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Wakacje, s. 4
Trip&Ride zwiedzanie Polski też może 
być ekscytujące.

Za miastem, s. 10
Gdzie wybrać się w upalne dni? 
Nasz przewodnik po jeziorach regionu.

miasto, s. 6
Galerie bez wakacji, czyli co ciekawego 
zobaczymy na toruńskich wystawach.

Piękna na lato, s. 8-9
Jakie zabiegi można wykonywać latem?
Sprawdź, jak poprawić swoją urodę.
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maciej karczewski, 
toruński przedsiębiorca

Jarosław Jarry Jaworski, 
specjalista public relations, 

freak
Quo vadis Brytanio?

A to się na Wyspach narobi-
ło. Najpierw ku zaskoczeniu 
większości świata i samych 
Brytyjczyków, wychodzą oni z 
Unii Europejskiej. A na dobitkę 
kilka dni później, Anglia odpa-
da z Euro za sprawą wikingów 

z wulkanicznej Islandii. To dru-
gie, jako wielbiciela sportu, cie-
szy mnie szczególnie. Okazuje 
się, że skoro piłkarski Dawid 
pokonuje Goliata, piłka nożna 
to nadal sport, a nie jedynie 
kasa i show business. Nieste-
ty, Brexit Wielkiej Brytanii, to 
ta gorsza wiadomość z Wysp. 
Strach się bać konsekwencji 
tej decyzji. Nikt nie potrafi ich 
jeszcze przewidzieć, kto na 
czym i ile straci. Ale obawiam 
się niestety, że to właśnie 
„straty”, przewyższą „zyski”  
i to także dla nas tu w Polsce. 
Jak mawiają na Kremlu : „po-
żywiom – uwidim”, no ale Mo-
skwa to jedyna stolica świata, 
która ten Brexit świętuje. I to 
szampanem i kawiorem! Nikt 
tak jeszcze nie osłabił UE, jak 
to brytyjskie referendum. Za-
bawne jest jeszcze coś. Oto 
na Wyspach często śmiano się  
z naszej zaradności, obcho-
dzenia prawa, a słynny polski 
hydraulik trafił już na stałe  

do angielskich kawałów jak soł-
tys z Wąchocka. Ponoć to nasi 
rodacy pobierający zasiłki na 
dzieci w Polsce, rozkręcali na 
śrubki, królewski budżet. Teraz 
zaś ci sami Angole, ze swymi ma-
nierami, ustawiają się w kolejce 
po paszporty w Belgii, Francji i... 
o upadła dumo Albionu – w Ir-
landii. Teraz, kiedy widmo straty 
kasy i rynków zbytu zajrzało im 
w oczy, nie ma już problemu z 
przeniesieniem firmy do Paryża 
czy zameldowaniem w Belgii. 
Nawet paszport z irlandzką har-
fą nikomu nie przeszkadza, byle 
funty się zgadzały na koncie. 
Chyba więc dumni potomkowie 
króla Artura cierpią na amnezję, 
pozostawiając honor na boku, 
jeśli idzie o interesy. Albo się 
jednak czegoś od zaradnych Po-
laków nauczyli. No cóż, chciało-
by się powiedzieć: mądry Anglik 
po szkodzie.

213 trupów kontra 
islandia

Od ostatniego felietonu mi-
nęły dwa tygodnie nałado-
wane wydarzeniami. O dwóch 
chciałbym napisać. Oba działy 
się 3 lipca. 
Tego dnia, kiedy wzruszali-

śmy się (przynajmniej część  
z nas) bohaterską posta- 
wą islandzkich piłkarzy i ich 
kibiców, na ulicy w Bagda-
dzie dogorywało 213 osób 
zamordowanych w kolejnym 
zamachu bombowym ISIS. 
Kolejne 170 na sygnale od-
wożonych było do szpitali  
w stolicy Iraku.
Nie mam zamiaru tu grzmieć, 
że jesteście źli, bo nie zmie-
niliście zdjęć profilowych 
na iracką flagę. Przecież po 
strasznych zamachach w Pa-
ryżu polski Facebook zaroił 
się flagami Francji. 
Ja też tego nie zrobiłem, ja 
też byłem pod wrażeniem 
Islandczyków i oglądałem 
ich mecz. Ja też okazałem się 
byle jakim, zainteresowanym 
tylko swoim europejskim cie-
pełkiem człowiekiem. 
A jednak była grupa Pola-
ków, którzy zainteresowali 
się bagdadzkim zamachem. 
To szumowiny, które wypły-

nęły wraz z falą ksenofobicz-
nych ataków na uchodźców. 
Pod newsami o zamachu moż-
na było czytać komentarze 
np. Stanleya: „Niech się wytłu-
ką do ostatniego zboka”.
„Nie jest chrześcijańskim na-
ród, który odrzuca potrzebu-
jących” – powiedział papież 
Franciszek. Ale on się u nas nie 
liczy. U nas nadal trwa ponty-
fikat Jana Pawła II. To, że on 
nie żyje, nikomu nie przeszka-
dza. Tak samo jak 213 ludzi 
rzężących i wykrwawiających 
się na asfalcie jednej z irackich 
ulic. Takim samym asfalcie, jaki 
mamy na placu Teatralnym.

szukam lepszej pracy

Ostatnio w gronie moich zna-
jomych, jak bumerang wraca 
temat pracowników. Szczegól-
nie tych młodych, na których 
kreatywność i zaangażowanie 
potencjalny pracodawca sta-
wia. W większości wszyscy 
zgodnie podkreślają, że w dzi- 
siejszych czasach po prostu 
nie ma komu pracować. Że 
szczyt zainteresowania pracą 
przeciętego dwudziestokilku-

latka to prowadzenie bloga, 
z którego byłaby kasa,  ad-
ministrowanie stron na por-
talach społecznościowych, 
ewentualnie jakiś copywriting 
lub youtuberka. Można też 
inaczej. Można mieć konkret-
ną specjalizację, niezależnie 
od poziomu wykształcenia 
i wybrać coś łatwiejszego. 
Co mam na myśli? Zamiast 
zdobywać małymi krokami 
doświadczenie w zawodzie 
można pracować za barem,  
w modnym sklepie odzieżo-
wym. Dlaczego? Bo nie zabie-
ram pracy do domu, nie myślę 
o niej popołudniu, nie mam 
odpowiedzialności, a przy-
najmniej nie tak dużej jak na 
specjalistycznym stanowisku. 
Generalnie najlepiej byłoby, 
gdyby dużo się zarabiało, 
mało pracowało, bez presji, 
bez targetów i bez planów do 
realizacji. High life! 
I przy takiej utracie wiary  
w młode pokolenie, olśnie-
nie. „Dzień dobry, szukam 

lepszej pracy”. Absolwent na-
szego „uniwerku” opisuje histo-
rie nieuczciwego pracodawcy, 
który naobiecywał i tyle go 
widział. Pracy nie ma, studia 
skończył, z Torunia wyjeżdżać 
by nie chciał. Ale jak żyć? Cze-
go się imać? Otóż kreatywność 
nie polega na współczynniku 
znalezionych ogłoszeń, wy-
słanych CV, zmodyfikowanych 
listów motywacyjnych… Kre-
atywność to cecha, która po-
zwala tak ograć problem, by 
go rozwiązać. Chłopak założył 
stronę szukamlepszejpracy.
pl. Będzie tam opisywał nie 
tylko swoje atuty, ale i proces 
poszukiwań, odbijania się od 
ściany, a może sukces? Według 
mnie osiągnie go bardzo szyb-
ko, znajdzie wymarzoną pracę, 
bo ludzie do pracy są dziś po-
trzebni. Panie Macieju, czekam 
na informacje, jak tylko tak się 
stanie. Powodzenia!

Płyty z „Bratkiem”

Gienek Loska, Jacek Krzaklewski 
(Perfect), Marek Raduli (Budka 
Suflera, TTR2, Laboratorium, Anna 
Wyszkoni), Mietek Jurecki (Budka 
Suflera, Giganci Gitary), Gabriel 
Fleszar, Krzysztof Misiak (Agniesz-
ka Chylińska), Grzegorz „Ornette” 
Stępień (Oddział Zamknięty)... to 
niektórzy z muzyków biorących 
udział w nagraniu płyty „... From 
The Book Of Shadows”. Krążek jest 
projektem muzycznym nagranym 
na pamiątkę 20. rocznicy wydania 
albumu „Book Of Shadows” (1996) 
Zakka Wylde`a – uznawanego za 
jednego z najlepszych gitarzystów 

na świecie. Pomysłodawcą, wyko-
nawcą i koordynatorem płyty jest 
ceniony kompozytor, gitarzysta 
i muzyk sesyjny Bartosz Wójcik, 
znany m.in. ze współpracy z Jac-
kiem Dewódzkim i jego Revolucją. 
„Bratek” sygnuje również płytę 
swoim nazwiskiem. Jako wydawca 
mogę dodać do tego krótkiego opi-
su dwa przymiotniki: profesjonal-
nie i odważnie. Pierwszy, ponieważ 
współpraca z Bartkiem to wielka 
przyjemność i to w każdym aspek-
cie tego dość skomplikowanego 
przedsięwzięcia. Drugi, bo mimo że 
płyta jest hołdem złożonym przez 
artystę swojemu Mistrzowi, porów-
nania są nieuniknione... Kolejnym 
krążkiem związanym z Bartoszem 
„Bratkiem” Wójcikiem i będącym 
w planach wydawniczych HRPP 
Records jest najnowsza studyjna 
płyta zespołu Revolucja pt. „Bida 
z Nędzą”. Zapewniam Czytelników, 
że tytuł tego wydawnictwa nie do-
tyczy jego zawartości! Tandem Ja-
cek Dewódzki-Bartosz Wójcik jest  
najlepszym gwarantem wysokiego 
poziomu. Jednak jeśli ktoś z tego 

tekstu wywnioskował, że pozo-
stali członkowie zespołu, czyli 
Michał Dewódzki i  Krzysztof 
Żurek, mają mniejszy wkład w  
powstanie tego albumu, to jest 
w błędzie. Płyta, wstępnie pla-
nowana jako maksisingiel (MCD), 
osiągnęła ostatecznie format 
pełnego CD. Krążek zawiera 
cztery premierowe kompozycje 
oraz sześć zremasterowanych 
„przebojów” grupy. Nie było 
mnie przy tym, gdy powstawały 
te nagrania, lecz echa dyskusji 
dotyczących miksu i masterin-
gu dotarły również do Torunia. 
Świadczy to o maksymalnym  
zaangażowaniu całego zespo-
łu. Autorem grafiki na pierwszej 
stronie okładki jest Jacek De-
wódzki. Partnerem obu wydaw-
nictw jest Plexsound, polska 
marka wzmacniaczy gitarowych 
stworzona wspólnie przez Pawła 
Grzelewskiego i Bartka Wójcika. 
Patronem medialnym – Toronto.
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Rysowaniem i projektowa- 
niem graficznym zajmuje 
się od wielu lat. Doświad-
czenie zdobył, pracując 
dla dzienników regional-
nych oraz współpracując 
z agencjami reklamowymi 
przy wielu różnorodnych 
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Darek kowalski
HRP Pamela

Żaneta lipińska-Patalon
redaktor naczelna
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oDkRyWanie Polski teŻ moŻe Być ekscytUJące

Spanie w aucie, kąpiel w je-
ziorze… Można podróżować, 
nie wydając majątku. I to wła-
śnie chce pokazać Piotrek, a 
tym samym zachęcić innych 
do przemierzania świata. 
Dlaczego Polska wschodnia? 
Bo zawsze interesował go 
właśnie ten rejon naszego 
kraju – rzadko odwiedzany, 
natomiast kryjący w sobie 
wiele miejsc magicznych, 
związanych ze słowiańskimi 
wierzeniami, wiele zakątków 
ciekawych historycznie. Dla-
czego w ogóle Polska? Bo 
żeby wyruszyć poza jej gra-
nice i zachwycać się innymi 
krajami, warto najpierw po-
znać bogactwo swojego. 
Jak przyznaje Piotr, zanim 20 
czerwca wyruszył wschodnią 
Polską na trzytygodniową 
wyprawę, jego podróże były 
dosyć nieśmiałe – odwiedził 

zaledwie kilka większych 
miast Europy, ale za to z o- 
chotą eksplorował nasze ku-
jawsko-pomorskie. 
Od Lidzbarka Warmińskiego, 
przez Wilno, Dolinę Rospudy, 
Augustów, Biebrzański Park  
Narodowy, Białowieżę, Zamość, 
Jarosławiec po Bieszczady – to 
tylko kilka głównych orienta-
cyjnych punktów jego ostatniej 
podróży. Oprócz przystanków 
w znanych miejscach, Piotrek 
docierał w wiele nietypowych 
zakątków. Podróż na bieżąco 
modyfikował. – Moim pierw-
szym punktem docelowym by- 
ła Piramida w Rapie na Mazu-
rach. To grobowiec rodzinny  
pruskiego rodu baronów, wo-
kół którego wyrosły różne 
legendy. Kształtem przypomi-
na egipskie piramidy. Trafiłem  
w to miejsce, znajdujące się  
w środku lasu, w trakcie bu-

rzy, w dodatku popsuł mi się 
aparat fotograficzny, jakby 
faktycznie działały tam ja-
kieś magiczne moce – opo-
wiada Piotrek. Jak się okazu-
je, burza często towarzyszyła 
Piotrkowi w odwiedzanych 
przez niego miejscach, nawet 
ryzykował kąpielą w deszczu 
z piorunami w tle, na szczę-
ście były dla niego łaskawe, 
podobnie jak napotykane 
żmije! 

Jako pasjonat eksplorowania 
miejsc opuszczonych wspomi-
na o domu w Narwi, w którym 
czas się zatrzymał. – To było 
bardzo klimatyczne miejsce. 
Na podłodze leżały zapiski 
z czasów wojny, stare foto-
grafie, zniszczony fortepian. 
Wydawało się, że dom zaraz 
runie. Na pamiątkę wziąłem 
stamtąd płytę gramofonową 

– mówi Piotrek. Gdzie jeszcze 
trafił? Do twierdzy Osowiec, 
strzegącej niegdyś granic im-
perium rosyjskiego, na Świętą 
Górę Grabarkę z lasem krzyży 
– miejsce kultu prawosław-
nych, do skansenu w Gucio-
wie ze zbiorami meteorytów, 
mistycznego Piekiełka w wo-
jewództwie lubelskim utwo-
rzonego z formacji skalnych, 
owianego legendą o chłopie 
i diable. Podróżnik dzieli się 
z nami na blogu zdjęciami  
z podziemi w Hrubieszowie  
z XIII wieku, odkopywanych 
aktualnie przez więźniów, któ- 
re za kilka lat na pewno sta-
ną się atrakcją turystyczną. 
Uczestniczył również w tru-
skawkowej bitwie „lokalsów” 
z resztą świata w Korycinie. 
Przemierzanie Polski to dla 
Piotrka liczne rozmowy i spo-
tkania z miejscowymi, więc 

choć jechał sam, nigdy nie 
czuł dyskomfortu samotności. 
Piotr jest od roku zagorza-
łym pasjonatem jazdy na 
pitbikach. Może by tak kiedyś 
połączyć pasję podróżniczą z 
tym właśnie środkiem trans-
portu? Na taki pomysł reagu-
je z entuzjazmem, ale wtedy 
– ze względów technicznych 
– nie chciałby uczestniczyć  
w takiej wyprawie sam. 
Skoro był wschód, czas wy-
ruszyć dla równowagi na za-
chód, ale… Europy. Piotr Mły-
narczyk jeszcze w tym roku 
planuje odbyć dwumiesięczną 
podróż, podczas której będzie 
odkrywał perełki Europy Za-
chodniej. Znowu stawia na 
miejsca mniej znane i nie-
komercyjne. Przejedzie sa-
mochodem około 15 tys. km. 
Kolejne wyjazdy? W planach. 
Marzeniem Piotra jest Peru, 
Indie, Australia, Nowa Zelan-
dia… Apetyt na eksplorowa-

nie na pewno będzie rósł w 
miarę odwiedzania kolejnych 
miejsc. Bo jak już się człowiek 
rozkręci…
W najbliższym czasie zacznie 
opisywać na swoim blogu uro-
kliwe miejsca warte zobacze-
nia również w naszym woje-
wództwie. Bo przecież zamiast 
do Gdańska, można wybrać się 
do Sarnowa czy Wietrzycho-
wic z pradawnymi grobowca-
mi, perełkami archeologicz-
nymi na europejską skalę, o 
których mało kto wie, a które 
znajdują się zaledwie 80 km od 
Torunia. Trip&Ride zapowiada 
się jako bardzo dobre źródło 
informacji, ale również jako 
zachęta do tego, że można po-
dróżować tanio i nie wszystko 
musi być z góry zaplanowane. 
Warto zostawić sobie miejsce 
na spontaniczność, bo to nie-
raz najlepszy przewodnik!

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl 

Przejechał ponad 3000 km, żeby poznać ciekawe miejsca położone 
wzdłuż wschodniej granicy naszego kraju. możemy przemierzyć tę 
podróż razem z nim, bo każdym dniem dzieli się z nami na blogu 
trip&Ride. Piotr młynarczyk dobrze czuje się w drodze.

REKLAMA TRN 2016070802G

Piotr Młynarczyk w Żwirowni w drodze na Bohoniki                                                                                                                                         Fot. 

Na zdjęciu Korycin
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multimedialne widowisko zagości 17 września w ckk Jordanki. koncert „Pink Floyd w blasku księżyca” uświetni toruński chór dziecięcy  
– część składu stanowią uczniowie z młodzieżowego Domu kultury, ale artyści potrzebują wsparcia muzykalnych, młodych torunian.

niezWykły cHóR WystąPi na JoRDankacH W Hicie Pink FloyD

Wielkie przeboje brytyjskich 
gigantów rocka wciąż roz-
grzewają sale koncertowe 
na świecie. Również w Polsce 
muzyka Pink Floyd cieszy się 
dużą popularnością, choćby 
za sprawą show „The Wall”, 
z którym Roger Waters po-
jawił się w kilku polskich 
miastach. Przeboje Floydów 
inspirują również rodzimych 
muzyków – chociażby polski 
coverband Spire Bricks. To 
unikatowy projekt z kobie-
cym wokalem – głosem ze-
społu jest Agnieszka Szpar-
gała.
Spare Bricks zagrają i za-
śpiewają na scenie CKK Jor-
danki największe przeboje 
Pink Floyd, ale będzie to coś 
więcej niż koncert. – Będzie 
to wydarzenie muzyczne 
bardzo multimedialne – na 
scenie pojawią się przygo-
towane przez specjalistów 
efekty wizualne, szczudla-
rze i akrobaci. Do tego w 
jednym z utworów zaśpiewa 
chór dziecięcy, stworzo-
ny specjalnie na tę okazję 
– zapowiada Diana Mro-
zowska, nauczyciel MDK w 
Toruniu. – „Another brick in 
the Wall” zaśpiewa około 50 
dzieci, część będą to grupy 
wokalne uczęszczające do 

nas na zajęcia, ale czekamy 
również na zgłoszenia tych, 
którzy chcieliby wystąpić 
razem z nami podczas tego 
jednego, wyjątkowego wy-
stępu. Do współpracy za-
proszone są dzieci w wieku 
od 8 do 12 lat, potrzebnych 
jest około 20 ochotników. 
Chętni, młodzi muzycy będą 
mogli nie tylko wystąpić na 
scenie i poznać CKK Jordanki 
od kulis, ale też wziąć udział 
w zajęciach muzycznych  
w MDK, które przygotują 
je do występu. – Zadbamy  
o odpowiednie przygotowa-
nie występu, bo to niezwykła 
okazja. Część podopiecznych 
MDK miała już okazję poznać 
scenę na Jordankach pod-
czas dni otwartych, a teraz 
taką możliwość będą miały 
również chętne do zaśpie-
wania z nami dzieci. Okazja, 
żeby zobaczyć, jak powstaje 
taki koncert i pracować z do-
świadczonymi artystami, nie 
zdarza się często – zachęca 
Diana Mrozowska. – Przed 
koncertem, który odbędzie 
się 17 września zaplanowali-
śmy próby w MDK. Najpierw 
odbędą się dwa spotkania, 
podczas których dzieci będą 
mogły poznać utwór. Mu-
zykę Pink Floyd znają jed-

nak zdecydowanie bardziej 
rodzice, a młodzi chórzyści 
muszą poznać muzykę i wie-
dzieć, o czym jest „Another 
brick in the Wall”. Dużą za-
letą tego wykonania jest 
język angielski – śpiewanie 
po angielsku jest dla dzieci 
wyzwaniem, ale też frajdą  
i bardzo się angażują. 
Największe przygotowania  
ruszą pod koniec sierp-
nia i przez pierwszą poło-
wę września, aż do dnia 
koncertu. Najpierw próby 
będą odbywać się sekcja-
mi, a przed koncertem całą, 
50-osobową grupą. W dniu 
koncertu chór odbędzie 
jeszcze próbę generalną  
z muzykami na scenie. Dzieci 
nie muszą martwić się strój 
na scenę – zgodnie z kon-
wencją piosenki wystąpią  
w swoich galowych ubra-
niach, które zwykle zakła-
dają na początek czy za-
kończenie roku szkolnego. 
Diana Mrozowska zapewnia, 
że  nawet dzieci, które nie 
śpiewają na dodatkowych 
zajęciach czy warsztatach, 
poradzą sobie z przyswoje-
niem „Another brick  in the 
Wall”. Próby w końcowej 
fazie przygotowań odbywać 
się będą 3 razy w tygodniu, 

a najważniejsza jest energia, 
odwaga i chęć do wspólnego 
występu. Występ z chórem 
jest dla dzieci również nie-
co łatwiejszy niż śpiewanie 
solo, a ochotnicy nie muszą 
obawiać się surowych ocen. 
Przygotowaniem występu 
zajmą się nauczycielki MDK 
– Diana Mrozowska i Jolan-
ta Łukaszewicz. Rodzice, 
którzy chcieliby zgłosić 
swoje dzieci do udziału 
w koncercie, powin-

ni skontaktować się  
z organizatorkami pod 
numerem 601 237 342.
Koncert „Pink Floyd w bla-
sku księżyca” to ponad 
dwugodzinne show, które 
zyskało juznanie w wielu 
miastach Polski – widowisko 
zobaczyła już publiczność 
m.in. w Olsztynie, Często-
chowie i Białymstoku, a we 
wrześniu przyjdzie czas na 
Toruń. Koncert na Jordan-
kach przygotowywany jest 

z dużym rozmachem – nie 
zabraknie charakterystycz-
nego muru, wizualizacji  
i filmów, znanych z floy-
dowskich koncertów. Fani 
Pink Floyd powinni już teraz 
zaplanować ten wrześnio-
wy wieczór, aby posłuchać 
doskonale znanych hitów 
w nowych, zaskakujących 
aranżacjach, a przy okazji 
oklaskiwać młodych, toruń-
skich wokalistów.

Maria Marcinkowska
REKLAMA TRN 2016070803G

Do udziału w projekcie poszukiwanych jest 20 dzieci w wieku 8-12 lat             Fot. Anna Wojciulewicz



oprowadzanie w Wozowni

Raz w miesiącu, w niedzielne,  
w samo południe galeria Wo-
zownia zaprasza na oprowadza-
nie po aktualnych wystawach. W 
lipcu będzie można zapoznać się 
z dwoma ekspozycjami: Mathilde 
Papapietro „Druga natura” oraz 
„W stronę człowieka. W hołdzie 
Zofii Rydet”. Wystawa „Druga 
natura” podsumowuje dotych-
czasową twórczość Mathilde 
Papapietro – francuskiej artystki 
urodzonej w 1967 roku w Carpen-
tras, a od 1997 roku mieszkającej 
w Polsce. Jej działalność kon-
centruje się wokół szeroko rozu-
mianej grafiki, instalacji, obiektu  
i fotografii, a głównym tematem, 
który podejmuje, jest roślina  
i proces jej artystycznego zapi-
su. Motywem łączącym wszyst-
kie prezentowane realizacje jest 
zmienność natury, cykle życia 
roślin związane z następowa-
niem po sobie pór roku. Zawarta 
w tytule wystawy „druga natu-
ra” odnosi się do głęboko odczu-
wanej więzi łączącej artystkę  
z przyrodą. 
Druga wystawa nawiązuje do 
twórczości Zofii Rydet, jednej 
z najwybitniejszych polskich 
autorek zdjęć, która otworzyła 

nowe możliwości rozwoju przed  
dziedziną, jaką jest fotogra-
fia. Jej prace o charakterze 
surrealistycznych fotomon-
taży i kolaży, a zwłaszcza 
dokumentalny „Zapis socjo-
logiczny 1978–1990” mają 
niebagatelne znaczenie dla 
twórczości kolejnych pokoleń  
artystów. Celem wystawy 
jest zainicjowanie dyskusji 
nad tym, w jaki sposób różne 
typy obrazowania obecne w 
zdjęciach Rydet wpłynęły 
na najnowszą polską foto-
grafię. Twórcy zaproszeni do 
udziału w prezentacji nie są 
bezpośrednimi kontynuatora- 
mi jej twórczości. Wszyscy ar- 
tyści pracują jednak – po- 
dobnie jak ona – na ma- 
ter ia le  czarno-b iałym,  
który, wbrew powszechnej  
opinii, nie jest bardziej 
„ułomny” od wizji foto- 
graficznej ukazanej w kolo-
rze.

csW z Dudą-Graczem

Tymczasem toruńskie Cen-
trum Sztuki Współczesnej 
zaprasza na największą 
od kilkunastu lat wystawę 
prac jednego z najbardziej  

rozpoznawalnych polskich 
malarzy XX wieku – Jerze- 
go Dudy-Gracza. W ramach 
ekspozycji, zorganizowanej 
z okazji 75. rocznicy urodzin  

nieżyjącego już artysty, zo-
baczymy ponad 250 dzieł  
– w tym, oprócz najbardziej 
 znanych cykli i obrazów, także 
wczesne prace z okresu  

studiów oraz rzadziej pre-
zentowane prace graficzne. 
Zaprezentowane zostaną 
zarówno prace malarskie, jak  
i grafiki i szkice tego kontro- 

wersyjnego i bezkompromi-
sowego twórcy. Ekspozycja  
czynna do 28 sierpnia.

studenci w ratuszu

W historycznych murach Ra-
tusza Staromiejskiego stu-
denci toruńskiego Wydziału 
Sztuk Pięknych po raz kolejny  
w wakacje prezentują swo-
ją twórczość mieszkańcom 
Torunia. Miejsce jest nie bez 
znaczenia dla tej wystawy 
– wystawy sztuki współcze-
snej, która dzięki oprawie, 
jaką dają mury muzeum, staje 
się mostem łączącym sztukę 
dawną ze współczesną.

Wystawa nie ogranicza się 
do jednej techniki wykona-
nia prac, ale jest przekrojem 
przez twórczość studentów 
różnych kierunków: rzeźby, 
grafiki warsztatowej, malar-
stwa. Dzięki swojej formule 
daje wszystkim zwiedzają-
cym możliwość obcowania ze 
sztuką w plenerze.

Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl
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toRUńskie GaleRie nie maJą WakacJi

W najbliższą niedzielę można wybrać się na oprowadzanie po wystawach w galerii „Wozownia”  Fot Nadesłane

Jeżeli narzekacie na brak czasu i zaległości w odwiedzaniu toruńskich instytucji prezentujących sztukę, najwyższy czas, by to nadrobić. sztuka  
w toruniu nie ma wakacyjnej przerwy!

REKLAMA REKLAMATRN 2016070804G

Tu znajdziesz

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 Han-
dlowe Plaza, ul. Broniewskiego 90, Intermarche, ul. Ugory, Intermarche,  

ul. Niesiołowskiego, Biblioteka Główna UMK, Klub ,,Lizard King”, ul. Koperni-
ka 3, Klub Od Nowa, ul. Gagarina 36, Restauracja „U Flisaka”, ul. Żeglarska 25, 
Klub „Lucky Star”, ul. Broniewskiego 90, Praktyka stomatologiczna „BellaSto-

ma”, 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 Ol-
bracht, 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

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



Bezpieczne i Ekologiczne Wa-
kacje to akcja prowadzona od 9 
lat. Stowarzyszenie „Integracja 
i Współpraca” chce przekazać 
dzieciom, młodzieży, ale rów-
nież dorosłym, jak zapobiegać 
tragediom. I nie tylko tym wa-
kacyjnym, bo przecież wiedza 
zdobyta przez uczestników 
wydarzenia będzie służyć przez 
cały rok. To jedyna akcja w Pol-
sce promująca na taką skalę 
wakacyjne bezpieczeństwo. Do 
tej pory odbywała się w woje-
wództwach: kujawsko-pomor-
skim, mazowieckim, lubelskim, 
podkarpackim i małopolskim. 
Zaczęło się w Mielnie – to tam 
odbyła się pierwsza akcja. Dziś 
w ciągu trzech miesięcy – od 
początku czerwca do końca 
września – przeprowadzana jest 
ponad 30 razy, w kilkudziesięciu 
miejscowościach. – Początko-
wo naszym celem było uświa-
damianie młodzieży na temat 

szkodliwości używek. Później 
poszerzyliśmy akcję o udziela-
nie pierwszej pomocy – mówi 
Jakub Janiszewski z Integracji i 
Współpracy. – Ostatnie trzy lata 
to próba przywrócenia szacunku 
do służb mundurowych, stąd 
zaangażowanie straży pożarnej, 
policji oraz wojska. 
Pokazy, gry, zabawy, konkur-
sy – Bezpieczne i Ekologiczne 
Wakacje mają formę festynu 
towarzyszącego zwykle innym 
imprezom organizowanym w da- 
nej gminie. Co w ramach akcji 
się dzieje? Spotkanie z policjan-
tami jest okazją, żeby wejść do 
radiowozu, zebrać odciski pal-
ców czy zobaczyć umiejętności 
policyjnych psów. Mundurowi 
uczą rodziców, jak rozpozna-
wać symptomy uzależnienia u 
dzieci. Strażacy zapraszają do 
wozów strażackich, prezentują 
rozcinanie wraków, zachęcają do 
zabawy w pianie. O swojej pracy 

opowiadają strażnicy granicz-
ni, a z żołnierzami można m.in.  
sprawdzić celne oko na strzelni-
cy. Ratownicy medyczni edukują 
w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy wszystkie pokolenia – 
od przedszkolaka do seniora. 
Dzieci próbują zapamiętać waż-
ne numery alarmowe. Podczas 
spektaklu dla najmłodszych, 
przygotowanego przez toruński 
teatr Afisz, najmłodsi zysku-
ją wiedzę na temat segregacji 
śmieci. I tak jest na festynach 
do końca sierpnia. Natomiast 
podczas wrześniowej akcji punkt 
ciężkości zostaje przeniesiony na 
zachowanie bezpieczeństwa w 
drodze do szkoły. 
Akcja poszerza się o kolejne 
atrakcje. Co w tym roku jest 
nowością? Jazda w narko- i al-
kogoglach, a także symulator 
dachowania i zderzeń. Kolejnym 
nowym obszarem działania jest 
zachęcanie młodych ludzi do 

zakładania firm i szukania pra- 
cy w miejscach, z których się 
wywodzą czy w których kończą 
studia. – Przygotowujemy pro-
jekt „Szkoła Młodych Liderów”. 
W roku szkolnym podczas pre-
lekcji w gimnazjach i szkołach 
średnich będziemy przekonywać 
młodzież, żeby nie emigrowała. 
Chcemy rozwinąć współpracę 
między uczelniami a podmiotami 
biznesowymi, żeby zapobiegać 
wyjazdom za pracą zarówno 
za granicę, jak i odpływowi wy-
kształconych osób do większych 
miast. Szkolenia motywacyjne 
próbujące zatrzymać młodych 
ludzi już od tego roku stały się 
częścią Bezpiecznych i Ekolo-
gicznych Wakacji.
To nie koniec pomysłów na 
rozwijanie akcji. W przyszłym 
roku organizatorzy wzbogacą 
festyny o pokazy sztuk walki, 
szkolenia z samoobrony i pro-
pagowanie tolerancji. Jakub Ja- 

niszewski: - Jeśli ktoś pyta, jaki 
widzę w tym wszystkim sens, to 
zawsze odpowiadam: warto to 
robić nawet dla jednego dziec-
ka, które dzięki zdobytej wiedzy 
uniknie zagrożenia lub będzie 
umiało komuś pomóc. Najmłod-
si uczą się dobrych nawyków 
bardzo szybko, to zaowocuje 
odpowiedzialnością w ich życiu 
dorosłym.  
Gminy zainteresowane zorga-
nizowaniem u nich akcji Bez-
pieczne i Ekologiczne Wakacje 
już od dziś do końca marca 
przyszłego roku mogą zgłaszać 
chęć uczestnictwa. Organizato-
rom zależy, żeby co roku około 
60 procent chętnych stanowiły 
nowe podmioty. Gminy, w któ-
rych odbywają się akcje, nie po-
noszą żadnych kosztów. W tym 
roku w Toruniu akcja odbyła się 
już trzy razy. Do końca wakacji 
organizatorzy odwiedzą jesz- 
cze m.in. Brodnicę, Kowalewo 

Pomorskie, Chełmno czy Lipno. 
Akcję wspiera m.in. marszałek  
i wojewoda naszego wojewódz-
twa, Komenda Wojewódzka Po- 
licji w Bydgoszczy, Komenda Wo- 
jewódzka Państwowej Straży 
Pożarnej i Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Toruniu.   Stowarzyszenie „Integracja 
i Współpraca”, znane z organiza-
cji międzynarodowego forum 
gospodarczego Welconomy in 
Torun, chce wskrzesić organi-
zację turnieju tenisowego dla 
dzieci do lat 12, które odbywać 
się będzie pod nazwą WellCup. A 
już w przyszłym roku wznowione 
zostaną wyjazdy dla dzieci z naj-
biedniejszych rodzin w okresie 
letnim i podczas ferii zimowych. 
Stowarzyszenie pozyskało środ-
ki na ten cel. Rocznie wyjeżdżało 
na taki wypoczynek około 3500 
dzieci i młodzieży. 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl
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UWolnieni oD PRzymUsU naUki i PRacy W końcU moŻemy zWolnić. ŻeByśmy JeDnak W Pełni moGli koRzystać z URokóW WolneGo czasU, WaRto 
zaDBać o BezPieczeństWo sWoJe i BliskicH. a zaDBamy WteDy, kieDy BęDziemy WieDzieć, Jakie PoDczas WakacyJnycH WyJazDóW czekaJą nas 
eWentUalne zaGRoŻenia i Jak staWiać im czoła.

BezPieczne i ekoloGiczne WakacJe

REKLAMA TRN 2016070805G

BezPiecznie naD WoDą
BąDź BezPieczny naD WoDą to Hasło kamPanii sPołecz-
neJ na Rzecz BezPieczneGo koRzystania z kąPielisk W Je-
zioRacH, BasenacH i RzekacH. W toRUniU są DostęPne Dla 
WszystkicH mieszkańcóW aUtomatyczne DeFiBRylatoRy 
zeWnętRzne aeD, któRe W Razie zatRzymania kRąŻenia 
PomaGaJą UDzielać Pomocy.

– To akcja skierowana do ludzi 
młodych, którzy będą spędzać 
wakacje nad wodą. Chcielibyśmy, 
aby byli bezpieczni. W związku  
z tym pokazujemy im, czym grozi 
niewłaściwe korzystanie z kąpie-
li – mówił zastępca prezydenta 
Torunia Andrzej Rakowicz. – Chce-
my również pokazać, jak udzielić 
pierwszej pomocy i gdzie w Toru-
niu znajdują się automatyczne de-
fibrylatory. – Główna przyczyna 
nagłych zgonów w Europie to na-
głe zatrzymanie krążenia – mówił 
Grzegorz Sagun z Akademii Pierw-
szej Pomocy w Toruniu. – Najważ-
niejsza rola to świadek zdarzenia, 
który potrafi skutecznie rozpoznać 
zatrzymanie krążenia, rozpocząć 
udzielanie pierwszej pomocy i też 

sprzęt w postaci automatycznych 
defibrylatorów zewnętrznych, 
który jeśli dotrze do 5 minut od 
wystąpienia nagłego zatrzyma-
nia krążenia, zwiększa o 70 proc. 
szanse na przeżycie. Automa-
tyczny defibrylator zewnętrzny 
AED przeprowadzi użytkownika 
przez każdy z koniecznych eta-
pów pomyślnej akcji ratowniczej: 
od sprawdzenia stanu pacjenta, 
wezwania pomocy, oceny oddy-
chania i krążenia do resuscytacji 
krążeniowo-oddechowej i prze-
prowadzenia defibrylacji. W ubie-
głym roku ze środków budżetu 
partycypacyjnego zakupiono 
dziesięć takich urządzeń, które 
zainstalowano w obiektach uży-
teczności publicznej.       (Red)

Na zdjęciu Jakub Janiszewski ze Stowarzyszenia „Integracja i Współpraca”                                                                        Fot. Jacek Koślicki

Tu znajdziesz
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Duża ilość płynów i kremy z filtrami, 
szczególnie podczas długiej ekspo-
zycji na słońce, są podstawą tego, 
żeby lata nie wspominać jako udrę-
ki. O to możemy zadbać sami. 
A co doradzają kosmetolodzy? – La-
tem powodzeniem cieszą się zabiegi 
nawilżające, regenerujące, depilacja 
ciała oraz zabiegi modelujące syl-
wetkę. Przed urlopem warto zadbać 
o skórę twarzy. Dużą popularnością 
cieszą się peelingi chemiczne kwa-
sem migdałowym, peelingi kawita-
cyjne, które są bezbolesnym, bezin-
wazyjnym higienicznym zabiegiem 
pielęgnacyjnym – poleca Małgorza-
ta Czerepińska. Można również wy-
brać się na peeling wodno-tlenowy, 
czyli oxybrazję, o którym wspomina 
Anna Gaca. Mogą z niego korzystać 
osoby z każdym rodzajem cery. 
Nawilżona i dotleniona skóra daje 
uczucie przyjemnego chłodu w 
upalne dni. Anna Gaca: – Peeling 
wodno-tlenowy pobudza syntezę 
kolagenu i elastyny, dzięki czemu 
zwiększa się elastyczność skóry i 
dochodzi do spłycenia powierzch-
niowych zmarszczek, które są czę 

 

sto niechcianym skutkiem opalania. 
Przed przesuszaniem skóry uchro-
nią nas preparaty nawilżające  

z kwasem hialuronowym, który  
pełni również funkcję natural- 
nego filtru osłaniającego wierz-- 

 
chnią warstwę naskórka. Nie za- 
pominajmy o ochronie prze-
ciwsłonecznej. Kremy z filtrem 
aplikujemy pół godziny przed eks-
pozycją słoneczną i co 2-3 godziny 
smarujemy się ponownie. SPF 30-
50 ochroni naszą skórę przed ok. 
98% promieniowania, 50+ przed ok. 
98,5–99,5%. 

Marzymy o piękniejszym ciele? 
Specjaliści zachęcają do mezote-
rapii igłowej i bezigłowej, czyli bio-

rewitalizacji skóry. Małgorzata 
Czerepińska: – Zabieg biorewi-
talizacji poprawia jakość skóry, 
regeneruje składniki komórek  
i macierzy pozakomórkowej, co 
przekłada się na poprawę na-
wilżenia, napięcia i elastyczności 
skóry.

W końcu czas na sandały i klap-
ki. Niestety, za przyjemność 
chodzenia w przewiewnym obu-
wiu płacimy zwykle szorstkimi 
stopami i popękanymi piętami. 
Na pewno warto pójść na pedi-
cure, który znacząco poprawi 
gładkość naszych stóp. A jak o 
tę część ciała możemy zadbać 
sami? – Dwa razy w tygodniu 
powinniśmy po wymoczeniu 
stóp w solach, lub mydełkach, z 
dodatkiem olejku z drzewa her-
bacianego, regularnie tarkować 
zrogowacenia i wcierać prepara-
ty, których na rynku jest bardzo 
duży wybór. Najlepsze są te z 
zawartością mocznika, srebra 
czy ozonu, który działa również 
antybakteryjnie i przeciwgrzy-
bicznie – mówi Anna Gaca, która 
jednocześnie przestrzega przed 
stosowaniem latem skarpet 
złuszczających. Taki zabieg, do-
bry jest zimą, ale na pewno nie 
teraz, ponieważ może spowo-
dować trzytygodniowe łuszcze 
naskórka na stopach.
I kolejna niezwykle ważna 
sprawa – depilacja. Małgorzata 

Czerepińska proponuje, żeby 
pomyśleć o niej wcześniej, po-
nieważ słońce i piasek mogą 
podrażniać wydepilowaną skórę. 
Latem cenne dla naszego ciała 
są masaże manualne – nie dość, 
że relaksują, to jeszcze wspoma-
gają lipolizę, poprawią napięcie i 
nawilżanie skóry. A żeby na tak 
zadbanym ciele dłużej utrzy-
mywała się piękna opalenizna? 
– Warto zażywać beta-karoten 
jako uzupełnienie diety, a sma-
rowanie olejkami na bazie mar-
chewki utrzyma dłużej naszą 
opaleniznę i przyspieszy efekt 
lekko muśniętej słońcem cery – 
mówi Anna Gaca.      
Zarówno kobiety, jak i mężczyźni 
marzą o jędrnej skórze. Mał-
gorzata Czerepińska zachęca 
do regularnie wykonywanych 
peelingów ciała, masaży szorst-
ką gąbką oraz zimnego i ciepłe-
go prysznica na przemian. 
Na naszą sylwetkę i kondycję 
podczas wakacyjnych wyjaz-
dów pracujemy przez cały rok. 
Zmieniając dietę, włączając 
aktywności fizyczne, szukając 
naturalnych sposobów dbania 
o ciało, możemy poprawić swój 
wygląd. Ale przede wszystkim 
poprawimy swoje samopoczucie, 
a jeśli będzie ono pozytywne, to 
nawet nasze niedoskonałości 
mogą nabrać uroku. I o to chodzi!

Hanna Wojtkowska
redkacja@toronto-magazyn.pl

Małgorzata Czerepińska podczas zabiegu upiększającego twarz                                                            Fot. Jacek Koślicki

W końcU moŻemy DoPieszczać się PRomieniami słońca Do Woli. latem W maRę oDsłaniania ciała Rośnie JeDnak nasze PRaGnienie Doskona-
łości i PoPRaWy sylWetki. a czasami nieWiele tRzeBa, ŻeBy PoczUć się BaRDzieJ komFoRtoWo…  

ciało… słońce… URloP – o czym WaRto Pamiętać latem
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Żeby cieszyć 
się laTem
Długie, słoneczne i gorące leTnie Dni 
zachęcają nas Do oDkryWania ciała. 
nie zaWsze jesTeśmy zaDoWoleni ze sTanu
naszej skóry i sylWeTki. jeDnak nigDy nie jesT
za późno, aby coś zmienić i popraWić sobie 
samopoczucie oraz DoDać peWności siebie. 
jak moŻemy Tego Dokonać, DoraDza kosmeTolog 
marzena prokopek, Właścicielka miracle beauTy spa.

jakie zabiegi poleca pani latem?

Warto zadać sobie pytanie, nad 
czym szczególnie warto popraco- 
wać i co nam głównie przeszkadza. 
Jeśli chcemy poprawić kondycję  
skóry twarzy, możemy zacząć od  
oczyszczenia: mikrodermabrazja,  
peeling kawitacyjny, peelingi che- 
miczne. Warto połączyć je z se-
rum odpowiednim do rodzaju 
cery i niezastąpioną maską al-
gową. Polecam również Geneo, 
którym podczas jednego zabiegu 
możemy wykonać zarówno złusz-
czanie, dotlenianie, jak i wchła-
nianie aktywnych substancji w 
głąb skóry. Nasza skóra będzie 
odmłodzona, rozjaśniona i odży-
wiona. Jeśli na skórze występują 
przebarwienia, musimy zadbać, 
aby latem nie pogłębiły się. Pro-
ponuję wykonanie serii peelin-
gów, np. Ferulac, który zawiera  
składniki antyoksydacyjne, neu-
tralizując wolne rodniki powo-
dujące fotostarzenie, ujednoli-
ca również koloryt skóry. Innym 
peelingiem wysokiej generacji 
i polecanym na lato jest DNA – 
naprawia skórę po naświetlaniu 
promieniami słonecznymi. Kura-
cję można uzupełniać kremami 
pielęgnacyjnymi z zawartością 
tych składników.

Proponuję również zabiegi nawil-
żające na bazie kwasu hialurono-
wego, witaminy C,  antyoksydan-
tów w postaci witamin A, E oraz 
kwasów omega-3 i 6.

jak możemy radzić sobie z niedo-
skonałościami naszego ciała?

Najczęściej borykamy się z „po-
marańczową skórką”, popękany-
mi naczynkami, nadmiarem tkan- 
ki tłuszczowej zlokalizowanej na 
brzuchu, pośladkach i udach. Jed- 
ną z najbardziej popularnych me-
tod radzenia sobie z tymi proble-
mami jest Endermologia LPG Lipo-
massage, która dzięki specjalnej 
głowicy stymuluje powierzchnię 
skóry, przyspieszając uwalnianie 
tłuszczu, korygując nierówności, 
zwiotczenia i likwidując grudki. Jest 
też doskonała na ciężkie, obrzęk-
nięte nogi, zastoje limfatyczne. Za-
bieg wykonujemy w serii minimum 
10. Inną technologią, którą mogę 
polecić, jest Maximus Tri Lipo, któ-
ry za pomocą tri polarnych fal ra-
diowych i elektrostymulacji mięśni 
podgrzewa skórę właściwą,  ko-
mórki tłuszczowe, upłynniając ich 
zawartość. Efektem tych zabie-
gów jest poprawa gęstości skó-
ry, wymodelowanie sylwetki oraz 
wyszczuplenie. Zabieg wykonu-
jemy w serii minimum 4-6. Ideal-
nie można go łączyć z Endermo-
logią LPG. Do walki z nadwagą  
i cellulitem należy włączyć zwięk-
szoną aktywność fizyczną, aby przy-
śpieszyć metabolizm komórkowy  
i eliminację kwasów tłuszczowych 
z adipocytów. Ważne jest, aby bal-
samy wyszczuplające zawierały  
w składzie ekstrakt z kawy, zielo-
nej herbaty, rutynę, olejki roślinne 
oraz  kolagen.

Polecam również oczyszczenie skó-
ry peelingiem z solą morską i alga-
mi oraz okłady detoksykujące z alg 
morskich w połączeniu z masażem 
manualnym. Wszystkie zabiegi na-
leży wspierać pielęgnacją domo-
wą, używając kremów, balsamów, 
olejków z cennymi składnikami  
odmładzającymi, tj. peptydami, 
witaminami zwłaszcza A, E, C, reti-
nolem, którego jednak należy uni-
kać latem, kwasem hialuronowym, 
koenzymem Q10.

Warto pomyśleć o pozbyciu się 
zbędnego owłosienia. Posiadam  
w ofercie laser do epilacji którym  
specjalną głowicą możemy usuwać 
owłosienie praktycznie bezboleś- 
nie nawet na opalonej skórze.  
Seria około 6 zabiegów, w od-
stępach miesięcznych przyniesie 
oczekiwany efekt.

o co możemy zadbać sami?

Nie zapominajmy o ochronie prze-
ciwsłonecznej skóry, stosując inne 
kremy na twarz i inne na ciało. 
Przede wszystkim proponuję zabez-
pieczanie wysokimi filtrami (min. 30) 
UVA i UVB twarz, szyję , dekolt oraz 
dłonie, ponieważ w tych miejscach 
skóra najszybciej się starzeje. Dbaj-
my o dzieci, aby nie wychodziły na 
słońce bez zabezpieczenia skóry 
odpowiednim kremem do opala-
nia, najlepiej wodoodpornym.
Bardzo ważne jest picie dużej ilości 
wody, soków owocowych, koktajli 
warzywnych, ponieważ są natural-

nym źródłem antyoksydantów. Za-
pewniają ochronę przed wolnymi 
rodnikami i mają zbawienny wpływ 
na wygląd naszej skóry oraz wło-
sów.

posiadamy obecnie w atrakcyjnych 
cenach  pakiety wyszczuplające, 
modelujące sylwetkę, laserową de-
pilację oraz pakiety peelingów me-
dycznych, w tym specjalnie na lato, 
o których wspomniałam. 

zapraszam 
Do skorzysTania 

z naszej

 „oFerTy na laTo’’ 
W cenTrum uroDy 

miracle beauTy spa, 
na osieDlu 

szTuk pięknych,                                             
ul. bronieWskiego 4/101, 
WWW.miracle-beauTy.pl

Polub nas 
na Facebooku!f
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WyRUszamy naD JezioRo.
GDzie naJBliŻeJ i naJlePieJ?
BieRzemy koc, leŻak, 
mateRac, UlUBioną ksią- 
Żkę i JeDziemy naD Wo-
Dę! czasami naWet JeD-
noDnioWy PoByt naD 
JezioRem PozWala się 
zRelaksoWać i PoczUć 
Jak na URloPie. W PRo-
mieniU 100 km oD toRU-
nia znaJDziemy sPoRo 
mieJsc Do PlaŻoWania  
i UciecH WoDnycH. 
PRzeczytaJcie, W któRą 
stRonę WyRUszyć.   

nad Jezioro chełmżyńskie
W Chełmży warto pojechać na 
plażę miejską, w sezonie strze-
żoną przez ratowników. Do 
dyspozycji przystań żeglarska i 
wypożyczalnia sprzętu wodniac-
kiego: łodzie, kajaki, żaglówki. 
Wstęp bezpłatny. 
Zalesie – przyjeżdżający mogą 
skorzystać z boiska do siatków-
ki plażowej, a także z wiaty ze 
sceną i grillem, pod którą można 
organizować imprezy integra-
cyjne. Chętni wynajmują domki 
letniskowe lub biwakują na polu 
namiotowym. Na plaży wypoży-
czalnia sprzętu – kajaki, rowery 
wodne i łódki. Wstęp bezpłatny.
Jezioro Kamionkowskie 
20 km od Torunia nad Jeziorem 
Kamionkowskim w gminie Łyso-
mice znajduje się duży ośrodek 
wypoczynkowy z kompleksem 
rekreacyjno-wypoczynkowym:  
bazą sportu wodnego, punktami 
gastronomicznymi, plażowym 
punktem medycznym. Kąpielisko 
strzeżone jest przez ratowników 
WOPR. Do dyspozycji domki i 
pole biwakowe. Na plaży znaj-
duje się zjeżdżalnia wodna i po-
most. Można również pograć w 
piłkę siatkową, wypożyczyć ka-
jak, łódkę albo rower wodny. W 
weekendy i święta czynna jest 
ślizgawka wodna. Wstęp płatny: 
6 zł/os. 

osiek
Nad tamtejszym niewielkim je-
ziorem znajdują się dwie plaże: 
prywatna i publiczna. Na plaży 
publicznej piasek nie jest zbyt 
czysty. Nie ma żadnych atrakcji 
dla aktywnego wypoczynku. 
Wstęp bezpłatny. Atrakcyjniej-
sza jest plaża prywatna, chociaż 
kąpielisko nie ma ratownika. W 
ośrodku można wynająć pokój, 
wypożyczyć rower wodny czy 
kajak.

okonin
Wprawdzie strzeżona plaża nie 
posiada aż tylu elementów in-
frastruktury jak kamionkowska, 
ale za to jest czystsza. Można 
pograć w koszykówkę, siatków-
kę, skorzystać z kajaków, rowe- 

rów wodnych, a także gastrono-
mii. Na dłuższy pobyt zaprasza 
pole biwakowe.

Wąbrzeźno
Najważniejszym terenem re-
kreacyjnym Wąbrzeźna jest 
Podzamcze, usytuowane nad Je-
ziorem Zamkowym. Na wschod-
nim brzegu jeziora znajduje się 
miejskie kąpielisko z plażą i po-
mostem, przystań wodna, wypo-
życzalnia sprzętu wodnego, am-
fiteatr i kawiarenka letnia. Przez 
teren Podzamcza wiodą liczne 
ścieżki spacerowe.

Jezioro Rudnickie Wielkie 
Strzeżone kąpielisko i piaszczy-
sta plaża nad Jeziorem Rudnic-
kim Wielkim w Grudziądzu. Do 
dyspozycji plażowiczów jest 
budynek sanitarny z recepcją 
(przebieralnie, toalety, natryski, 
w tym dostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, po-
mieszczenie dla matki z dziec-
kiem), wypożyczalnia sprzętu 
wodnego, wypożyczalnia rowe-
rów, kijków do nordic walkingu, 
leżaków, sprzętu sportowego, 
grille, ławy biesiadne, miejsce 
na ognisko). Dla dzieci przygoto-
wano plac zabaw. Na kąpielisku 
wybudowano dwa pomosty, je-
den ze skocznią. Bilet normalny 
4 zł, ulgowy 2,60 zł. 

Jezioro Wikaryjskie
W pobliżu jeziora we Włocławku 
znajduje się hotel, a przy nim 
ośrodek rekreacyjny, w którego 
skład wchodzi m.in. płatna pla-
ża, zagospodarowane tereny 
zielone, odkryte baseny, re-
stauracja, boiska do koszykówki  
i siatkówki plażowej oraz plac 
zabaw dla dzieci. Na przeciw- 

ległej brzegu usytuowana jest 
miejska plaża, przy której znaj-
dziemy mały punkt gastrono-
miczny. Plaża Bahama, na której 
często organizowane są różne 
imprezy, znajduje się na wschod-
nim brzegu jeziora. 

Pojezierze Brodnickie
Na piękne Pojezierze Brodnickie 
nawet na jeden dzień czy dwu-
dniową wycieczkę warto się 
wybrać. Plaża miejska i strzeżo-
ne kąpielisko czeka na nas nad 
jeziorem Niskie Brodno. Zachęca 
również znany Bachotek. Na 
jego wschodnim brzegu znaj-
dują się ośrodki wypoczynkowe  
 

z możliwością wynajmu sprzętu 
wodnego: Ośrodek Szkolenio-
wo-Wypoczynkowy UMK (stacja 
limnologiczna) i Stanica Wodna 
PTTK. W Wądzyniu nad Jeziorem 
Wądzyńskim w gminie Bobrowo 
można wypożyczyć kajaki, łódki, 
łodzie wędkarskie, rowery. Wod- 

ny tor przeszkód, trampolina 
oraz ścianka wspinaczkowa to 
niektóre atrakcje ośrodka Pół-
wysep Wądzyń.   

Jezioro Górznieńskie  
Na chętnych czeka plaża 
oraz drewniany pomost wy-
znaczający miejsca do kąpieli 
dla osób o różnych umiejęt-
nościach pływackich. Nad 
bezpieczeństwem kąpiących 
się czuwa ratownik. Na miej-
scu działa wypożyczalnia 
kajaków i rowerów wodnych,  
a także bar. Dodatkową 
atrakcją górznieńskiego ką-
pieliska jest czterometrowa  

wieża, z której można skakać 
do wody. Wstęp kosztuje 2 zł, 
dzieci 1 zł. 

W pobliżu Bydgoszczy

Zalew Koronowski stanowi 
atrakcyjny obszar turystycz- 

no-wypoczynkowy. Wypo-
czynek koncentruje się nad 
jego południową częścią (po-
łożoną najbliżej Bydgoszczy)  
w rejonie Samociążka, Pie-
czysk i Romanowa – na te-
renach zagospodarowanych 
i poza nimi. Poza ośrodkami 
wypoczynkowymi liczne są tu 
zespoły domów letniskowych 
i ogródków działkowych oraz 
pola biwakowe. Pieczyska to 
raj dla miłośników łodzi i ża-
glówek oraz szant. Wejście 
na teren kąpieliska dorosłych 
kosztuje 5 zł, dzieci do lat 10 
wchodzą za darmo.

strzeżona plaża i bogata 
baza gastronomiczna.

Można również wyru-
szyć nad Jezioro Jezuickie  
w Chmielnikach, położone 
przy Regionalnym Ośrodku 
Spor towo-Wypoczynko- 

wym w otoczeniu Puszczy 
Bydgoskiej. Wyposażo-
ne w tory quadowe, zjeż-
dżalnie wodne, trampoliny  
i huśtawki. Przy kąpielisku 
są punkty gastronomiczne i 
pole grillowe. Można tu po-
szaleć w parku wodnym na 
dziewięciometrowej zjeż-
dżalni, trampolinie lub huś-
tawce, pograć w siatkówkę 
plażową lub kometkę. Dla 
spragnionych silnych wra-
żeń zorganizowano dwa 
tory quadowe o długości ki-
lometra oraz nieco krótszy 
dwustumetrowy dla dzieci. 
Można również wypożyczyć 
tu rowery turystyczne, ka-
jaki, rowery wodne, łódź 
wiosłową 3- lub 5-osobową.

kąpielisko Wąsosz
Kąpieliskiem w Wąsoszu nad 
Jeziorem Wąsoskim zawiaduje 
gmina Szubin. Jezioro jest bar-
dzo czyste. Przy jeziorze jest 
ładna, duża plaża – piasek w 
tym roku przywieziono z Miel-
na i boisko do plażowej piłki 
siatkowej. Jeżeli jest mniej 
osób wypoczywających ko-
rzystać można też z boiska do 
gry w piłę nożną. Czynna jest 
wypożyczalnia sprzętu, do 
dyspozycji dmuchańce, zamki, 
zjeżdżalnie.

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

Fot. Mateusz Patalon

Fot. Mateusz Patalon
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WBReW naJczęścieJ sPotykaneJ sytUacJi, kieDy lUDzie z mnieJszeGo miasta PRzyJeŻDŻaJą na stUDia Do WiększeGo, PatRycJa leWan-
DoWska tRaFiła Do toRUnia z WaRszaWy. aBy PoczUć się W mieście Jak naJlePieJ, stWoRzyła PRoJekt „toRUnianka z WyBoRU”.

WaRszaWianka W toRUniU 
Jak BUntoWnik z WyBoRU
Patrycja Lewandowska kończy 
obecnie II rok dziennikarstwa na 
UMK. Jej kolejną pasją jest te-
atr, który w przewrotny sposób 
sprowadził ją do Torunia. – Moim 
marzeniem było dostanie się do 
szkoły teatralnej. Zdawałam 
do dwóch szkół – w Łodzi i w 
Warszawie, ale niestety egza-
miny się nie powiodły. Moje trzy 
starsze siostry radziły mi, żebym 
została w Warszawie i studiowa-
ła dziennikarstwo. I chociaż do-
stałam się zarówno na UW, jak 
i UKSW, postanowiłam zacząć 
studia w Toruniu – opowiada Pa-
trycja. – A dlaczego akurat tutaj? 
Życie w Toruniu jest sporo tań-
sze, a zależało mi, żeby mieć jak 
najwięcej środków na rozwijanie 
swojej teatralnej pasji. Patrycja 
ostatecznie wybrała Toruń, żeby 
mieszkać jak najbliższej swoich 
rodziców, którzy mieszkają w 
Ciechocinku. Torunianka z wy-
boru przyznaje, że o mieście nie 
wiedziała zbyt wiele – jak każdy 
turysta znała tylko dobrze Ry-
nek Staromiejski. – Na począt-
ku życia tutaj nie byłam zbyt 

szczęśliwa – nie znałam miasta 
i ludzi, wydawało mi się nawet, 
że jest tu nudno! Miałam plan, 
aby postudiować tu rok i dalej 
działać w kierunku aktorstwa. 
Na tyle jednak wsiąknęłam w to 
studiowanie, że pewnego wie-
czoru, oglądając film „Buntownik 
z wyboru” przyszła mi do głowy 
myśl, żeby samemu działać i zro-
bić coś, aby w Toruniu lepiej się 
poczuć. Stworzyłam więc swoje 
miejsce, w którym mogę pisać 
o tym, co mi się podoba, gdzie 
można się wybrać. Zaczęłam 
nagrywać filmy, współpracować 
z Akademią Przyszłości, praco-
wałam również trochę jako kon-
feransjer – wszystko po to, żeby 
bywać w wielu miejscach i zna-
leźć najlepsze dla siebie. – opo-
wiada Patrycja. – Kiedy pojawiła 
się „Torunianka z wyboru”, za-
częłam uważnie przyglądać się 
Toruniowi i zauważyłam, że tutaj 
się bardzo dużo dzieje, miasto 
nie jest wcale takie małe i jest 
tak wiele wydarzeń, że trudno 
wybrać się na wszystkie.
Według Patrycji życiu tutaj 

sprzyja kameralna atmosfera 
i niezbyt szybkie tempo życia. 
Jak sama przyznaje, życie w gro- 
dzie Kopernika pomaga się za- 

trzymać, przemyśleć swoje ży- 
ciowe wybory, wartości i to, co 
chciałoby się w życiu tak na-
prawdę robić. Torunianka z wy- 
boru nie porzuciła jednak swojej  

teatralnej pasji – zaczęła w tym 
roku współpracę z teatrem „Ma-
giczny Obraz”. – Pewnego dnia 
zadzwoniła do mnie znajoma, 

która właśnie w Toruniu przygo-
towywała mnie do egzaminów  
do szkoły aktorskiej. Zapyta-
ła, czym się teraz zajmuję i czy 
mieszkam gdzieś niedaleko, bo 

tworzy właśnie w Toruniu teatr  
i szuka osób chętnych do współ-
pracy. Trafiła do odpowiedniej 
osoby, zupełnie nie wiedząc,  

że tutaj studiuję i tak się zaczęła 
moja przygoda z teatrem w Toru-
niu – opowiada napływowa toru-
nianka. 
Patrycja chce rozwijać „Toruniankę 

z wyboru”. Planuje zaprosić do 
współpracy studentów dzien-
nikarstwa, którzy chcieliby na-
brać doświadczenia w pisaniu 
tekstów czy fotografii. Oprócz 
bloga i strony na Facebooku 
tworzy też krótkie filmy  i zdję-
cia – ostatnio Patrycja sfoto-
grafowała się z tysiącem osób 
w trakcie majowych Juwena-
liów. Była to okazja, żeby choć 
krótko porozmawiać z napoty-
kanymi osobami, dowiedzieć 
się czegoś o nich i opowiedzieć 
nieco o sobie. Patrycja przy-
znaje, że był to spontaniczny 
pomysł, ale okazał się cieka-
wym doświadczeniem. Patrycja 
Lewandowska: – Nie chciała-
bym prowadzić bloga, na któ-
rym będą pojawiać się zdjęcia 
tylko z kawiarni, przy filiżance 
i laptopie, ale zależy mi, żeby 
pojawiało się tam jak najwięcej 
tematów – bo Toruń to miasto 
fajnych ludzi! Chyba nie sposób 
się z nią nie zgodzić.

 Maria Marcinkowska
redakcja@toronto –magazyn.pl

Patrycja Lewandowska szybko zaklimatyzowała się w Toruniu                             Fot. Anna Wojciulewicz

Fot. Mateusz Patalon

Fot. Mateusz Patalon
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mięDzynaRoDoWy tURnieJ tenisoWy Bella cUP  
na stałe WPisał się W kalenDaRz sPoRtoWycH imPRez 
lata W toRUniU. W nieDzielę, 26 czeRWca, RozPocznie 

się tURnieJ kWaliFikacyJny, a zWycięŻczynię 
FinałoWeGo staRcia Poznamy 3 liPca.

nUDa W WakacJe? – nie W toRUniU!
Hasło „lato w mieście” przy-
ciąga tych, którzy na waka-
cyjny wyjazd nie mogą sobie 
pozwolić, ale również tych, 
którzy z letnich wycieczek 
już wrócili bądź dopiero na 
nie czekają. W Toruniu w te 
wakacje również nie będzie 
nudno.
Choć od rozpoczęcia wa-
kacji minęły już dwa ty-
godnie, wciąż przed nami 
spora część lipca i sierpień 
– dla najmłodszych czas 
odpoczynku od szkoły, a dla 
wielu dorosłych chwila od-
poczynku w trakcie urlopu. 
Wyjazdy, kolonie i obozy 
nie trwają jednak długo,  
a wielu wakacyjnej wyciecz-
ki w ogóle nie zaplanowało. 
Warto więc poszukać atrakcji 
w mieście, z których skorzy-
stać można bez wyjeżdżania 
na bliskie czy dalekie waka-
cje. W Toruniu nie brakuje 
propozycji dla tych uczniów, 
którzy liczą na ciekawe lato 
w mieście.
W ramach akcji „Radosne  
i bezpieczne wakacje” w tym  
tygodniu trwają letnie za-
bawy w Piernikowym Mia-
steczku. Dzieci i młodzież  
w wieku od 6 do 16 lat mogą 
zapisać się na wspólne zaję-
cia, codziennie przed połu-
dniem – od 10.00 do 14.00. 

Kolejne wakacyjne tygodnie 
upłyną pod znakiem zajęć 
muzycznych (11-15 lipca), 
szachowych (18-22 lipca)  
i plastycznych (25 lipca  
– 5 sierpnia). Do wspólnej, 
bezpłatnej zabawy można 
dołączyć w każdym tygodniu, 
zapisy przyjmuje Dom Har-
cerza. Oprócz plenerowych 
zajęć Ognisko Pracy Pozasz-
kolnej zaprasza również do 
swojej siedziby przy Rynku 
Staromiejskim. W warsztatach 
„Wakacyjny Broadway” mogą 
wziąć udział już dzieci od   
4 roku życia. Podczas ko-
lejnych zajęć będzie można  
poznać architekturę i przy-
rodę miasta, przygotowano 
również wspólne spotkania 
dla młodych wielbicieli mu-
zyki. Dom Harcerza zaprasza 
niemalże przez całe wakacje 
– wspólna zabawa potrwa aż 
do 26 sierpnia.
Lato w mieście to nie tylko 
atrakcje od poniedziałku do 
piątku, ale również w week-
endy. W kolejne wakacyjne 
soboty warto zajrzeć na Plac 
Podominikański, gdzie co 
tydzień, do 20 sierpnia, naj-
młodsi bawić się będą przy 
animacjach tematycznych. 
„Toruń miasto atrakcji”, „W 
średniowiecznym Toruniu” czy 
„Kosmiczny Toruń” – to tylko 

niektóre tematy przewodnie 
zabawy w wakacyjne soboty. 
Wstęp na Plac Podominikański 
również jest wolny. Na koniec 
akcji, w sobotę  27 sierpnia 
na Rynku Staromiejskim bę-
dzie można podziwiać pokazy 
sztuki cyrkowej i kuglarskiej, 
a także wziąć udział w cyrko-
wych warsztatach.

Temat cyrku może zainte-
resować najmłodszych rów-
nież nieco wcześniej – już 

w czwartek i piątek, 14 i 15 
lipca. Na Rynku Staromiej-
skim zaprezentuje się Wiktor 
Szpulka – urodzony cyrko-
wiec, który o 15.00 wystąpi 
ze swoim żonglerskim show, 
a Rafał Cendrowski i Łukasz 
Skiba poprowadzą warsztaty 
sztuki cyrkowej. Udział w za-
bawie nic nie kosztuje, należy 

 jedynie zapisać się na zajęcia 
u organizatora – w fundacji 
YouHaveIt, pod adresem ma-

ilowym fundacjayouhaveit@
gmail.com. Spragnionym spor-
towych wrażeń przypomina-
my o drugiej edycji miejskich 
zawodów Osiedla na start. 
W sobotę, 16 lipca w Arenie 
Toruń odbędą się między-
osiedlowe zmagania drużyn  
o siłownię i plac zabaw dla 
siebie i swoich sąsiadów. Zapi- 

sy trwają, zgłaszać można się 
indywidualnie i grupowo do 
piątku przed zawodami. 

Lato w mieście spędzić moż-
na również rodzinnie. 8 i 9 
lipca na toruńskim poligonie 
zaplanowano festyn „Razem 
w NATO”. To impreza towa-
rzysząca szczytowi NATO  
w Warszawie, podczas któ-
rej w każdym województwie 
mieszkańcy mogą poznać siły 
wojskowe z bliska. Oprócz 
sprzętu wojskowego na po-
ligonie będzie można też 
poćwiczyć na trenażerach 
używanych podczas ćwiczeń 
armii. Na festynie nie zabrak-
nie wozów strażackich, bę-
dzie można również zajrzeć 
do ambulansu pogotowia ra-
tunkowego i zobaczyć mobil-
ne laboratorium kryminalne, 
przygotowane przez policję. 
Warto dodać, że na poligon  
 w piątek i w sobotę dojedzie-
my bezpłatnie – autobusy 
będą odjeżdżać z Placu św. 
Katarzyny.

Lato w mieście zapowiada się 
w Toruniu bardzo aktywnie. 
Bez względu na to, czy szu-
kamy zajęć w dni powszednie 
czy w weekendy, dla młod-
szych czy nieco starszych, 
każdy powinien znaleźć coś 
dla siebie!

Maria Marcinkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

AUTOPROMOCJA

- PRomUJ się W toRonto! -
toRUń Pozna tWoJą oFeRtę
lokalna reklama w toruńskiej gazecie 
nowoczesny wygląd, tradycyjna forma

nie czekaj! stworzymy kampanię na miarę twoich oczekiwań!

zapraszamy do współpracy: „toronto” magazyn toruński
ul. Grudziądzka 79/6   reklama@toronto-magazyn.pl

sylwia szewczuk: 789 216 119 

sylwia.szewczuk@toronto-magazyn.pl

Diana koczorska: 789 223 013

diana.koczorska@toronto-magazyn.pl

Biuro reklamy: 789 223 339

reklama@toronto-magazyn.pl

Lato w Toruniu to mnóstwo atrakcji. Na zdjęciu zajęcia organizowane przez Dom Harcerza     Fot. A. Wojciulewicz



– Organizując Nestle Fitness 
Tour de Toruń, wychodzimy 
naprzeciw zapotrzebowaniu 
fanów kolarstwa z Torunia  
i regionu. Kryterium uliczne 
zaliczane do mistrzostw Polski 
pań, to jedna z najciekawszych 
i najbardziej widowiskowych 

form kolarstwa szosowego- 
zaznacza Leszek Szyszkowski, 
dyrektor sportowy TKK Pacific.

Fitnesski były gościnne
Zwyciężczynią kryterium ulicz- 
nego została Anna Har- 
kowska (Liv Warmia - Ma- 

zury). Drugie miejsce przypa-
dło Monice Brzeźnej (Mat Atom 
Sobótka), a trzecie Aureli Nerlo 
(LKS Atom Dzierżoniów).

Piękna słoneczna pogoda, 
wiatr oraz tłumy torunian  
i turystów przybyłych na Sta-

rówkę. W takiej scenerii rozgry- 
wała się druga edycja Nestle 
Fitness Tour de Toruń, szóstej 
rundy Mistrzostw Polski w kry- 
terium ulicznym. Na starcie 
pod Ratuszem Staromiejskim 
i pomnikiem Kopernika stanę- 
ło kilkadziesiąt zawodniczek, 

którym przyszło się zmagać  
na dystansie 25 rund po krę-
tej trasie ulicami ścisłego 
centrum Torunia.

Od startu do ataku ruszyły 
dwie zawodniczki – Monika 
Brzeźna (ubiegłoroczna zwy-
ciężczyni) oraz juniorka Aurela 
Nerlo. Po kilku rundach dołą-
czyła do nich Anna Harkowska  
i to ona zaczęła na dawać 
ton rywalizacji, po 15 okrą-
żeniach trudów ucieczki nie  
wytrzymała Nerlo i  została do-
ścignięta przez kolejne kolarki. 
Tymczasem Harkowska i Brzeź-
na powiększały przewagę i nad- 
robiły nad grupą zasadniczą  
rundę (o długości, 25 km). 

Torunianki spod znaku Nestle  
Fitness tym razem były goś- 
cinne. Najlepszą z zawodniczek 
Pacifiku okazała się Klaudia Ra-
dziszewska, która zajęła ósme  
miejsce w wyścigu open,  
a w kategorii U-23 sklasyfi- 
kowano ją na czwartej pozy-
cji. Z kolei Karolina Perekitko 
– świeżo upieczona mistrzyni  

Polski juniorek ze startu wspól-
nego zajęła trzecie miejsce  
w gronie juniorek.  Liderka cyklu 
mistrzostw Polski w kryterium 
ulicznym elity kobiet – Marty-
na Klekot, tym razem musiała 
uznać wyższość rywalek. 

oficjalne wyniki 
kategorii open:

1. anna Harkowska 
(Warmia i mazury),  

2. monika Brzeźna (mat 
atom sobótka),  

3. aurela nerlo (lks 
Dzierżoniów),  

4. alicja Ratajczak,  
5.  nikol Płosaj (obie 
Uks Jedynka kórnik),  
6. katarzyna Wilkos,  
7. marta lach (obie 

atom sobótka),  
8. klaudia Radziszewska 

(tkk Pacific toruń).
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SPORT

Po Raz DRUGi Ulicami toRUńskieJ staRóWki PRzemknął koloRoWy Peleton koBiet RyWalizUJącycH W nestle Fitness toUR De to-
RUń. WyściG RozGRyWany W GotyckieJ sceneRii GRoDU koPeRnika zaliczany Jest Do mistRzostW Polski W kRyteRiUm Ulicznym. 

oD skaRPy Po PoDGóRz – osieDla na staRt!
na zgłoszenia tych, 
którzy lubią rywali-
zację, dobrą zabawę 
i lato bez nudy, cze-
kają organizatorzy  
zawodów osiedla na 
start!#2. impreza w 
arenie toruń odbędzie 
się w sobotę, 16 lipca.

Pierwsza edycja zawodów 
odbyła się w 2014 roku, przy 
okazji otwarcia hali wido-
wiskowo – sportowej przy  
ul. Bema. Po dwóch latach 
przyszedł czas na kolejną 
edycję, którą organizują Are-
na Toruń i Miejski Klub Lekko-
atletyczny przy współpracy  
z Wydziałem Sportu i Tury-
styki Urzędu Miasta.  Impreza 
jest częścią programu „Spor-
towe Lato 2016” i kampanii 
„Lato w Toruniu bez nudy”.  A 
fani sportu na nudę faktycz-
nie nie narzekają, bo kiedy 
już opadną emocje związane 
z kibicowaniem na Euro 2016, 
będzie można wybrać się z 
rodziną i sąsiadami na mię-
dzyosiedlowe zmagania. Dru-
ga edycja imprezy Osiedla na 
start została przygotowana 
tak, aby rywalizować mogli 
starsi i młodsi, a część konku-

rencji będzie dobrze znana ze 
szkolnej sali gimnastycznej.

Jak będzie wyglądać ry-
walizacja?

Każde zgłoszone osiedle to 
jedna drużyna. W drużynie 
może znaleźć się maksymalnie 
20 osób – 10 osób dorosłych, 
5 dzieci w wieku 10-12 lat, a 
także 5 zawodników rezerwo-
wych – dorosłych lub dzieci. 
Podczas zawodów nie będzie 
podziału drużyny według 
płci. Drużynę zebrać można 
wśród sąsiadów, znajomych, 
rodziny – najważniejsze, żeby 
każdy miał chęć do spędzenia 
soboty na sportowo.  Każdym 
zespołem pokieruje również 
wybrany spośród drużyny 
kapitan. Warunkiem dołą-
czenia do drużyny jest dobry 
stan zdrowia i potwierdzenie 
zamieszkania na danym osie-
dlu. Drużyny walczyć będą 
w 10 konkurencjach – 8 dla  
dorosłych i 2 dla dzieci. Dorośli 
będą rywalizować m.in. w wy-
ścigach na ergometrze, biegu 
w workach czy podawaniu 
piłki nad głową. Dla dzieci 
przygotowano tor przeszkód 
i wyścig z przekładaniem pi-

łek. Jak przekonują organi-
zatorzy, konkurencje nie są 
trudne, bo głównym celem 
imprezy jest dobra zabawa i 
integracja mieszkańców. Dla 
zwycięzców przewidziano 
jednak nagrody.
 

co można wygrać?

Na zwycięzców drugiej edycji 
Osiedli na start czeka nie lada 

atrakcja – w 2017 na osie-
dlu, którego drużyna wygra, 
stanie siłownia i plac zabaw. 
Zdobywcy drugiego miejsca 
wywalczą dla swojego osiedla 
siłownię, a trzeci na podium 
plac zabaw. Każdy z uczest- 

ników zabawy może również 
liczyć na nagrodę indywidu-
alną.

Jak się zgłosić?

Należy przesłać wypełniony 
formularz zgłoszeniowy (do-
stępny na stronie www.torun.
pl) na adres marketing@tis.to-
run.pl. Można również zgłosić 

się telefonicznie pod numerem 
56 665 00 11. Jeśli komuś nie 
uda się zebrać drużyny, moż-
na również zgłosić się indywi-

dualnie, a organizatorzy będą 
łączyć mieszkańców w dru-
żyny z tego samego osiedla. 
Zgłaszać się można do piątku, 
15 lipca, czyli na dzień przed 
zawodami. 

Osiedla na start!#2 to dosko-
nała okazja, żeby zintegrować 
się z mieszkańcami, a przy 
okazji pomóc w rozwoju osie-
dla. Często sąsiadów znamy 
jedynie z codziennych spo-
tkań w windzie lub zakupów 
w osiedlowym sklepie. Dzięki 
rywalizacji na wesoło być 
może już niebawem będziecie 
wspólnie trenować i bawić się 
na wygranym w zawodach 
kompleksie? Warto spróbo-
wać i spędzić jedną wakacyjną 
sobotę na sportowo, a także 
przekonać się, że lato w mie-
ście nie musi być nudne!

Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl

Do osiedlowych zmagań  można jeszcze dołączyć                                                                                Fot. Nadesłane
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TANECZNY PRZEGLąD ODBYŁ SIĘ W NIEDZIELĘ, 26 CZERWCA, W AULI UMK. WIDZOWIE MOGLI PODZIWIAć PONAD SIEDEMDZIESIąT  
CHOREOGRAFII W WYKONANIU KILKUSET TANCERZY. FOT. ROBERT BERENT 

PRzeGląD JaGielski Dance PRoJect

Na zdjęciu zespół Anvision 
Fot. Nadesłane

TRZECIA EDYCJA NAJBARDZIEJ KOLOROWEGO I NAJBARDZIEJ RADOSNEGO FESTIWALU 
NA ŚWIECIE ODBYŁA SIĘ NA PLACU CYRKOWYM, PRZY BASENACH NA SKARPIE. 

FOT. JACEK KOŚLICKI

FestiWal koloRóW W toRUniU
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www.torunakn.pl

PRzeGląD JaGielski Dance PRoJect

Występ
maciej stuhr wystąpi dla Fundacji

koncert
startują koncerty Pod Gwiazdami

musicale na ekranie
amerykański musical na wielkim ekranie w teatrze

koncert
Romantyczny wieczór z wiolonczelą

Wydarzenie 
Flamenco, Bałkany i cygańskie rytmy

Wernisaż + koncert
absurd i Guitar Gangsters na wernisażu marcina łaukajtysa

Festiwal
celtycki gotyk w toruniu

Wystawa
Wakacyjne nowalijki od artystów z Umk

Fundacja Platon im. Kuby Rumińskie-
go wspiera rozwój pasji niezamożnych, 
młodych ludzi. Założyciele fundacji chcą 
upamiętnić w ten sposób pamięć Kuby Ru-
mińskiego, a równocześnie pomóc młodym, 
utalentowanym pasjonatom różnych dzie-
dzin w rozwoju swoich talentów. Podczas 
kolejnego koncertu charytatywnego fun-
dację wesprze Maciej Stuhr. Aktor i satyryk 
jest ostatnio w regionie częstym gościem, 
głównie za sprawą realizowanego niedaw-
no filmu „Excentrycy”. Tym razem pojawi 
się jednak aby promować nie kolejny film, a 
projekt Fundacji „Nie idźmy spać”. Dochód 
z biletów zostanie przekazany na konto 
młodzieży rozwijającej swoje pasje.

Letni festiwal, odbywający się co roku w lipcu i w sierpniu przez kilka wieczorów, w tym 
roku rozpocznie się rockowym uderzeniem – na scenie amfiteatru Muzeum Etnograficz-
nego wystąpi Ray Wilson, ostatni frontman grupy Genesis. Jeden z najwybitniejszych 
brytyjskich wokalistów zaprezentuje własne aranżacje największych przebojów grupy, 
ale nie zabraknie również jego solowych dokonań. „Follow you follow me” czy „Land 
of confusion” zabrzmią w piątkowy wieczór na początek tegorocznych Koncertów Pod 
Gwiazdami jako projekt „Genesis Classic”. Warto zajrzeć i posłuchać na żywo Raya Wil-
sona, który w Polsce czuje się wyjątkowo dobrze – mieszka tu od kilku lat ze swoją pol-
ską partnerką, koncertuje i prowadzi fundację pomocy dla wykluczonych społecznie.

Kujawsko-pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny po raz kolejny zaprasza w letnie, czwart-
kowe wieczory na pokazy amerykańskich musicali na wielkim ekranie. W Ogrodzie teatru bę-
dzie można wygodnie rozsiąść się na leżakach i przypomnieć sobie najsłynniejsze muzycz-
ne obrazy, zarówno przed jak i powojennego amerykańskiego kina. Teatr muzyczny chce  
w ten sposób zaprosić widzów pomimo letniej przerwy w regularnie granych spektaklach 
i wykorzystać letnią scenerię ogrodu, na co dzień niedostępną dla widzów teatru. Kolejny 

musicalowy seans w czwartek, 
14 lipca.

Jubileuszowa, XX edycja festiwalu Nova Muzyka i Architektura trwa. W sobotę w Sali 
Wielkiej Dworu Artusa wystąpi jeden z najwybitniejszych wiolonczelistów młode-
go pokolenia – Marcel Markowski z towarzyszeniem Płockiej Orkiestry Symfonicznej 
pod batutą Jakuba Chrenowicza. Symfonicy z Płocka współpracują z najwybitniejszy-
mi muzykami polskimi i zagranicznymi. W programie sobotniego koncertu znajdą się 
dwie kompozycje Piotra Czajkowskiego i fragment V symfonii c-moll L. van Beethove-
na – jednego z najpopularniejszych dzieł symfonicznych. Marcel Markowski na co dzień 
jest muzykiem orkiestry Sinfonia Varsovia, a podczas koncertu w Toruniu zaprezentuje  
swoje wirtuozerskie umiejętności w utworach 
klasycyzmu i romantyzmu.

Caravana Banda to energetyczna grupa muzyczna, łącząca cygańskie brzmienia z bałkańską ener-
gią, ognistym flamenco i kurpiowskim stylem. Polsko-czeski zespół czerpie nie tylko ze swoich ro-
dzimych kultur, ale też inspiruje się rytmem Rumunii, Albanii, Hiszpanii, a nawet Brazylii. Właśnie 
są w trakcie nagrywania swojego pierwszego albumu, a muzyczną mieszankę w zespole uzupełnia 
utalentowana tancerka i wokalistka, Magda Navarette. Caravana Banda zaprasza w czwartkowy 
wieczór na energetyczną, muzyczną podróż,
podczas której nikt nie będzie stał w miejscu.

Hard Rock Pub Pamela w poniedziałkowy wieczór zaprasza otwarcie wystawy zdjęć Marcina 
Łaukajtysa. Toruński fotoreporter pokaże w Pameli zdjęcia o tematyce sportowej, szcze-
gólnie fotografie sportów ekstremalnych. Wernisażowi towarzyszyć będzie energetyczna 
oprawa muzyczna, o którą zadbają toruński Absurd i Guitar Gangsters z Londynu. Dla Absur-
du będzie to pożegnalny koncert po 11 latach działalności, Brytyjczycy natomiast wystąpią 
w Toruniu po raz pierwszy.

Trwa piąta edycja festiwalu tańca i muzyki celtyckiej. Wielbiciele szkockiej i irlandzkiej mu-
zyki i tańca powinni zajrzeć w piątek na Rynek Staromiejski, gdzie zatańczą m.in. Beltain, 
Avalon i Trebaruna, a zaśpiewa Balzinga.  W sobotę o 15.00 z Rynku Nowomiejskiego ruszy 
parada dudziarzy, a potem zaśpiewają zespoły Thorn i Gabad. Gwiazdą sobotniego wieczoru 
będzie grupa Carantuohill, a tancerze spróbują pobić rekord w liczbie osób tańczących koło 
cyrkasyjskie. Festiwalowe wieczory spędzić można w CSW podczas sesji taneczno muzycz-
nych przy celtyckich rytmach. Dla chętnych odbędą się warsztaty tańca i gry na flecie – na 
te organizatorzy zapraszają w sobotę do MDK-u.

Już po raz czwarty studenci Wydzia-
łu Sztuk Pięknych toruńskiego uni-
wersytetu prezentują swoje prace na 
wakacyjnej wystawie. Choć twórczość 
oglądać można na zabytkowym tere-
nie  - dziedzińcu Ratusza Staromiej-
skiego – wszystkie prace nawiązują 
do nurtu sztuki współczesnej. Wśród 
nich znalazły się m.in. obrazy, rzeźby i 
grafiki, stworzone w ramach mijające-
go roku akademickiego. Studenci chcą 
pokazać szerokiej publiczności sztukę, 
która tworzy się za murami Wydziału. 
Co roku wystawa organizowana jest 
więc we współpracy z Muzeum Okrę-
gowym i prezentowana w centralnym 
punkcie miasta. Prace oglądać można 
do niedzieli, 10 lipca.

14. 07.2016 godz. 19.00
Dziedziniec  Ratusza 

staromiejskiego
Bilety – cegiełki: 60 zł

8.07.2016 r. godz. 21.00
amfiteatr muzeum 
etnograficznego
Bilety: 55/65 zł

9.07.2016 r. godz. 20.00
sala Wielka Dworu artusa

Bilety: 19/29 zł

11.07.2016 r. 
godz. 19.00

HRP Pamela, 
ul. legionów 36

Wstęp wolny

7-9.07.2016
Rynek staromiejski, 

mDk, csW
Wstęp wolny

4-10.07.2016
Dziedziniec  Ratusza staromiejskiego

Bilety: 7/11 zł

14.07 – 25.08.2016
 godz. 20.00

ogród 
teatru muzycznego

Wstęp wolny

14.07.2016
 godz. 20.30

Rynek staromiejski
Wstęp wolny

FestiWal koloRóW W toRUniU
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