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Miasto, s. 5
Toruń za pół ceny! Wiosenna edycja akcji już 
w ten weekend, gdzie warto się wybrać.

KiNo, s. 10
Pod chmurką, w amerykańskim stylu. 
Zapraszamy do kina samochodowego. 

Urzędy, s. 6
Teraz sprawy urzędowe można załatwić 
w centrum handlowym. Sprawdź, w którym.

TUrysTyka, s. 7
Lokalna Organizacja Turystyczna zaprasza
na rozpoczęcie sezonu. Tym razem na Barbarce.
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TorUńscy moTocykliści 
zaczynają sezon

REKLAMA TRN 2016042201G

fot. Mateusz Patalon



LUDZIE TORONTO

Maciej Karczewski, 
toruński przedsiębiorca

jarosław jarry jaworski, 
specjalista public relations, 

freak

motocykle są wszędzie

Wiosna zagościła u nas na do-
bre. Słoneczko przygrzewa, 
drzewa się zazieleniły, a te 

owocowe pięknie przebarwiły 
wszystkimi kolorami kwia-
tów. Gimnazjaliści już napi-
sali swoje testy, maturzyści 
za chwilę siądą do najważ-
niejszego egzaminu w życiu.  
A na drogi wyjechały moto-
cykle. Od prawie 30 lat jeżdżę 
na dwóch kołach, mimo dość 
lichej fryzury, całą zimę cze-
kam, aby „odpalić sprzęta”  
i poczuć wiatr we włosach. 
Dla niektórych do bez sensu, 
aby na kilka cieplejszych mie-
sięcy sprawić sobie motocykl. 
Inni są przekonani, że każdy 
z nas, to potencjalny dawca 
organów. A motocykl to pa-
sja. Kiedy jedziesz nim wśród 
pachnących pól rzepaku czy 
krętymi drogami, świat staje 
się bliższy i bardziej dla nas 
niż zza szyby auta.  Nikt, kto 
nie przejechał trochę kilome-
trów w kolumnie kilku czy kil-
kunastu maszyn, nie zrozumie, 
jakie to fantastyczne poczucie 

wspólnoty i zwykła  fraj-
da. Pamiętajmy jednak, 
że każdy motocyklista ma 
pod kaskiem twarz, że to 
taki sam człowiek jak inni 
kierowcy. Okażmy sobie 
nawzajem nieco więcej sza-
cunku. Może warto, widząc 
go w lusterku, pozwolić mu 
przejechać pomiędzy auta-
mi. On i tak ruszy pierwszy 
spod świateł i nie wydłuży 
korka, w jakim stoją samo-
chody ani o sekundę. Nie 
zajeżdżajcie nam drogi i nie 
uchylajcie drzwi, stojąc na 
światłach. Pamiętajcie, Wy 
macie kilka metrów bla-
szanej karoserii, poduszki 
i pasy – my jedynie milime-
try skóry czy kevlaru. Pro-
szę Was, Drodzy Kierowcy 
– dajcie nam szansę, aby 
dojechać do naszych bli-
skich.

W plener!

W tym tygodniu rozpoczyna 
się festiwal imprez plene-
rowych. Weekend tuż przed 
majówką udowadnia, że w To- 
runiu wraz z nadejściem 
wiosny, wszystko budzi się 
do życia. A w szczególno-
ści oczywiście ruch tury-

styczny. I tu na dobry po-
czątek 2 w 1. Jednocześnie 
toczyć będzie się rozpo-
częcie sezonu turystycz-
nego pod egidą Lokalnej 
Organizacji Turystycznej,  
w tym roku na Barbarce,  
a w całym Toruniu – w re-
kordowej ilości miejsc – To-
ruń za pół ceny. Akcja, która 
odbywa się już od kilku lat, 
a ze względu na popular-
ność została zdublowana: 
na wiosnę i na jesień. Zniżki 
w punktach gastronomicz-
nych, hotelach, miejscach 
kultury czy klubach są 
gwarantem tego, że toruń-
ska Starówka (i nie tylko) 
zostanie oblężona zarów-
no przez mieszkańców, jak  
i turystów. Ale kiedy obiad 
serwowany jest za połowę 
ceny, przecież nie będzie-
my narzekać, że kolejka 
dłuższa. Prawda? Również 
w ten weekend sezon roz-
poczną motocykliści, można 
więc spokojnie stwierdzić, 

że sezon wiosna/lato 2016 
w Toruniu zostanie zain-
augurowany z pompą. 
Każdy rok przynosi rów-
nież do naszego miasta 
nowe pomysły. Tak będzie 
i tym razem. Wszystko za 
sprawą amerykańskiego 
akcentu w słowiańskim 
kraju. Któż nie marzył  
o randce w kinie samo-
chodowym? Teraz będzie 
ku temu okazja. Siedziba 
Aeroklubu Pomorskiego 
zamieni się w wielką ple-
nerową salę kinową. Wjazd 
przewidziany jest nawet 
na tysiąc osób. Czy taka 
inicjatywa przyjmie się  
w Toruniu wzorem innych 
miast? Pewnie okaże się 
po pierwszej edycji, kiedy 
to organizatorzy będą mu-
sieli podąć decyzję o orga-
nizacji kolejnych projekcji. 
Toronto trzyma kciuki!

Po koncercie

Sięganie pamięcią sześć lat 
wstecz wydaje się niekiedy 
powrotem do zamierzchłych 
czasów.  Z drugiej jednak stro-
ny, gdy dużo się dzieje i czas 
upływa niepostrzeżenie, trudno 
uwierzyć, że wydarzenie, które 
pozostawiło po sobie nieza-
tarte wrażenie, miało miejsce 
tak dawno temu. Dla mnie tak 
właśnie jest z występem gru-
py Krzak w Hard Rock Pubie 
Pamela. Świetni muzycy: Jo-
achim Rzychoń, Ireneusz Głyk, 
Jan Błędowski i Leszek Win-
der zagrali doskonały koncert  
w lipcowy wieczór 2010 roku. 
Jak to bywa z występami w 

warunkach plenerowych, towa-
rzyszyły mu emocje związane 
z pogodą. W tym dniu padał 
ulewny deszcz, a koncert odby-
wał się na zewnątrz klubu, choć 
na zadaszonej przestrzeni. Nie 
wpłynęło to na jakość występu 
i stworzyło dodatkową, niepo-
wtarzalną scenografię tego wi-
dowiska. Jednak gdy na niebie 
pojawiły się pierwsze błyskawi-
ce zwiastujące burzę, sytuacja 
stała się niepokojąca, szczegól-
nie dla mnie jako organizatora 
wydarzenia. Muzycy nie okazali 
dodatkowych emocji, a niebo, 
jak to często latem bywa, szyb-
ko się rozpogodziło. Dograny do 
końca koncert przeszedł do hi-
storii. Legendarna grupa swoją 
muzyką wywarła na publiczno-
ści tak wielkie wrażenie, że nikt 
nie rozwodził się nad krótkim, 
lecz intensywnym załamaniem 
pogody. Przez lata, mimo re-
gularnych spotkań z Leszkiem 
Winderem, nigdy nie było czasu, 
aby wrócić pamięcią do tego 
koncertu. Tkwiłem w przekona-

niu, biorąc pod uwagę bogate ży-
cie koncertowe Leszka, że opisane 
zdarzenia są dla niego dawno za-
pomnianym epizodem.  Zupełnie 
niedawno okazało się, jak bardzo 
się mylę. W czasie naszej rozmo-
wy opisał swoje emocje towarzy-
szące temu występowi, uznając 
go za jeden z tych, które najlepiej 
pamięta. Przy okazji umówiliśmy 
się na koncert w Hard Rock Pubie 
Pamela kolejnego jego projek-
tu, noszącego nazwę Czarny 
Pies. Biorą w nim udział wybitni 
muzycy: Jan Gałach, Mirosław 
Rzepa, Ireneusz Głyk, Michał Kie-
lak, Krzysztof Ścierański i Leszek 
Winder. Zapowiada się więc, że 
w majowy wieczór Czarny Pies 
rozpęta w Hard Rock Pubie Pa-
mela jeszcze większą burzę niż ta, 
która towarzyszyła występowi 
grupy Krzak. A po koncercie liczę 
na kolejne rozmowy z Leszkiem... 
o muzyce, życiu i Leśniczówce (le-
gendarnym klubie, który stworzył 
w Chorzowie).

Uciekają wam pieniądze

Torunianie często i gęsto chwalą 
się tym, że Toruń to „miasto kul-
tury”. Niewątpliwie to prawda. 
1500 małych i dużych wydarzeń, 
rocznie, stawia nas wśród kultu-
ralnych potęg w Polsce. A na-
wet (w naszej klasie) w Europie. 
Torunianie chętnie uczestniczą 

w tych wydarzeniach, naj-
chętniej w darmowych, cho-
ciaż teatr, Cinema City, Jor-
danki, Dwór Artusa czy Od 
Nowa na pustki nie narzekają.
Niestety na chwaleniu się 
i uczestnictwie kończy się 
głębsze zastanowienie nad 
całokształtem kultury w mie- 
ście. A warto, bo kultura to 
nie tylko trzech tenorów, nie-
zły spektakl czy fajny film. 
Kultura to realne pieniądze 
wydawane z mojej – Twojej 
– naszej kieszeni. Każdy Toru-
nianin, płacąc podatki, utrzy-
muje miejskie i wojewódzkie 
instytucje. 
To głównie z naszych środków 
– wspomaganych przez pozy-
skane dotacje i sponsorów 
– finansowane są programy 
takich miejsc jak Baj Pomor-
ski (miejski), Teatr Muzyczny 
(wojewódzki) czy Centrum 
Sztuki Współczesnej (miejsko
-wojewódzkie).

Nie są to małe pieniądze. CSW 
w Toruniu obraca corocznie 
sumą aż 6,3 miliona złotych! 
Obrót tymi pieniędzmi pozo-
staje poza szerokim zaintere-
sowaniem torunian, podczas 
gdy za każdy skrawek świeżo 
zbudowanego chodnika roz-
licza się władze miasta bez 
litości. I niepotrzebnie, bo 
inwestycje drogowe są w To-
runiu jednymi z najlepszych  
i najmądrzejszych w Polsce.
Drodzy Torunianie, interesuj-
my się publicznymi środkami 
wydawanymi na miejsca kul-
tury. Analizujmy budżety, pa-
trzmy uważnie, chociażby po 
to, by krzyczeć głośno, gdy 
dostają za mało. 
Bo kasa wydana na kulturę 
zawsze się zwraca. Przez po-
kolenia.
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jeżeli w niedzielę zobaczycie setki motocykli na toruńskich drogach, wiedzcie, że prawdopodobnie 
wszystkie tego dnia będą jechać w jednym kierunku- na motoarenę! Właśnie stamtąd wystartuje 
cykliczna impreza, która co roku otwiera sezon motocyklowy w naszym mieście.

moTocykliści W TorUniU inaUgUrUją sezon

Otwarcie symboliczne, bo dla 
niektórych sezon nigdy się nie 
kończy. Szczególnie tych, któ-
rzy motocykl kochają miłością 
absolutną i mają możliwości, by 
pasję kontynuować cały rok. 

  
A tak ma wielu, chociażby z or-
ganizatorów wydarzenia. Na co 
dzień do grupa „Mototurysty-
ka”, która za cel bierze sobie 
nie szybkość, nie efektowność, 

a zwiedzanie. Kraju i zagranicy. 
Zawsze na dwóch kółkach. Byli 
już poświęcić motocykle u pro-
gu sezonu na Jasnej Górze, te-
raz zapraszają toruńską „brać” 
na pokropienie maszyn na mie-- 
 
 

 
jscu. – Tradycyjnie spotkamy 
się w Toruniu, w tym roku miej-
scem zbiórki będzie symbol 
toruńskiej motoryzacji, stadion 
żużlowy. Start w tym roku bę-

dziemy mieć wprost spod ta-
śmy żużlowej – mówi Jarosław 
Szczeblewski, jeden z organi-
zatorów. – Ale, żeby rozruszać  
i kości i motocykle, zaplanowali-
śmy przejazd malowniczą trasą 

wokół Torunia, który zakończy 
się w Łubiance. Tam odbędzie 
się msza św. poprowadzona 
oczywiście przez księdza, który 
jeździ na dwóch kółkach, a na 

koniec nie zabraknie święcenia 
motocykli. Mimo świadomości 
swojej pasji, ciągłe doskona-
lenia techniki, propagowania  
i stosowania się do wytycznych 
bezpiecznej jazdy, zdajemy so-
bie sprawę z ryzyka, jakie na co 
dzień podejmujemy. Wszyscy 
wierzymy, że nowy sezon nie 
przyniesie niebezpiecznych sy- 
tuacji.

W motocyklowym gronie
Ale wydarzenie to przede 
wszystkim spotkanie w gronie 
przyjaciół. To idealny czas na 
wspólne planowanie rozpoczy-
nającego się sezonu. Nieważ-
ne jakim motocyklem jeździsz  
i jaki masz staż. Ta impreza to 
idealny moment, by się poznać, 
czasem doradzić, porozmawiać. 
To wydarzenie otwarte na 
wszystkich fanów dwóch kó-
łek. – Często jest tak, że młodzi 
motocykliści i nie mam tu oczy-
wiście na myśli tylko wieku, nie 
mają z kim jeździć. Brak zmoto-
ryzowanych znajomych prze-
kreśla realizacje ich planów,  
wiadomo - w grupie jeździ się 
przyjemniej. Takie wydarzenia 
są doskonałym pretekstem 

żeby poznać ludzi o podob-
nych zainteresowaniach, kto 
wie: może sąsiada czy są-
siadkę? Zachęcamy wszyst-
kich motocyklistów, by po- 
jawili się w niedzielę. To 
będzie nasze toruńskie 
święto na dwóch kółkach 
– zaznacza Agata Wrońska  
z „Mototurystyki”.
Na koniec jeszcze cieka-
wostka. Na czele kolumny 

pojedzie kobieta.  Karina 
Chrząszczewska taką nagro-
dę wygrała w konkursie na 
zdjęcie do plakatu promują-
cego wydarzenie. Nie dość, 
że młoda motocyklistka zna- 
lazła się na afiszu, to dosta-
ła jeszcze możliwość popro-
wadzenia parady. 

Będzie się działo
Podczas wydarzenia nieza-
branie atrakcyjnych kon-
kursów, oczywiście z nagro-
dami. Poza konkurencjami 
będzie też chwila relaksu 
pod sceną. Na otwarciu se-
zonu zagra zespół Banau. 
Zbiórka przy toruńskiej 
MotoArenie już w najbliż-
szą niedzielę 24 kwietnia  

od godz. 10.00. Na miejscu  
sporo będzie się działo, a w oko- 
licach południa około 12.00 roz- 
pocznie się formowanie szyku 
do wspólnego przejazdu na 
miejsce uroczystości.  Wydarze-
nie oczywiście odbędzie się nie- 
zależnie od pogody. 

redakcja@toronto-magazyn.pl

Wystawa o wahadłach 
i naukowy bazar
W sobotę (23 kwietnia) w 
toruńskim centrum nauki zo-
stanie udostępniona kolejna 
wystawa czasowa – „Zawa-
haj się!”. Ekspozycja składa 
się ze stanowisk prezentują-
cych różne efekty związane  
z działaniem wahadeł. 
Tego samego dnia od godz. 
10:30 rozpocznie się „Na-
ukowy bazar”, będący jed-
ną z imprez Toruńskiego 

Festiwalu Nauki i Sztuki. Na 
stanowiskach przed budyn-
kiem Centrum będzie można 
stworzyć instrumenty z wa- 
rzyw, pachnące rysunki, spra- 
wdzić czy ziemniak „czuje” 
rytm oraz czy matematyka 
przydaje się w kuchni. Na 
boisku Międzynarodowego 
Centrum Spotkań Młodzieży 
przekonamy się, że upadek, 
nie zawsze, oznacza ból. Na 
uczestników pikniku popu-
larnonaukowego będą cze-

uczestników pikniku popu-
larnonaukowego będą cze-
kały duże kule Atomowego 
Bubble Soccer. W niedzielę 
centrum nauki zaprasza ucze- 
stników Festiwalu na spec- 
jalne pokazy kuchni moleku-
larnej. Będzie można także 
spróbować niektórych pot- 
raw przygotowanych w nie- 
codzienny sposób. Oczywiś- 
cie nie zabraknie gigantycz-
nych baniek mydlanych, 

które cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem wśród naj- 
młodszych. „Naukowy bazar” 
będzie odbywał się w sobo-
tę i niedzielę w godz. 10:30-
17:30. Udział w nim jest bez-
płatny. 

Toruń za pół ceny
W dniach 23-24 kwietnia bę-
dzie można zwiedzać dzie-
więć interaktywnych wystaw  
Centrum Nowoczesności Młyn 

Wiedzy za 5 złotych. Spec- 
jalne dwugodzinne tury  
(11.00-13.00, 13.00-15.00, 
15.00-17.00) pozwolą na za- 
poznanie się z różnymi zja-
wiskami i procesami przed-
stawianymi za pomocą in-
teraktywnych eksponatów. 
Centrum nauki przygotowa-
ło również warsztaty „Co w 
ulu bzyczy?” (sobota, o godz. 
11:00 i 14:00) oraz „Zagad-
kowa przygoda prof. Młyn-

ka” (niedziela, o godz. 11:00 
i 14:00). Udział w zajęciach 
to wydatek 5 złotych. Bilety 
można kupić w elektronicz-
nym systemie sprzedaży: bi-
lety.mlynwiedzy.org.pl. 

Informacje o wydarzeniach 
w toruńskim centrum na-
uki są dostępne na stronie: 

mlynwiedzy.org.pl

REKLAMA TRN 2016042203G

Grupa „Mototurystyka” zaprasza wszystkich fanów dwóch kółek na oficjalne rozpoczęcie sezonu      Fot. Mateusz Patalon 



- 4 - TORUŃ ZA PÓŁ CENY - 5 -

już od dzisiaj promocyjne szaleństwo! akcja „Toruń za pół ceny” w jubileuszowej 10. edycji. To szansa,  
żeby skorzystać z wielu atrakcji, wydając o połowę mniej! Pozostaje wyruszyć na podbój miasta! 

rUszaj na PodBój TorUnia za jedyne… Pół ceny

W tym roku padł rekord! W ak- 
cji weźmie udział ponad 150 
uczestników, dwa lata temu 
liczba ta zatrzymała się na 145, 
którzy 50-procentową zniżką 
zachęcają do skorzystania ze 
swojej oferty. To oczywiście 
wymarzona okazja promocji 
miasta i ściągnięcia do Grodu 
Kopernika turystów z całego 
kraju oraz z zagranicy. 
– W Trójmieście do wydarzenia 
włączyło się 70 firm i instytucji, 
więc nasza liczba jest impo-
nująca. Na liście uczestników 
figuruje ponad 30 debiutantów  
w „Toruniu za pół ceny”. Li-
czymy na piękną pogodę, więc 
spodziewamy się rekordowej 
liczby osób odwiedzających 
nasze miasto – mówi, zachęca-
jąc do udziału, koordynatorka 
akcji z Radia Zet Gold Toruń 
Monika Dejnecka. Zaintereso- 
wani pytali o Toruń za pół 
ceny już od stycznia. Rok temu  
w dniach eventu z promocyj-
nych ofert skorzystało około 
50 tys. osób. Akcja jest promo-
wana za pośrednictwem stacji 
radiowych sieci Eurozet w 21 
miastach całej Polski. 

Co na nas czeka za pół ceny? 
Wejdziemy do muzeów, gale-
rii, wybierzemy się na koncert 
symfoniczny, do planetarium 
czy Młyna Wiedzy. Skorzy-
stamy z licznych ofert skle-
powych, salonów kosmetycz-
nych, hotelarskich, klubowych, 
atrakcji sportowych. W restau-
racjach i kawiarniach pozostaje 
ubolewać nad anatomicznymi 
ograniczeniami konsumpcyjny-
mi. Wmawiajmy sobie, że w tym 
dniu połowa ceny idzie w parze 

z połową kalorii w każdym da-
niu, więc można sobie pozwolić 
na kilka kęsów więcej. 
Dla wszystkich uczestników 
akcji weekendowe szaleństwo 
jest okazją do pozyskania no-
wych, stałych klientów. Do 
atrakcji oferowanych przez 
miasto w dniach promocji od lat 
ustawiają się kolejki chętnych. 
Karolina Sarmow, specjalista 
ds. marketingu w Żywym Mu-
zeum Piernika: – Promocja obej-
muje bilety ulgowe i seniorskie, 

ale należy zakupić je w kasie, 
nie przez internet. W ubiegłym 
roku kolejka była prawie pod 
Żeglarską. Tegoroczną atrakcją 
będą warsztaty dekorowania 
pierników pod okiem wykwali-
fikowanych malarek. 
Teatr Impresaryjny „Afisz” u- 
czestniczy w akcji od czterech 
lat. W weekend zaprasza na 
spektakl muzyczny „W opa-
rach starego kina”. Jeżeli żona 
z mężem chcą w końcu roz-
strzygnąć kwestie sprzątania  

i opieki nad swoimi pociecha-
mi, mogą wpaść na paintballa 
do Fragmanii. Rezerwacje do 
dziś, więc warto się śpieszyć.
Akcji towarzyszył konkurs dla 
internautów na hasło promują-
ce „Toruń za pół ceny”. Wśród 
propozycji znalazły się: „Toruń 
– tu znajdziesz swoją wyma-
rzoną połówkę”, „Bierzemy, co 
chcemy, Toruń za pół ceny”, 
„To Zabawa Po Całości, kiedy 
Toruń Cię ugości!” czy „Kupu-
jemy, jemy, balujemy w Toruniu 
za pół ceny!”. Ogłoszenie zwy-
cięskiego hasła nastąpi dzisiaj. 
Można wziąć udział w wielu in-
nych konkursach i wygrać m.in. 
vouchery hotelarskie, wejśció- 
wki do klubów, zaproszenia do 
salonów piękności, płyty, bi-
lety do toruńskich restauracji. 
Dlatego warto śledzić fanpage 
„Torunia za pół ceny” na Face-
booku, gdzie znajdziemy wszel-
kie bieżące informacje.
Na wiosennej akcji nie kończy-
my. Jak co roku już jesienią 
kolejna. – Zapraszamy 7-9 paź-
dziernika. Zależy nam na prze-
dłużeniu sezonu turystyczne-
go, który zwykle kończył się 

wraz ze Speedway Grand Prix 
– informuje Aleksandra Iżyc-
ka, dyrektor Biura Toruńskiego 
Centrum Miasta.  
Nie pozostaje nic innego jak 
zachęcić do korzystania z pro-
mocji: do Torunia przybywajcie, 
za pół ceny używajcie!     
Akcja Miasto za pół ceny jest 
popularna w całej Polsce. Po-
znań, Trójmiasto, Bydgoszcz, 
Inowrocław, Łódź to tylko kil-
ka miast, które postawiły na 
ten typ promocji. Poznań był 
pierwszym miastem, który 
zaproponował to wydarzenie. 
Natomiast to nasze miasto ma 
więcej edycji za sobą, bo od 
kilku lat akcje „Toruń za pół 
ceny” odbywają się na wiosnę 
i jesienią. Toruń ze swoją już 
dziesiątą edycją jest jednym 
z najbardziej doświadczo-
nych miast, a do tego oferu-
je imponującą liczbę zniżek 
w różnych branżach. Listę 
uczestników znajdziemy na 
stronach: www.torun-za-pol-
ceny.pl, www.btcm.torun.pl, 
www.torun.pl.

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl
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„Toruń za pół ceny” zapuka również do instytucji kultury. Na zdj. zajęcia w Żywym Muzeum Piernika   Fot. Sławomir Jędrzejewski
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miejsce nieTyPoWe, ale WycHodzące mieszkańcom naPrzeciW. W cenTrUm HandloWym 
TorUń Plaza Przy Ul. BronieWskiego oTWarTo PUnkT oBsłUgi klienTóW miasTa TorUnia.  

W Plazie, jak W Urzędzie. Wymienisz doWód, 
zarejesTrUjesz aUTo, kUPisz BileT miesięczny

Już nie tylko na zakupy czy 
do kina. W Plazie załatwimy 
również sprawy urzędowe  
– na pierwszym piętrze, wcho-
dząc głównym wejściem – od 
Broniewskiego. Nietypowo? 
Owszem, ale to krok w kierun-
ku mieszkańców tego rejonu, 
żeby do UM mieli bliżej. 
Jakie sprawy załatwimy w Pla-
zie? Znajdują się tam obecnie 
trzy stanowiska urzędnicze,  
a także punkt sprzedaży bi-
letów komunikacji miejskiej,  
w tym okresowych. Przy sta-
nowisku Wydziału Spraw Ad-
ministracyjnych uzyskamy do- 
wód osobisty i załatwimy 
sprawy meldunkowe. W ewi-
dencji i rejestracji zarejestru-
jemy działalność gospodarczą, 
samochód, zgłosimy sprze-
daż auta, złożymy wniosek 
o prawo jazdy. W punkcie 
przyjmowania wniosków uzy-
skamy wszelkie informacje 
i pomoc na temat świadczeń ro-
dzinnych, w tym 500+, alimen-
tacyjnych, otrzymamy kartę  
dużej rodziny, potwierdzimy  
profil zaufany e-PUAP. Mel-
dunki, dowody osobiste i moż- 

liwość zarejestrowania po-
jazdu wyróżniają ten PIUM  
od pozostałych – czterech in-
nych działających w urzędzie. 
Na stanowisku Miejskiego Za-

rządu Komunikacji oprócz za-
kupu biletów autobusowych 
i  tramwajowych, zareklamuje-
my się w lub na miejskich środ-
kach transportu, wynajmiemy 

autobus czy tramwaj.  – Dzięki 
temu punktowi będziemy bli-
żej mieszkańców tego rejonu. 
Wynajmujemy to miejsce za 
naprawdę symboliczną kwotę. 

Muszę przyznać, że to naj-
ładniejszy punkt, który do tej 
pory mamy – mówił podczas 
otwarcia Biura Obsługi Klien-
ta prezydent Torunia Michał 

Zaleski. – Do obsługi punktu 
zostali oddelegowani pracow-
nicy właściwych wydziałów 
urzędu, ale jeśli po trzech 
miesiącach okaże się, że punkt 
cieszy się dużą popularnością, 
zostaną zatrudnione dodatko-
we osoby.
To pierwsza taka idea Grupy 
Plaza Centers w Polsce. Dyrek-
tor CH Toruń Plaza Katarzyna 
Hołod: – Zastanawialiśmy się, 
co jeszcze moglibyśmy zrobić 
dla naszych klientów. Dzięki 
nietypowym godzinom otwar-
cia, liczymy na dużą odwie-
dzalność. Zapewniam, że bę-
dziemy dbać o promocję tego 
miejsca. 
I faktycznie PIUM może się 
cieszyć sporą popularno-
ścią, ponieważ będzie czynny  
od wtorku do soboty  
11.00-19.00. W porównaniu  
do godzin otwarcia UMT 
7.30-17.00, są one dogodne  
nie tylko dla pobliskich  
mieszkańców. Już w dniu 
otwarcia Punkt odwiedzili 
pierwsi petenci.       

  Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl
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Uroczyste przecięcie wstęgi w CHR Plaza Toruń                                                                                                                 Fot. Sławomir Jędrzejewski

* regulamin promocji dostępny u organizatora
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TorUń Plaza Przy Ul. BronieWskiego oTWarTo PUnkT oBsłUgi klienTóW miasTa TorUnia.  

zaTańcz zUmBę, WyBierz się na nordic Walking, WykaŻ zWinność na kajakU – oTWarcie sezonU TUrysTycznego. akTyWnie z za-
BaWą W Tle. nie siedź W domU, WyBierz się na BarBarkę W niedzielę, 24 kWieTnia. moŻesz zaBrać ze soBą rodzinę i Przyjaciół…

W Plazie, jak W Urzędzie. Wymienisz doWód, 
zarejesTrUjesz aUTo, kUPisz BileT miesięczny

TUryści PrzyByWajcie – sezon oTWarTy

Wiodącą siłą Torunia bez wąt-
pienia jest turystyka. O tu- 
rystów musimy zabiegać i two- 
rzyć dla nich sprzyjające, za-
chęcające do odwiedzenia Gro- 
du Kopernika warunki. A przy-
jeżdżają do nas coraz liczniej. 
W ubiegłym roku odwiedziło 
nasze miasto 1,7 miliona osób. 
Co roku przybywa około 50-60 
tysięcy. 
Inauguracja sezonu turystycz-
nego odbywała się już na Ryn-
ku Nowomiejskim, MotoArenie, 
Bulwarze Filadelfijskim, a te-
raz organizatorzy zapraszają 
na Barbarkę. Każdego roku to- 
warzyszy temu wydarzeniu in- 
na myśl przewodnia. Tegoro- 
czna impreza odbędzie się 
pod hasłem ekologia i sport. 
Zumba, wyścig kajaków wokół 
bojek na barbarkowym stawie, 
nordic walking pod okiem in-
struktorów, park linowy – to 
niektóre z aktywnych atrakcji 
proponowanych mieszkańcom 
w tym dniu. Na Barbarce po-
jawi się dodatkowo ponad 20 
wystawców. Muzeum Toruń-
skiego Piernika przeprowadzi 
warsztaty wypieku toruńskie- 
go słodkiego symbolu, Fort IV 
zaprosi najmłodszych na  musz- 
trę żołnierską. Do spotkania 
oko w oko z dinozaurami za-

chęca Jura Park z Solca Kujaw-
skiego, Ogród Zoobotaniczny 
przyprowadzi do podziwia-
nia kręgowce i bezkręgowce,  
a Fundacja im. Jabłońskiego 
zainteresuje doświadczenia-
mi z fizyki i pokaże fotografie 
Torunia w 3D. Również Sopot 
i Grudziądz zachęcą do odwie-
dzania swoich atrakcji. Będzie 
rękodzieło i ekologiczne pro-
dukty dla rozkoszy podnie-
bienia. Warto wpaść rodzinnie 
i indywidualnie również.
Toruń trzeba promować. Nie 
można spoczywać na lau-
rach. – Wszyscy mówią, że 
nasze miasto pięknieje. Uwa-
żam również, że poprawiło się 
bezpieczeństwo. Przełomem 
na pewno było otwarcie no-
wego mostu. Żaden turysta 
nie chce przecież tracić czasu 
w korkach. Turystyka to na-
dal nasza szansa i wiodąca 
siła naszego miasta – mówi 
Ryszard Kruk, prezes Lokalnej 
Organizacji Turystycznej, któ-
ra wspólnie z Urzędem Miasta 
organizuje Otwarcie Sezonu 
Turystycznego. 
Co zrobić, żeby przyciągać 
turystów również poza pełnią 
sezonu? – Nasze miasto dys-
ponuje dobrą bazą do organi-
zowania konferencji, dlatego 

poza sezonem musimy stawiać 
na turystów biznesowych, 
którzy – nie ukrywajmy – zo-
stawiają tu trzykrotnie więcej 
pieniędzy niż przeciętni tury-
ści. Zależy nam na tym, żeby 
osoby odwiedzające Toruń, 
przyjeżdżały do nas na dłużej 
– chociaż na weekend. I widać 
taką tendencję – uczestnicy 
tegorocznego forum Welco-
nomy in Torun przyjechali na 
kilka dni wraz z rodzinami, 
łącząc pracę z wypoczynkiem 
– dodaje Ryszard Kruk. 
Turyści są wymagający. Wie-
lokrotnie szukają konkretnej 
oferty. Prezes LOT-u Toruń po-
daje przykłady: turyści z Ro- 
sji byli zainteresowani forty-
fikacjami, firma reklamowa  
z Warszawy oprócz Kopernika 
chciała zobaczyć niebo w Cen-
trum Astronomicznym UMK 
w Piwnicach, jeszcze inni od-
wiedzający są zainteresowani 
grami miejskimi. Oferta musi 
być bogata, żeby zaspokoić 
oczekiwania. W tym tygodniu 
nasze miasto doczekało się, 
jako jedyne w Polsce, nieco-
dziennej wizyty – do Torunia 
przyjechali dziennikarze z an- 
gielskiego topowego czasopi-
sma „Food and Travel”. Będą 
zbierać materiał na temat 

toruńskich, tradycyjnych ku-
linariów, więc odwiedzą licz-
ne punkty gastronomiczne.  
A później… opiszą wrażenia, 
które ukażą się we wrześnio-
wym wydaniu magazynu. 
Jakie są słabe strony miasta 
Kopernika? Wśród minusów 
pokutuje brak lotniska, brak 
spójnej promocji miasta, por-
talu internetowego z kom-
pleksową informacją, niewy-
korzystany jest potencjał 
MotoAreny, a także – jak się 
okazuje w kontakcie z tury-
stami zagranicznymi – wciąż 
nie mamy w ofercie 5-gwiazd-
kowego hotelu. 

Mocnymi stronami miasta są 
oczywiście rozpoznawalne 
symbole: Kopernik, pierniki czy 
UNESCO. Ale również autostra-
da, skonsolidowana Starówka, 
wraz z mieszkańcami, którzy 
również stanowią o jej kolo-
rycie, kompaktowość miasta 
ułatwiająca przemieszczanie 
się, atrakcje, zniżki dla rodzin, 
oferta kulturalna. Żeby po-
łączyć siły w promocji Toru-
nia i skonsolidować działania  
w ubiegłym roku z inicjaty-
wy LOT-u powstał Toruński 
Klaster Turystyczny. Ryszard 
Kruk: – Ideą klastra jest współ-
praca różnych podmiotów. Nie 

tylko tych bezpośrednio zwią-
zanych z turystyką, mogących 
wspierać rozwój turystyki, 
czyli na przykład firm informa-
tycznych, które tworzyłyby 
aplikacje ułatwiające sprze-
daż oferty turystycznej. Toruń 
zachwyca Polaków z różnych 
regionów naszego kraju i za-
granicznych odwiedzających 
również. Kto był raz, chce 
wrócić. Możemy jeszcze więcej  
i jeszcze lepiej, tylko niech 
moc współpracy będzie z na- 
mi. Turyści, Toruń zachęca i za-
prasza. Wpadajcie do nas!       

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

Ryszard Kruk z Lokalnej Organizacji Turystycznej zaprasza na toruńską Barbarkę           Fot. Sławomir Jędrzejewski
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Turcji czy Egiptu zdecydo-
wanie w tym roku turyści 
nie preferują. Tunezja też nie 
cieszy się wielkim wzięciem. 
Wiadomo, sytuacja polityczna 
i brak bezpieczeństwa w tych 
krajach bezpośrednio wpływa-
ją na ruch turystyczny. Jedne 
kraje tracą na popularności, 
często tymczasowej, za to zy-
skują inne… Które? 

gdzie wybrać się wiosną?
Wiosennym, ale nie letnim, 
sympatycznym kierunkiem 
wyjazdów są na pewno Chiny 
i Japonia. Kwitnąco, z idealną, 
zbliżoną do polskiej tempera-
turą. Gdzie jeszcze można się 
wybrać wiosną? – O tej porze 
roku najlepiej polecieć na Wy-
spy Kanaryjskie oraz Maderę. 
To są całoroczne kierunki i tam 
jest teraz najcieplej – wymie-
nia właścicielka biura podroży 
Coco Tours w Toruniu Monika 
Kwiatkowska. A Iwona Manusz-
kiewicz, kierownik biura TUI  
w Atrium Copernicus, zapo-
wiada, że od maja zakres wy-

jazdów poszerzy się o Wyspy 
Greckie i Baleary. A to ideal-
ny czas na odwiedzenie tych 
miejsc – brak natłoku tury-
stów i atrakcyjne ceny. 

gdzie na długi weekend? 
– Na chwilę obecną zostało już 
niewiele miejsc w samolotach 
i trzeba się naprawdę spie-
szyć, bo jest to termin, który 
od zawsze cieszy się dużym 
zainteresowaniem. Wyspy Ka-
naryjskie to chyba najczęściej 
wybierany region, możemy 
wybrać się również na grecką 
wyspę Kos, Kretę, Rodos, Ma-
jorkę, Portugalię – wymienia 
pani Iwona.

letnie hity
Tegorocznym hitem stała się 
Hiszpania, Malta, Portugalia 
czy Włochy. Te ostatnie za-
wsze cieszyły się wzięciem. 
Joanna Andrzejewska, konsul-
tantka ds. sprzedaży w Itace, 
wymienia również Grecję z Wy-
spami Jońskimi czy Bułgarię, 
jako zamiennik Turcji, również 

cenowy. – Do oferty Wysp 
Kanaryjskich dodaliśmy La 
Palmę, więc przypuszczamy, 
że będzie rozchwytywana. 
Polecamy klientom również 
Sardynię, bo mamy ciekawą 
ofertę, oraz Zakynthos. Nato-
miast wyjazdy na Dominikanę, 
Wyspy Zielonego Przylądka, 
do Indonezji czy Malezji lepiej 
zarezerwować sobie na czas 
polskiej zimy – doradza pani 
Joanna. 
Propozycja wakacyjna dla 
dzieci, w dodatku w Polsce? 
Żeby najmłodszym się nie nu-
dziło, Biuro Turystyczne Coper-
nicana przygotowało półkolo-

nie adresowane do 6-10-lat-
ków i 11-13-latków. Do wyboru 
cztery tygodniowe turnusy,  
a każdy z nich inny. Wycieczki 
w pobliżu Torunia, m.in. do Jura 
Parku, Ciechocinka, Aquaparku 
i na Barbarkę, spotkania z po-
dróżnikami, zajęcia kreatywne 
– to wszystko dla młodych 
torunian.      

Poczuć egzotykę
W tym roku dużą popularno-
ścią cieszą się wyjazdy egzo-
tyczne. Z Coco Tours turyści 
chętnie wyruszają do Tajlandii, 
Emiratów Arabskich, Zanzibaru, 
na Kubę i Dominikanę. Monika 

Kwiatkowska podkreśla, że 
klienci doceniają bezpośrednie 
przeloty dreamlinerem i kom-
fort podróży. 
Pragniemy egzotyki, więc 
gdzie jeszcze? Do RPA, na Sri 
Lankę, Malediwy, na rejs po 
Karaibach, do Kenii, na Jamaj-
kę… Marzy nam się ślub w nie-
typowym otoczeniu? – Mamy 
pary, które decydują się na za-
warcie związku małżeńskiego, 
zaznaczmy jednak, że w wersji 
cywilnej, na Mauritiusie, Do-
minikanie czy Bali. Pomagamy 
załatwić wszelkie formalności 
– mówi Monika Kolba, kierow-
nik salonu sprzedaży Ecco Ho-
liday zlokalizowanym w Plazie.
Dla młodych i przeżywających 
drugą młodość
Które kraje wybierają młodzi,  
a które osoby w dojrzałym 
wieku? – Każdy klient ma swo-
je preferencje. Młodzi szukają 
hoteli w atrakcyjnych cenach, 
blisko centrum, są oni nasta-
wieni głównie na rozrywkę. 
Rodziny z dziećmi poszukują 
resortów z aquaparkiem i sze-

rokim zapleczem dla najmłod-
szych, oczywiście w wersji all 
inclusive. Klienci w dojrzałym 
wieku szukają raczej spokoju, 
wygody, komfortu w obiektach 
o wysokim standardzie i nieko-
niecznie w wersji „wszystko  
w cenie” – mówi o preferen-
cjach Iwona Manuszkiewicz, 
zaznaczając jednocześnie, że 
nie można preferencji klientów 
przypisać do poszczególnych 
krajów czy wysp. 
Kto nie jest miłośnikiem upa-
łów i ciągnie go w chłodniej-
sze klimaty, może wyjechać 
na… Islandię, Grenlandię czy 
w skrajną rześkość – na An-
tarktydę. Natomiast koszty 
takich wyjazdów potrafią być 
naprawdę wysokie. Za dwuty-
godniową wyprawę na Biegun 
Południowy zapłacimy nawet 
190 tys. zł! Hm, czyż polskie 
Mazury, Bałtyk czy Tatry nie 
są również pełne uroku? A i na 
ochłodę często niezawodne.

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

góry, morze, słońce… acH, ŻeBy Tak jUŻ Były Wakacje i UrloP. czas zacząć PlanoWać. To osTaTni momenT, ŻeBy skorzysTać z firsT 
minUTe. zoBaczcie, co oferUją W Tym rokU BiUra PodróŻy i W kTórym kierUnkU WarTo WyrUszyć.   

HiszPania, sardynia czy zakynTHos – kTóry kierUnek WyBrać na Wakacje

POCZUJ LATO

Tomasz Kukuła, doradca klienta z COCO Tours Fot. Sławomir Jędzrzejewski
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wieku szukają raczej spokoju, 
wygody, komfortu w obiektach 
o wysokim standardzie i nieko-
niecznie w wersji „wszystko  
w cenie” – mówi o preferen-
cjach Iwona Manuszkiewicz, 
zaznaczając jednocześnie, że 
nie można preferencji klientów 
przypisać do poszczególnych 
krajów czy wysp. 
Kto nie jest miłośnikiem upa-
łów i ciągnie go w chłodniej-
sze klimaty, może wyjechać 
na… Islandię, Grenlandię czy 
w skrajną rześkość – na An-
tarktydę. Natomiast koszty 
takich wyjazdów potrafią być 
naprawdę wysokie. Za dwuty-
godniową wyprawę na Biegun 
Południowy zapłacimy nawet 
190 tys. zł! Hm, czyż polskie 
Mazury, Bałtyk czy Tatry nie 
są również pełne uroku? A i na 
ochłodę często niezawodne.

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

Nie trzeba wychodzić na scenę 
z tremą przed publicznością, 
wystarczy nagrać film z ukła-
dem tanecznym i umieścić go 
w internecie. Szczególnie dla 
nieśmiałych tancerzy to dobry 
sposób, żeby pokazać swoje 
umiejętności. Dance, hip-hop, 
tango, salsa… – można wybrać 
dowolny styl. Tańczyć każdy 
może. – Mamy dwa progi wie-
kowe: poniżej 15. roku życia i 
powyżej. Tym pomysłem chce-
my uatrakcyjnić Święto Tańca, 
które odbędzie się 30 kwietnia. 
Na pewno oprócz jakości wy-
konania, będzie liczył się po-
mysł autora filmu – może wy-
bierze jakieś ciekawe miejsce, 
w którym zatańczy, albo po-
stawi na oryginalną aranżację 
– mówi Przemysław Draheim z 
Toruńskiej Agendy Kulturalnej, 
która w ramach piątej edycji 
Święta Tańca ogłasza konkurs 
„Zatańcz i Ty”. 
Konkurs adresowany jest do 
wszystkich chętnych miesz-
kańców województwa kujaw-
sko-pomorskiego. Szczegóły? 
Nieskomplikowane. Wystarczy 
nagrać układ taneczny, zamie-
ścić go w internecie i wypełnić 
formularz zgłoszeniowy na 
www.tak.torun.pl/zatancz. 
Uwaga! Trzeba zdążyć do 

północy 26 kwietnia. Nagro-
dy – oczywiście atrakcyjne. 
Ogłoszenie wyników nastąpi 
30 kwietnia, podczas obcho-
dów Święta Tańca na Rynku 
Staromiejskim. A na Starówce 
czekają nas w tym dniu po-
kazy różnych stylów popular-
nych toruńskich szkół tańca. 
Na zakończenie odbędzie się 
wspólna zabawa z wodzirejem.
W akcji promocyjnej konkursu 
wzięli udział znani torunianie: 
pięściarka Aneta Rygielska, 
prezenter TV Toruń Mariusz 
Orłowski i przewodnicząca 
toruńskiej Rady Seniorów Kry-
styna Nowakowska, którzy 
uczestniczyli w miesięcznych 
warsztatach w: Jagielskim Dan-
ce Project, szkołach tańca Fan 
i Fantom. – To były moje de-
biutanckie warsztaty taneczne 
pod okiem instruktora. Taniec 
to zupełnie inny rodzaj do-
znań. Moim głównym przesła-
niem, wynikającym z udziału  
w warsztatach, było zachęce-
nie osób w wieku senioralnym 
do aktywności, wyjścia z domu, 
alternatywnego sposobu spę-
dzenia wolnego czasu. Żeby 
nie wstydzić się podejmowa-
nia nowych wyzwań – uważa 
Krystyna Nowakowska, która 
szlifuje układ taneczny na wy-

stęp podczas Święta Tańca.  
A co zatańczy? To na razie 
tajemnica. Dla Mariusz Orłow-
skiego warsztaty również były 
okazją do stawiania pierw-
szych kroków tanecznych pod 
okiem profesjonalistów. – Do 
tej pory tańczyłem jedynie 
weselnie, jak większość Pola-
ków. Przyznaję, że bodźcem do 
nauki była moja córka, która 
od lat tańczy hip-hop. Chcia-
łem jej dorównać i pokazać,  
że tata też może tańczyć  
– opowiada toruński dzienni-
karz. – Nauczyłem się kilku 
podstawowych kroków do di-
sco fox, bardzo uniwersalnych, 
które idealnie pasują do róż-
nych gatunków muzyki. Warsz-
taty tak mi się spodobały, że 
po wakacjach zapisujemy się  
z żoną na regularny kurs tań-
ca, żeby poznać inne style.        
Nasze miasto na pewno nie na-
leży do tanecznie uśpionych. 
W Jagielskim Dance Project re-
gularnie na zajęcia przychodzi 
około 1000 osób. Ostatnio po-
pularny stał się pole dance, dla 
niewtajemniczonych: taniec na 
rurze, który wymaga sporej 
siły i rozciągnięcia. Jagielski 
wprowadził również akrobaty-
kę czy broadway jazz. Taniec 
wymaga samozaparcia. Kuba 

Stanowski, specjalista ds. 
marketingu z Jagielskiego 
Dance Project: – Można krót-
ko podsumować: podstawy 
wszystkich stylów tańca są 
dosyć proste, natomiast wraz 
z poziomem zaawansowania 
trudność wzrasta. Dlatego do-
brze jest poświęcać tańcowi na 
ćwiczenia dodatkowych kilka 
minut w domu. 
Taniec to mowa ciała, bo ciało 
podąża za muzyką i ją odzwier-
ciedla. – Ludzie tańczyli od za-
wsze, bo tańczenie zaspokaja 

naszą potrzebę odtwarzania 
rytmu – mówi Robert Jeżewski, 
nauczyciel tańca i właściciel 
Studia Tańca „Fantom”.
Taniec jest zbawienny, ponie-
waż niesie ze sobą właściwą 
sylwetkę. Poza tym, co akcen-
tuje pan Robert, żaden inny 
sport, z wyjątkiem sztuk walki, 
nie uaktywnia pracy wszyst-
kich mięśni. Taniec nas konser-
wuje i odpręża. – Przychodzą 
do naszego studia osoby po 
60. czy nawet po 70. roku życia  
i żałują, że tak późno zaintere-

sowali się tańcem – podsumo-
wuje Robert Jeżewski. 
Mówi się, że „O tańcu nie da się 
pisać, taniec trzeba tańczyć”, 
więc koniec pisania – pozosta-
je poprosić Was do tańca!    

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl     

Taniec jesT jedną z PiękniejszycH form WyraŻania sWoicH emocji .  jeŻeli  lUBisz Tańczyć,  cHcesz sWoim Tańcem
coś Przekazać –  konkUrs „zaTańcz i  Ty” jesT dla cieBie.  To okazja,  ŻeBy Podzielić się  sWoim TalenTem.

i Ty moŻesz zaTańczyć – Weź Udział W konkUrsie

JeślI kochacIe Włochy, poczuJecIe sIę Jak W kulInarnym WłoskIm raJu! W noWo oTWarTeJ resTauracJI „Da FulvIo” W samym raTuszu 
sTaromIeJskIm serWoWane bęDą WyłącznIe WłoskIe, TraDycyJne specJały.

Schodząc do piwnic Ratusza 
Staromiejskiego, wkracza-
my do świata rodem z Italii. 
Włoskie dania ze świeżych 
produktów sprowadzanych 
prosto z Italii i świetni włoscy 
kucharze – to wszystko gwa-
rantuje, że odwiedzający „Da 
Fulvio” odbędą apetyczną 
podróż kulinarną do Włoch, 
nie wyjeżdżając z Torunia.  
„Da Fulvio” to nie tylko re-
stauracja i bar. Już wkrótce 
będziemy tam mogli rów-
nież zakupić włoskie produk-
ty w różnych regionów Italii, 
m.in. oliwę, wino, makarony, 
wędliny długo dojrzewające. 
Jedna z sal restauracji jest 

zarezerwowana na prywat-
ne spotkania, również bizne-
sowe, kameralne celebrowa-
nie rodzinnych uroczystości. 
Do dyspozycji będzie rów-
nież ogródek na zewnątrz 
z widokiem na gotyk. Kto 
uwielbia włoską kuchnię lub 
ją polubi po wizycie w „Da 
Fulvio”, będzie mógł uczest-
niczyć w warsztatach pod 
okiem doskonałych włoskich 
wirtuozów kulinarnych.  
Duszą tego miejsca są ludzie, 
w tym oczywiście właścicie-
le, dla których otwarcie re-
stauracji jest nową przygodą. 
– Urodziłem się na Sardynii, 
ale od 7. roku życia miesz-

kałem w Rzymie. Przez pra-
wie 30 lat pracowałem jako 
reżyser filmów i programów 
telewizyjnych. Poczułem, 
że nadszedł czas na zmia-
ny – opowiada Fulvio Loru. 
– Moja żona Anna, artystka, 
jest Polką. Poznaliśmy się 18 
lat temu właśnie we Wło-
szech, gdzie studiowała na 
Akademii Sztuk Pięknych.  
Od lat przynajmniej trzy razy 
w roku przyjeżdżaliśmy do 
Polski. Uwielbiam ten kraj, 
ludzi, ale także polskie jedze-
nie. Dzięki restauracji chce-
my podzielić się z Polakami 
namiastką mojego rodzin-
nego kraju.

Od wszelakich makaronów, 
przez mięso, wędliny, sery, 
po przyprawy i oczywiście 
wino – wszystko oryginal-
ne. A od piątku do niedzieli 
restauracja zaprasza na de-
gustację świeżo dostarcza-
nych ryb i frutti di mare. De-
gustowanie niemrożonego 
halibuta, tuńczyka, płaszczki, 
małży czy kalmarów nie na-
leżą do polskiej codzienno-
ści, więc warto się skusić.
Menu restauracji będzie na 
bieżąco urozmaicane. Od-
wiedzający skosztują między 
innymi golonki z jagnięciny 
przygotowywanej przez 11 
godzin w piecu parowym, 

boczku z sosem zabajone, 
halibuta marynowanego  
w tymianku z dodatkiem to-
pinambura, małży z gnocchi 
i białymi szparagami wraz  
z niespotykanym w polskiej 
kuchni dodatkiem – bottar-
ga di muggine, czyli suszoną 
ikrą ryb. W menu znajdzie 
się również szeroki wachlarz 
makaronów, wraz z typową 
pastą z policzkiem wieprzo-
wym, wyszukane tarty czy 
zupy. Dla miłośników słod-
kości desery: panna cota, ti- 
ramisu czy gruszka… we wło- 
skim winie. Pozostaje obawa, 
że L’appetito vien mangian-
do – apetyt będzie wzrastał 

w miarę jedzenia. Ale w koń-
cu… celebrowanie jedzenia 
jest jedną z naszych ziem-
skich przyjemności!  

vi invitiamo a conoscerci! 
zapraszamy!

ul. rynek staromiejski 1, 
budynek ratusza staro-
miejskiego (wejście od 
strony pomnika flisaka)

czynne: 

poniedziałek-piątek 
12.00-23.00, 

sobota-niedziela 
12.00-24.00

Mariusz Orłowski, dziennikarz TV Toruń też zachęca do tańca                      Fot. Sławomir Jędrzejewski
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Na zdjęciu Ewa Gralikowska, pomysłodawczyni i organizatorka kina samochodowego w Toruniu                                Fot. Sławomir Jędrzejewski

kino Pod cHmUrką,  PraWie  jak W ameryce

Sezon na kino na świeżym po-
wietrzu rozpocznie „Adrenali-
na”. Ale jak zapowiada organi-
zatorka, to dopiero przedsmak 
tego, co czeka nas przez całe 
lato. – Oczywiście jeśli pomysł 
się sprawdzi, będziemy go 
kontynuować przez cały se-
zon. Są nawet plany marato-
nów nocnych. W tym momen-
cie myślimy o wprowadzeniu 
pokazów w każdy ostatni 
piątek miesiąca. Póki pogoda 
pozwoli, czyli najpewniej do 
września – zdradza pomysło-
dawczyni przedsięwzięcia Ewa 
Gralikowska.
Impreza nie ma charakteru 
masowego. Przewidziana jest 
maksymalnie na tysiąc osób, 
które wjadą na teren lotni-
ska. Na miejscu będą przy-
gotowane sektory, a obsługa 
wydarzenia będzie pomagała 
w odpowiednim ustawieniu 
aut. Film będzie wyświetla-
ny na ekranie typowym dla 
kina samochodowego, jego 
powierzchnia to 140 metrów 
kwadratowych. Zostanie za- 
wieszony na specjalnej kon-

strukcji, która umożliwi do-
brą widoczność publiczno-
ści. – Oczywiście zapraszamy 
uczestników, aby na lotnisku 
pojawili się wcześniej. Im bliżej 
ekranu, tym lepiej – zachęca 
Ewa Gralikowska. – Piętna-
ście metrów od  ekranu bę-
dzie umieszczony projektor, 
a dźwięk będzie słyszany na 
falach UKF. Informacje o tym, 
na jakie fale trzeba będzie 
nastroić swoje odbiorniki, po-
damy wcześniej. Na pewno 
jakościowo wszystko będzie  
w porządku, zapewniamy 
dźwięk stereo, a sam film bę-
dzie z dubbingiem.

repertuar pod chmurką
Kiedy wszystko już dograne, 
pozostaje zadowolić uczest-
ników. Dlatego wybranie sa-
mego filmu, którego projekcja 
odbędzie podczas premierowej 
odsłony kina nie było wcale 
łatwe. Organizatorzy szukali 
obrazu, który połączy gusta 
fanów motoryzacji i klasyki. 
Finalnie po konsultacjach i 
ankietach padło na „Arenali-

nę”. Film dobrze sprawdzi się  
w plenerze oraz zainteresuje 
zarówno damską, jak i męską 
część widowni. Od razu wy- 
kluczono również kinowe pre- 
miery i nowości. Widz ma  
mieć porównanie. – Z naszych 
obserwacji wynika, że powo- 
dzeniem cieszą się głównie  
podwójne wejściówki. Chcie- 
libyśmy, aby impreza stała się 
dobrą propozycją na spotka-
nia, tym bardziej że specyfika 

naszych seansów jest zupełnie 
inna niż tych w kinie.  Jeden 
z wyróżników to fakt, że osoby 
zgromadzone na lotnisku bę- 
dą mogły rozmawiać – wyjaś- 
nia organizatorka. 

nie tylko film
Wydarzenie to nie tylko po-
mysł na randkę, ale i spotka-
nie ze znajomymi. To właśnie 
w gronie przyjaciół zrodził się 
pomysł realizacji tego przed-

sięwzięcia. Imprezy plenerowe 
cieszą się dużą popularnością 
w naszym mieście, a sprofilo-
wane pod konkretne oczekiwa-
nia mogą szczególnie cieszyć 
uczestników. Kina samocho-
dowe stały się już popular-
ne w innych dużych polskich 
miastach. Teraz czas na Toruń.  
I już w tym miejscu zachęcamy 
do tego, by przyjechać nieco 
wcześniej, ponieważ seans ma 
być punktem kulminacyjnym, 

a na terenie plenerowego kina 
będzie czekało więcej atrakcji. 

Karolina Owsiannikow
redakcja@toronto-magazyn.pl

kino samochodowe
na lotnisku

29.04.2016, godz. 19:00
aeroklub Pomorski ul. 4 

Pułku lotniczego 17 

Bilety: 16 zł

jeden z symBoli PoPkUlTUry i jedno z silniejszycH skojarzeń ze sTanami zjednoczonymi. jeŻeli z kinem 
samocHodoWym sPoTkaliście się Tylko W filmacH, czas sPróBoWać na ŻyWo. jUŻ W nasTęPny PiąTek
na TorUńskim loTniskU inaUgUracja noWego cyklU dla fanóW kina i moToryzacji.
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a na terenie plenerowego kina 
będzie czekało więcej atrakcji. 

Karolina Owsiannikow
redakcja@toronto-magazyn.pl

kino samochodowe
na lotnisku

29.04.2016, godz. 19:00
aeroklub Pomorski ul. 4 
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Bilety: 16 zł
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Już w naJbliższą sobotę, 23 kwietnia, wszystkich fanów Republiki zapRaszamy na Dzień białeJ flagi. w klubie oD nowa świętować 
bęDą fani legenDaRnego zespołu. to Już piętnasta eDycJa zlotu!

rePUBlika marzeń, czyli zloT fanóW zesPołU

Po raz piętnasty odbędzie się 
coroczny ogólnopolski zlot 
fanów Republiki, Dzień Białej 
Flagi. – Republika Marzeń, ofi- 
cjalny fanklub Republiki, jest 
organizatorem DBF-u od 2009 
roku, kiedy to przejęliśmy tra-
dycję tych spotkań od Jerzego 
Tolaka, legendarnego mana-
gera Republiki i Obywatela GC. 
Wtedy wydawało nam się, że 
porywamy się na coś, co jest 
ponad nasze możliwości. Tego-
roczna impreza jednak napawa 
nas już dumą – mówi współ-
odpowiedzialny za organizację 
wydarzenia w tym roku Daniel 
Fabrykiewicz. – Odbędzie się 
ona nie, jak dotąd, na małej, ale 
na dużej scenie klubu Od Nowa 
w Toruniu. A na niej pojawi się 
między innymi Tomek Lipiński  
z zespołem.
W tym roku tematem spo-
tkania fanów jest: Warszawa. 
- Ma to oczywisty związek  
z ukazaniem się w zeszłym 
roku albumu WARSAW Mony 
Mur – wyjaśnia współorganizu-
jąca DBF Iwona Pękala. 
– Z ogromną radością zapowia-
damy koncert Mony Mur, która 
w Od Nowie zaprezentuje wraz 
z muzykami całą płytę. 

Album nagrany został 25 lat 
temu w Polsce, we współpra-
cy z Grzegorzem Ciechowskim, 
który wyprodukował całość. 
Płyta nie ukazała się wtedy 
jednak i przyszło nam czekać 
ćwierć wieku. Teraz usłyszymy 
ją na żywo.

Troje organizatorów przypo-
mina także anegdotyczny 
pierwszy koncert Republiki  
w warszawskim klubie Re-
mont, który zagrała wraz  
z Brygadą Kryzys i który 
okraszony został specjalnymi 
wypiekami cukierniczymi z do-
datkiem marihuany. Obecność 
Tomka Lipińskiego w tym roku 
była więc oczywista.  To nie-
jedyne gwiazdy tegorocznego 
zlotu. Organizatorzy przyzwy-
czaili już swoją publiczność, 
zjeżdżającą specjalnie na to 
wydarzenie z całej Polski,  
a nawet spoza jej granic, do 
tego, że Dzień Białej Flagi wy-
pełniony jest niespodzianka-
mi i obecnością znakomitych 
gości. Swój występ zapowie-
dział zespół Bruno Schulz.  
– Na scenie zobaczymy także 
perkusistę Republiki, Sławka 
Ciesielskiego z zespołem Eu-

razja – współorganizator zlo-
tu Krzysztof Roman z zado-
woleniem wyjaśnia:  – Zawsze 
jest to dla nas dreszcz emocji  
i wielka radość móc posłuchać 
bębnów Sławka.
W Od Nowie nie zabraknie 
oczywiście członków zespo-
łu: Zbyszka, Pawła, Leszka 
i Sławka. Pojawią się obaj 
managerowie Republiki, jej 
pierwszy fotograf Mirosław 
Stępniak, Małgorzata Potoc-
ka i córka Grzegorza Wero-
nika... – Grzegorz przyciągał 
do siebie wspaniałych ludzi, 
oni teraz nam towarzyszą  
w trakcie naszego biało-czar- 
nego święta, nie sposób wyli-
czyć wszystkich. Bardzo waż- 
ne dla nas są spotkania fanow-
skie, niektórzy z nas widują się 
tylko ten jeden raz w roku. 
Towarzyszy nam muzyka Re-
publiki, biel, czerń, mądre sło-
wa tekstów Grzegorza i fan-
tastyczne wspomnienia tych,  
co go znali. To tu właśnie moż-
na naładować akumulatory 
biało-czarną energią na cały 
rok – podsumowują Fabrykie-
wicz, Roman i Pękala.
Spotkaniu towarzyszyć będzie 
także wystawa Fabryki Sztuk 

„Z dyskografii Grzegorza Cie-
chowskiego”, odbędzie się 
premiera płyty „Dzień Białej 
Flagi 2016”. W związku z za-
powiadanym wydaniem pierw-
szej pełnej biografii zespołu 
pojawi się także jej autor 
Leszek Gnoiński, który opowie 
o książce. Nie lada gratką dla 

kolekcjonerów może okazać 
się aukcja samochodu, który 
należał do Ciechowskiego, jest 
to Merkury Sable z 1996 roku, 
z wyjątkową grafiką wykona-
ną przez fana, który kupił wóz 
od Grzegorza. 

redakcja@toronto-magazyn.pl

Dzień białeJ flagi

23.04.2016, 
goDz. 18.00

oD nowa, 
ul. gagaRina 36
wstęp: 50/60 zł

AUTOPROMOCJA

dołącz do naszego zesPołU!
PoszUkUjemy osóB na sTanoWisko: 

sPecjalisTa ds. reklamy

nasze oczekiwania:

- dobra organizaja pracy
- chęci i ambicja do realizacji nowych  zadań
- komunikatywność
- wykształcenie min. średnie
- prawo jazdy kat. B

cV i list motywacyjny 
prosimy wysyłać na adres: reklama@toronto-magazyn.pl

na przesłanych dokumentach dopisz koniecznie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekru-
tacji przez interactive Press, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zmianami).

- Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami -

oferujemy:

- ciekawą pracę w młodym zespole
- motywacyjny system  wynagrodzeń
   (podstawa + prowizja)
- system szkoleń

mona mur to jedna
z artystek, które wystąpią 
podczas tegorocznego zlotu
fot. nadesłane
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wystawa „aRt next to fashion” Jest pewnego RoDzaJu ekspeRymentem. moDa i sztuka często się pRzenikaJą, ale gDzie stawiana Jest 
gRanica mięDzy użytecznością a galeRią? na to pytanie można uzyskać oDpowieDź, oDwieDzaJąc toRuńskie csw.

nie na WyBiegU, a W galerii
moda na noWej WysTaWie W csW

Nowa ekspozycja toruńskiego 
centrum to nie lada gratka dla 
wszystkich fanów szeroko po-
jętej mody. Polecamy odwie-
dzić ją nie tylko osobom zaj-
mujących się historią sztuki, 
ale i tym, który kochają bawić 
się modą, blogują, stylizują, 
czerpią radość z indywiduali-
zmu w sztuce użytkowej. Ta 
wystawa może was zainspi-
rować.

na pograniczu 
Wystawa nie ma być odpowie-
dzią na związek sztuki z mo- 
dą. Ma zarysować jedynie po- 
wiązania między nimi. Prze-
strzeń otwarta jest na swoich 
odbiorców, wykreowali ją pro-
jektanci, ludzie, którzy często 
do miana artysty wcale nie 
pretendują. 
Dla Anny Halarewicz moda jest 
czymś więcej, to także rzeźba, 
dźwięk, światło. Artystka zna-
na jest głównie ze świetnych 
rysunków modowych, pu-
blikowanych w magazynach 
polskich i światowych. Jedno-
cześnie nie daje się zwodzić 

modowym i prasowym tren-
dom. Uśmiech i szczupła mo-
delka nie jest dla niej kanonem 
i wyznacznikiem. Właśnie jej 
osoba była jednym z ważnych 
odnośników toruńskiej wysta-
wy. – Właśnie pracami tej ar-
tystki postanowiłem otworzyć 
wystawę. To idealny łącznik 
między sztuką a modą i jed-
nocześnie spojrzenie na polski 
wkład w tę dziedzinę – mówi 
kurator wystawy Mateusz Ko-
zieradzki. 

moda w obiektywie
W CSW poza ilustracjami znaj-
dziemy także świetne zdjęcia 
czy projekcje filmów. Prezen-
towane są dwie fotografie 
duetu Frol-Zalesky, które pięć 
lat temu uznane zostały naj-
lepszymi zdjęciami roku we 
włoskim „Vogue”.
Cykl fotografii autorstwa Paw-
ła Żukowskiego: „Tribute to 
moda polska”, jest kompen-
dium dzieł polskich projektan-
tów. – Stwierdziłem, że dobrze 
będzie zająć się modą męską, 
która w Polsce jest totalnie 

pomijana. Chciałem pokazać, 
że moda w kontekście męż-
czyzny nie ogranicza się tylko 
do nastolatków. Mężczyzna 
też może się bawić modą, nie 
musi stronić od kolorów i wy-
raźnych detali – tłumaczy 
artysta. 
Giger, Beksiński, Mugler oraz 
McQueen to artyści, którzy 
inspirują Karola Miętkiewicza. 
– Karola poznałem w momen-
cie, kiedy prace nad wystawą 
już były w toku, przy okazji 
wystawy dyplomów Wydziału 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika –zaznacza 
Mateusz Kozieradzki. Artystę 
inspiruje natura. – Na uniwer-
sytecie uczyłem się rzeźby,  
a nie krawiectwa czy projek-
towania. To wszystko wiąże 
się z moimi zainteresowaniami 
i miłością do mody. W swojej 
działalności staram się łączyć 
to, co lubię z doświadczeniami, 
które uzyskałem na zajęciach 
na rzeźbie – zdradza artysta. 
Swoje kostiumy tworzy za po-
mocą technik odlewniczych. 
W pracach zaś używa głównie 

tworzyw sztucznych, metalu, 
tkanin oraz półproduktów. 
Wiele z technik to autorskie 
patenty. Tworzy kostiumy  
z formami i deseniami zaczerp-
niętymi z przyrody. Bardzo 
często czerpie z baśni i mito-
logii. – Przez swoje kostiumy 
chciałbym pokazać, że można 
podejść do nich jak do rzeźby. 
Duży wpływ miało też spotka-
nie z operą – dodaje twórca.

Efekt współpracy artysty 
z fotografem Dawidem Le-
wandowskim można również 
zobaczyć podczas wystawy. 
– Najważniejsze było to, 
aby kostiumy Karola za-
częły żyć, poprzez założe-
nie ich na modelkę, przez 
nadanie im odpowiedniej 
przestrzeni adekwatnej do 
kostiumu – zdradza foto-
grafik. 

Wystawa „art next to 
fashion” w centrum 
sztuki Współczesnej 
„znaki czasu” czyn-
na jest do 15 maja,  
a w dniach 10-11 maja 
odbędzie się konfe-
rencja naukowa pod 
tym samym tytułem.

Karolina Owsiannikow
redakcja@toronto-magazyn.pl

KULTURA

REKLAMA TRN 2016042213G

oferujemy:

- ciekawą pracę w młodym zespole
- motywacyjny system  wynagrodzeń
   (podstawa + prowizja)
- system szkoleń

Wystawę można oglądać w Centrum Sztuki Współczesnej przy Wał. Gen. Sikorskiego 13      Fot. Anna Wojciulewicz

od czwartku do niedzieli

21-24 kwietnia
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MODA NA STAŁE ZWIąZAŁA SIę ZE SZTUKą, STAŁA SIę CZYMŚ WIęCEJ NIŻ PRZERAźLIWIE KRÓTKI SEZONOWY POCHÓD UBRAŃ I AKCESORIÓW PRZEZ 
WYBIEGI MEDIOLANU, PARYŻA CZY NOWEGO JORKU. WYSTAWA W TORUŃSKIM CSW JEST SWOISTYM SZKICEM TEGO ZJAWISKA. ZAPROSZENI DO UDZIAŁU 
W WYSTAWIE ARTYŚCI Są WYBITNI W SWOICH DZIEDZINACH, ZYSKUJą UZNANIE NIE TYLKO W POLSCE, ALE I ZA GRANICą. PREZENTOWANA W CSW
BIŻUTERIA, KOSTIUMY, ILUSTRACJE, FILMY, FOTOGRAFIE UDOWADNIAJą, ŻE ART (IS) NExT TO FASHION! FOT. ANNA WOJCIULEWICZ

WernisaŻ arT nexT To fasHion W csW
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WernisaŻ arT nexT To fasHion W csW

koncert
rebeka w lizard king

koncert
domowe melodie

spotkanie
krzysztof Varga

akcja
dzień Wolnej sztuki 

koncert
mikromusic ft. skubas 

dwór artusa, sala Wielka   27.04.2016, godz.20.00
Bilety: 35/40 zł

Domowe melodie to trójka muzycznych zapaleńców, którzy szturmem zdobyli serca słucha-
czy w całej Polsce i powoli zarażają swoją muzyką zagraniczne kraje. Przemienili mieszkanie 
w studio nagraniowe i bez wsparcia wytwórni oraz jakichkolwiek promotorów w czerwcu 2012 
roku wydali swój debiutancki album. Ich głos dotarł do samej Kasi Nosowskiej, która zauroczo-
na twórczością zespołu zaprosiła ich do udziału w Męskim Graniu. Na specjalne zaproszenie 
Ambasady Polskiej w Lizbonie zespół w czerwcu 2014 roku zagrał wyjątkowy koncert oraz 
wziął udział w serii spektakli Instytutu B61. „Domowe” zapisały się również na kartach historii 
festiwalu Open’er, dając trzy lata z rzędu zdaniem wielu jedne z najlepszych koncertów każdej 
z edycji. 

Dzień Wolnej Sztuki odbywa się raz w roku. Tego dnia 
przez godzinę muzea pokazują jedynie pięć wybranych 
przez siebie obiektów. Akcja ma wymiar edukacyjny  
- przy eksponatach będą stały osoby, które zmotywu-
ją gości do głębszego zastanowienia się nad dziełem 
i rozbudzą wśród nich dyskusje. Mają oni uświadomić 
uczestnikom spotkania, że muzea można zwiedzać 
bez żadnych kompleksów, a do oglądania sztuki nie 
jest potrzebna specjalistyczna wiedza czy wykształ-
cenie. Podczas Dnia Wolnej Sztuki chcemy pokazać 
zwiedzającym, że każdy obiekt ma coś do powiedze-
nia. Wystarczy tylko w skupieniu się w niego wsłuchać  
- czyli wpatrzeć - mówi Zuzanna Stańska, organizatorka 
i pomysłodawczyni akcji. - W naszym codziennym życiu 
jesteśmy często zagonieni, nie mamy czasu na refleksję. 
Dzień Wolnej Sztuki ma być lekarstwem na ten pęd. W ra-
mach akcji widzowie będą mogli obejrzeć wybrane prace 
na wystawie „Raport” oraz „Art next to Fashion”.

Rebeka to polski zespół muzyczny wykonujący electro- 
pop, założony w 2008 roku w Poznaniu przez Iwonę 
Skwarek. W 2010 skład zwiększył się o drugą  
osobę – Bartosza Szczęsnego. Charakterystyczne dla 
zespołu jest wykorzystywanie keyboardu Casio w połą-
czeniu z komputerem oraz emocjonalne, minimalistyczne 
kompozycje połączone z tekstami w języku angielskim. 
Zespół ma na koncie wiele koncertów, jak też single „Fail”, 
„Stars” i debiutancką płytę „Hellada”, na którą składa 
się dwanaście kompozycji. Zespół koncertuje głównie 
w Polsce (w tym udział m.in. w festiwalach Heineken 
Open’er w Gdyni, Burn Selector w Krakowie i Free Form 
Festival w Warszawie), ale zdążył już odwiedzić kilka 
festiwali poza granicami kraju, we Francji i Niemczech.

koncert
mitch laddie Band, ryszard Wolbach w duecie i Vincert slegers 

W najbliższy poniedziałek na scenie klubu królować będą 
blues i country w międzynarodowym wydaniu. Wystąpią: 
Vincent Slegers (Belgia), Mitch Laddie (Wielka Brytania) oraz, 
powracający do Hard Rock Pubu Pamela po dwunastu latach, 
Ryszard Wolbach. Dla grupy Mitch Laddie Band koncert jest 
elementem ich pierwszej polskiej trasy koncertowej. Zagrają 
w składzie: Mitch Laddie - wokal i gitara, Matt Connor - perku-
sja,  Rhian Wilkinson - gitara basowa. Kolejnym artystą, które-
go występ tego wieczoru uświetni  „osiemnastkę” Hard Rock 
Pubu Pamela, jest Ryszard Wolbach występujący w duecie 
z Jarosławem Kostyrą. Rolę supportu organizator powierzył 
młodemu, 24-letniemu instrumentaliście i wokaliście - Vincen-
towi Slegersowi.  Muzyka jaką tworzy ten artysta,  utrzymana 
jest w stylu Hill Country Blues wywodzącym się z Północnego 
Missisipi. 

25 kwietnia odbędzie się spotkanie z będzie Krzysztofem Vargą. Varga debiutował zbiorem 
opowiadań „Pijany anioł na skrzyżowaniu ulic” (1993), ale w autoryzowanych bibliografiach 
nieodmiennie podaje, że wszedł do literatury trzy lata później jako autor powieści „Chłopa-
ki nie płaczą”. Tytuł nawiązuje do przeboju brytyjskiego zespołu The Cure (Boys don’t cry) 
i nie jest to przypadek - pisarz chętnie i często odwołuje się do szeroko rozumianej kultury 
popularnej. Poza tym bywa nazywany największym hipochondrykiem współczesnej literatury 
polskiej. Wątki „psucia się ciała”, starzenia i znikomości życia pojawiają się we wszystkich jego 
książkach.

Artyści którzy w Sali Wielkiej występowali już osobno, w końcu zagoszczą na jednej scenie i wy-
konają utwory z ostatniej płyty Mikromusic Matka i żony. Jak mówi Natalia Grosiak – wokalistka 
zespołu – to jedna z najbardziej energicznych płyt, jakie udało się do tej pory nagrać formacji. Jeśli 
poprzednie albumy niosły ze sobą dużą ilość melancholii, na tej płycie można znaleźć sporo humoru 
i przyspieszony rytm.
Nowa płyta Mikromusic ukazała się 2 października 2015 roku. Zapowiadał ją singiel pod tytułem 
Krystyno (premiera miała miejsce na początku sierpnia), we wrześniu zaś ukazał się singiel Bez-
władnie, w którym gościnnie w duecie z Natalią zaśpiewał właśnie Skubas. Kilka utworów, które 
znalazły się na płycie stanowią również ścieżkę dźwiękową w filmie Chemia w reżyserii Bartka Pro-
kopowicza. Autorką wszystkich tekstów jest Natalia Grosiak. Wokalistka napisała również muzykę. 
Trzy utwory stworzyła sama, pozostałe osiem we współpracy z kolegą z zespołu i producentem 
albumu – Dawidem Korbaczyńskim. W Dworze Artusa usłyszymy nie tylko piosenki z ostatniej płyty. 
Nie zabraknie też hitów zespołu, jak również niespodzianek, o które zadba m.in. Skubas.

25.04.2016, 
godz. 19.00
HrP „Pamela”,

 ul. legionów 36
Wstęp wolny

22.04.2016, 
godz. 19.00

od nowa, 
ul. gagarina 36
Wstęp: 35/45 zł

25.04.2016, 
godz.18.00

książnica kopernikańska, 
ul. słowackiego 8

wstęp wolny 

24.04.2016, 
godz. 20.00 

lizard king,
 ul. kopernika 3

Bilety: 35 zł

KULTURA

centrum sztuki Współczesnej 
ul. Wały gen. sikorskiego 13

23.04.2016, godz. 12.00
wstęp wolny

REKLAMA TRN 2016042214G

www.uflisaka.com.pl

ul.  Żeglarska 25
tel. 799 111 063
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