśla Krzysz-
tof Wolsztyński. 
Nasze miasto stara się rów-
nież o organizację halowych 

Mistrzostw Świata Wetera-
nów w Lekkiej Atletyce, czyli 
zawodników po 35. roku ży-
cia. Decyzja odnośnie miejsca 
zapadnie na początku listo-
pada w Australii. Zarówno 
championat z udziałem se-
niorów, jak i weteranów pla-
nowany jest na marzec 2019 
r. To spore wyzwanie dla mia-
sta. – Mistrzostwa wetera-
nów finansowane są z wpłat 
uczestników, po naszej stro-
nie są oczywiście pewne wy-

datki,  między innymi opłata za 
prawo do organizacji takiego 
wydarzenia. Ich przygotowa-
nie nie jest jednak tak dużym 
obciążeniem finansowym dla 
budżetu miasta. Mistrzostwa 
Europy seniorów z całą pew-
nością będą większym wyzwa-
niem, jednakże w przypadku 
tego typu imprez, ich organiza-
cja realizowana jest ze środków 
finansowych budżetu państwa, 
województwa, budżetu gminy  
i sponsorów – wyjaśnia Mariola 
Soczyńska, podkreślając war-
tość promocyjną i prestiżową 
takich sportowych wydarzeń 
dla Torunia. 
W Halowych Mistrzostwach Eu-
ropy Weteranów Lekkiej Atlety-
ki, organizowanych w ubiegłym 
roku w Toruniu, wzięło udział 
ok. zawodników ok. 2500  osób. 
W przypadku mistrzostw Euro-
py seniorów należy się spodzie-
wać około 1500  uczestników: 
zawodników, trenerów, oficjal-
nych gości, ekip technicznych,  
a na mistrzostwa świata wete-
ranów ponad 3000 osób. 
Czy wygramy z Holandią, Bia-
łorusią i Szkocją? Niezależnie 
od wyniku głosowania, Toruń 
niewątpliwie staje się ważnym 
ośrodkiem lekkoatletycznym  
w Polsce. 
copercnicus cup 
Tymczasem przed nami pojedy-
nek lekkoatletów w hali przy 
Bema. 12 lutego kolejny raz 
będziemy gościć najlepszych 
polskich i zagranicznych lek-
koatletów w naszym mieście 

odbędzie się druga edycja mi-
tyngu Copernicus Cup.
Paweł Wojciechowski, Adam 
Kszczot czy Tomasz Majewski 
to plejada polskich gwiazd, 
które zobaczą kibice w Arenie 
Toruń. Najciekawiej zapowiada 
się bieg na 800 metrów z udzia-
łem Kszczota i wielokrotnego 
mistrza świata Etiopczyka Mo-
hammeda Amana.
Imprezę otwierać będzie kon-
kurs pchnięcia kulą, w którym 
rywalizować będą dwukrotny 
mistrz olimpijski Tomasz Ma-
jewski oraz rekordzista świata 
juniorów Konrad Bukowiecki.
Cały czas w sprzedaży dostęp-
ne są wejściówki. Ceny biletów 
na imprezę zaczynają się od  
15 złotych i można je nabyć  
za pośrednictwem strony inter-
netowej eBilet.pl. 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl    

Nasze miasto, obok takich jak glasgow, Mińsk i apeldoorn stara się o organizację Halowych Mistrzostw Europy 
w Lekkoatletyce w kategorii seniorów, które odbędą się w 2019 roku. czy Toruń zwycięży w rywalizacji z konkurentami?  

arena Toruń – hala spor-
towo-widowiskowa przy 
ul. bema jest – dzięki pa-
rametrom technicznym 
– jedynym takim obiek-
tem w naszym kraju przy-
gotowanym do rozgry-
wania pełnego programu 
dyscyplin lekkoatletycz-
nych w zawodach mię-
dzynarodowych. Dyspo-
nuje: 6-torową bieżnią  
o dł. 200 m, 8-torową bież-
nią do biegów sprinter-
skich, skoczniami: w dal,  
do trójskoku, o tyczce 
i wzwyż, rzutnią do-
pchnięcia kulą. 5192 
– tyle miejsc przezna-
czonych jest dla kibiców  
na widowni. 

Fot. Nadesłane/uMT

Fot. Nadesłane/uMT

Ostateczna decyzja co do 
wyboru miasta zapadnie  
w Amsterdamie – 23 kwiet-
nia. Zanim ten decydujący 
moment nastąpi, już w lutym 
czeka nas wizyta prezydenta 
Europejskiej Federacji Lek-
koatletycznej zrzeszającej 
narodowe związki lekkoatle-
tyczne. Toruń już w ubiegłym 
roku ubiegał się o organizację 
mistrzostw – na 2017 r. Apli-
kował o to w 2014 roku, kiedy 
trwała jeszcze budowa hali 
widowiskowo-sportowej przy 
Bema. Wprawdzie nie wygrał, 
ale już wówczas delegacja 
European Athletics, odwie-
dzając nasze miasto, była 
zachwycona możliwościami 
hali. 
Gotowy obiekt może po-
chwalić się organizacją wielu 
prestiżowych imprez sporto-
wych, jak mistrzostwa Polski 
juniorów i juniorów młod-
szych, seniorów czy też Mi-
strzostwa Europy Weteranów 
LA. A już 12 lutego odbędzie 
się kolejny, II Halowy Euro-
pejski Mityng Lekkoatletycz-
ny Copernicus Cup Toruń 2016 
– impreza z udziałem czoło-
wych polskich i światowej 
klasy zawodników. Pierwszą 
edycję Copernicus Cup or-
ganizacyjnie oceniono bar-
dzo wysoko. W prestiżowym 
rankingu przeprowadzanym 
przez portal all-athletics.com 
toruńskie wydarzenie uplaso-
wało się na 10. pozycji wśród 
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