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MIASTO, S. 4
Huczne Święto Toruńskiego Piernika! Sprawdź, 
jakie atrakcje zaplanowano na ten dzień.

EdukAcjA, S. 5
Nie wiesz, co studiować? 
Są jeszcze  wolne miejsca na UMK.

WEEkENd W BrOdNIcy, S. 7-9
Jedziemy do „bramy Mazur”.
Brodnica historycznie i na sportowo.

AkTyWNIE, S. 12
Bieg, pływanie i rower 
- toruńscy triathloniści.
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kuLTurALNE LATO 
W TOruNIu
kuLTurALNE LATO 
W TOruNIu



Szybka bramka

Po całym roku pracy, po zmia-
nie szkół przez chłopców, wy-
braliśmy się na kilka dni nad 
morze. Jak tysiące Polaków 
spakowaliśmy auto, rowery na 
dach i heja na A1. W Lubiczu 
wjechaliśmy bez problemów, 
choć zadrżałem, widząc  auta 
stojące w korku w kierunku na 
Czerniewice. Przełączyłem się 
więc z Gry na ogólnopolskie 
radio, no i usłyszałem, że pod 

Toruniem stać trzeba ponad 
godzinę. Uff, dobrze, że choć 
nie w naszą stronę. Niestety, 
radość nie trwała długo – już 
obok Grudziądza pojawiła się 
pięknie świecąca tablica z in-
formacją: Rusocin oczekiwanie 
30 minut. No cóż, pół godzi-
ny... jakoś wytrzymamy. Nie-
stety, zanim dojechaliśmy do 
obwodnicy Trójmiasta, korek 
się wydłużył. Staliśmy grubo 
ponad godzinę. Najbardziej 
wkurzająca jest ta bezsilność, 
bezsensowne czekanie, aż 
wysunie się ręka z budki przy 
bramce, a jej znudzona posia-
daczka każe nam zapłacić 30 
złotych... i za co? Jedzie się 
szybko i komfortowo, to fakt, 
ale te cholerne bramki zjadają 
cały zysk czasu, spala się pa-
liwo i obgryza paznokcie. Do 
tego jeszcze polscy kierowcy 
próbujący za wszelką cenę 
wbić się raz na jeden pas, raz 
na drugi, co podwyższa i tak 
wszechobecne wysokie na-

pięcie, a skraca czas może o 
minutę. W zeszłym roku (roku 
wyborczym, to fakt) ówcze-
sny dołujący w sondażach 
rząd otworzył owe bramki na 
wakacyjne weekendy. Obec-
ny, ma większość, czuje się 
bezkarny i robi, co chce, więc 
pewnie o otwarciu bramek 
pomyśli za trzy lata... A prze-
cież to przez brak miejsca na 
bramki zniknął węzeł w pod-
toruńskich Czerniewicach!!! 
Kurczę, w Czechach, Słowacji 
czy Austrii kupuje się winiet-
kę, nakleja i nikomu nie śnią 
się bramki, mało że zakorko-
wane, to jeszcze wymaga-
jące specjalnych dojazdów i 
zatrudnienia setek ludzi. Czy 
my w Polsce zawsze musimy 
robić wszystko wbrew logice 
i zdrowemu rozsądkowi? Czy 
zawsze już będziemy mądrzy 
dopiero po szkodzie?

Halo Brodnica!

Wakacyjny cykl tygodnika 
„Toronto” po zeszłotygo-
dniowych odwiedzinach w 
Ciechocinku, w tym tygodniu 
dociera do Brodnicy. Dla-
czego? Staramy się przypo-
mnieć Państwu o miejscach, 
które są blisko i które sta-
nowią wyśmienitą propozy-

cję na wakacyjny weekend. 
Brodnica zwana jest „bra-
mą Mazur”. Wystarczy, że 
przejedziemy sześćdziesiąt 
kilometrów i znajdujemy się 
w krainie jezior i lasów. W 
pięknych okolicznościach 
przyrody możemy przemie-
rzać szlaki turystyczne i 
okoliczne miejscowości. Ma-
lownicze i urokliwe. Zbiczno, 
Ciche czy chociażby Górzno. 
Jest co robić i co zwiedzać. 
Przede wszystkim to pomysł 
na aktywne spędzenie cza-
su na świeżym powietrzu, 
idealny pomysł dla całych 
rodzin. W Brodnicy nie będą 
się także nudzić ci, którzy 
lubią podróżować szlakiem 
historii. Jeżeli jeszcze tam 
nigdy nie byliście – warto 
wspomnieć o unikatowym 
trójkątnym rynku, krzyżac-
kiej wieży i okalających ją 
ruinach zamku. 
Brodnica to także miejsce 
wielu kulturalnych wyda-

rzeń. Polecam sprawdzić 
kalendarz imprez, bo jest w 
czym wybierać. Dla fanów 
muzyki już w tę sobotę Fe-
stiwal Rap & Reggae Night. 
6 sierpnia od 17.30 całkiem 
spore spektrum zespołów z 
tych dwóch nurtów, a na de-
ser Kamil Bednarek. Idealne 
rytmy na wakacyjny wie-
czór, prawda? To tylko jeden 
z argumentów, dla których 
warto odwiedzić to miejsce. 
Mam nadzieję, że znajdą ich 
Państwo znacznie więcej.  Bo 
często nie trzeba szukać da-
leko. Wystarczy sprawdzić, 
co dzieje się „tuż za rogiem”.  
Nie wyjeżdżając z naszego 
województwa, zgotujecie so-
bie fantastyczną przygodę. 
Małe, kameralne z duszą. 
Jako rodowita brodniczanka, 
polecam z podwójną przy-
jemnością. Do zobaczenia  
w Brodnicy!

LUDZIE TORONTO

Maciej karczewski 
toruński przedsiębiorca

Maria Marcinkowska
redaktor

Sport to zdrowie!

Wakacje i urlopowy czas sprzyjają 
z jednej strony rozleniwieniu,  z 
drugiej jednak trudno znaleźć wy-
mówkę od ćwiczeń – dni są długie, 
pogoda sprzyjająca (chyba że 
upał nie daje żyć), a i czasu udaje 
się znaleźć nieco więcej. W Toruniu 
na miejsca do treningów narzekać 
nie można – siłowni i fitness klu-
bów nie brakuje, a biegaczy, po-
dobnie jak rowerzystów, spotkać 
można od Barbarki po Podgórz. 
W ostatnich latach hitem budże-
tu partycypacyjnego są również 
siłownie zewnętrzne. Mieszkańcy 

toruńskich osiedli chcą ćwiczyć 
na świeżym powietrzu i zgłaszają 
zapotrzebowanie w każdej edycji 
obywatelskiego podziału miejskiej 
kasy. Choć ostatnio pojawiają się 
wątpliwości, czy przypadkiem si-
łowni nie jest za dużo i czy sprzęt 
w takich ilościach nie będzie stał 
nieużywany, aż stanie się „atrak-
cją” dla wandali. Tym bardziej że 
oprócz sprzętu na siłowniach ple-
nerowych przydałyby się również 
regularne dyżury trenerów, a tych 
szukać na próżno. Jeśli ktoś ma 
problem ze znalezieniem sportu 
dla siebie, może postawi na rolki? 
Buty na kółkach zwykle robią fu-
rorę wśród najmłodszych, a potem 
często znikają na strychu lub w ką-
cie garażu. W Toruniu od niedawna 
rozwija się środowisko rolkarskie i 
organizuje wspólne przejazdy po 
mieście – może warto dołączyć? 
Uwaga! Nie wystarczy kliknąć 
„Wezmę udział” na Facebooku! 
W tym numerze przeczytacie o 
niezwykłych toruńskich sportow-
cach. Ludziach, którzy motywują 

nie tylko siebie nawzajem na tre-
ningach, ale też potrafią zarazić 
sportową pasją amatorów takich 
jak ja. Po spotkaniu z zawodnikami 
Toruńskiego Klubu Triathlonowe-
go uznałam, że mój rower ostatnio 
głównie moknie na balkonie i naj-
wyższy czas to zmienić! A przecież 
w naszym regionie jest naprawdę 
dużo rowerowych szlaków – nie 
tylko dla zawodowców.  Pomiędzy 
wycieczką rowerową, przejażdżką 
na rolkach czy treningiem biego-
wym nie można jednak zapomnieć 
o zbliżających się igrzyskach 
olimpijskich. Toruńskich nadziei na 
medale nie brakuje – kibicować 
będziemy między innymi Micha-
łowi Kwiatkowskiemu, Michałowi 
Gołasiowi, Mirkowi Ziętarskiemu 
czy Jakubowi Dyjasowi. W Rio wy-
startują też toruńskie kolarki. Choć 
leżenie na kanapie nie jest wyczy-
nową dyscypliną, podczas kibi-
cowania na pewno stracić można 
nieco kalorii, więc do dzieła!

Eddie – artysta 
wszechstronny

Edward William Angel – angielski 
gitarzysta, wokalista, kompozytor  
i autor tekstów, współpracują-
cy od wielu lat z legendarnym 
inżynierem dźwięku Rogerem 
Mayerem, twórcą efektów gita-
rowych używanych przez Jimiego 
Hendrixa. To artysta intrygujący 
i muszę Państwa ostrzec, że w 
miarę upływu czasu fascynacja 
nim raczej nie maleje. Wprost 
przeciwnie. Andrzej Woźny (me-
nedżer Nocnej Zmiany Bluesa, 
prywatnie przyjaciel Eddiego) na-

pisał o nim: „W swojej twórczości, 
zawsze wierny gitarze – miłości 
swojego życia, łączy prostotę i 
efektowność. Stawia na jakość 
pisanych przez siebie utworów – 
opowieści ze świetnymi ścieżkami 
gitary i rock and rollową ekspre-
sją, jak sam to obrazowo ujmuje: 
»jak Johnny Cash pędzący na 
ostrzu noża...«”. Dla nikogo, kto 
widział sceniczny image Eddiego, 
jego inspiracja  Johnnym Cashem 
nie jest tajemnicą. Gdy spyta-
łem go o jej korzenie, odpowiedź 
wykroczyła poza sprawy wize-
runkowe. Stwierdził, że najbar-
dziej ceni czytelny, ale zarazem 
emocjonalny sposób, w jaki John 
Ray Cash potrafił przekazać na-
wet najbardziej skomplikowane 
historie życiowe zawarte w tek-
stach utworów. Moim zdaniem, 
wiarygodność ikony country 
potęgowała skomplikowana bio-
grafia. Nie jest to jedyny muzyk 
o arcyciekawym życiorysie, któ-
ry wywarł wpływ na Eddiego. 
Współpraca i przyjaźń z Keithem 

Levene, współzałożycielem takich 
grup jak The Clash czy PIL, a pry-
watnie przez pewien czas sąsiadem 
Eddiego, umocniła jego decyzję o 
porzuceniu sztuk plastycznych dla 
muzyki. Odważny wybór, biorąc 
pod uwagę, że podjęty w 20. roku 
życia po latach nauki w uczelniach 
artystycznych, w tym przez pe-
wien czas również w prestiżowym 
Saint Martin’s School of Art, które 
zaowocowały m.in. wystawą w 
London County Hall oraz komer-
cyjnymi sukcesami na polu designu 
użytkowego. Czemu o tym wspomi-
nam? Ponieważ mam dla Państwa 
dobrą wiadomość. Szukając korzeni 
artystycznych Eddiego Angela, już 
niedługo będziemy mogli podziwiać 
prace tego artysty w Hard Rock 
Pubie Pamela w ramach wystawy, 
której otwarcie uświetni koncert 
bohatera wieczoru oraz jego lon-
dyńskich i toruńskich przyjaciół. 
Tyle mogę napisać. Reszta jest ta-
jemnicą. Nawet dla mnie.                                                                                                              
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MARCIN 
TREICHEL

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

darek kowalski
HrP Pamela

Żaneta Lipińska-Patalon
redaktor naczelna
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KaŻdy ma Swoje święto – PierniKi teŻ!
Wprawdzie z przerwami, 
ale od 2002 roku, w naszym 
mieście celebrowany jest 
symbol grodu Kopernika. To-
ruńskie pierniki niezmiennie 
zachwycają smakiem i nie mają  
w piernikowym świecie sobie 
równych. Do dziś niektóre z 
etapów ich produkcji wciąż 
wykonywane są ręcznie.     

Święto Toruńskiego Piernika 
wypełnione będzie atrakcjami 
zlokalizowanymi na Bulwarze 
Filadelfijskim, w Muzeum To-
ruńskiego Piernika, na Zamku 
Krzyżackim i na dziedzińcu 
ratusza Staromiejskiego oraz 
w jego pobliżu. – Tegorocz-
na edycja święta to zupełnie 
nowe podejście do tego wy-
darzenia. Nie zapominajmy 
o niezwykłej historii i zna-
nych legendach dotyczących 
pierników, ale jednocześnie 
chcielibyśmy pokazać ich 
mało znane, kulinarne i arty-
styczne oblicze – mówi Jakub 
Kopczyński, menedżer Fabryki 
Cukierniczej „Kopernik”. Dzień 
zaplanowano w nowoczesnej 
odsłonie. Zadbają o nią między 
innymi znani szefowie kuchni, 
którzy zaproszą chętnych na 
warsztaty i pokazy kulinar-
ne połączone z degustacją. 
Do Torunia przyjadą: znany 
restaurator i juror programu 
„MasterChef Junior” Mateusz 
Gessler, Grzegorz Łapanowski 
– prowadzący program „Top 
Chef” oraz Philippe Abraham, 
restaurator i wykładowca 
Akademii Kulinarnej „Fumen-
ti” w Gdańsku. W przestrzeni 
kulinarnej zaplanowanej przy 

Zamku Krzyżackim odbędzie 
się także turniej kulinarny z 
udziałem toruńskich restau-
racji, warsztaty fotografii dla 
blogerów, oczywiście tych 
fascynujących się  kuchenny-
mi eksperymentami. Fabryka 
„Kopernik” specjalnie na ten 
dzień wypiecze pierniki, na co 
dzień niedostępne dla smako-
szy. 

Podczas świętowania nie 
może zabraknąć miejsc,  
w których chętni sami wypie-
ką pierniczki. Taka okazja bę-
dzie w Muzeum Toruńskiego 
Piernika – oddziale Muzeum 
Okręgowego  przy Strumy-
kowej 4. Biżuteria z piernika 
i szycie piernikowych przy-
tulanek – to atrakcje zapla-
nowane w muzeum. Co jesz-
cze?  – Zapraszamy również 
na PiernikoManię – realizację 
projektu tworzonego przez 
artystów z Polski, Estonii i Fin-
landii, którego zamierzeniem 
jest uzyskanie odpowiedzi  na 
pytanie, jak ciasto piernikowe, 
prosto z Fabryki Cukierniczej 
„Kopernik”, może stać tworzy-
wem artystycznym. Motywem 
przewodnim będzie anioł – je-
den z symboli naszego miasta 
– opowiada Anna Kornelia Ję-
drzejewska z Muzeum Toruń-
skiego Piernika, stanowiącego 
oddział Muzeum Okręgowego. 
13 sierpnia można skorzystać 
z bezpłatnych odwiedzin pla-
cówki. Z  inicjatywy muzeum 
mieszkańcy i turyści stworzą, 
a właściwie wypełnią „żywą” 
katarzynkę, której kontury 
pojawią się na Bulwarze. Z SOS 

Music, koordynator festiwalu, 
wybierzemy się m.in. na śledz-
two, ale takie słodkie, bo pier-
nikowe. Za pomocą aplikacji  
w telefonie uczestnicy wyru-
szą na poszukiwanie dziesięciu 
obiektów związanych z historią 
piernikarstwa. Wygra ten, 
kto zadanie wykona naj-
szybciej. Nie zapomniano 
o najmłodszych – dzieci 
będą miały okazję stworzyć 
kartki z piernikowym ludzi-
kiem czy ulepić specjalne 
piernikowe ciasto o elek-
trycznych właściwościach.  

Nie tylko piernikiem Toruń 
będzie żył w tym dniu. I Zlot 
Food Trucków pozwoli na 
chwile wyrównać słodkie 
smaki i zróżnicować dietę. 
Będzie również strefa fit-
nessu, streetballa, warsz-
taty taneczne, a muzycznie 
podelektujemy się muzyką 
zespołów Mikromusic i Funko-
logia. Dzień można zakończyć 
wejściem na ratuszową wieżę, 
spalając piernikowe kalorie.  

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl  

 

   

Chyba najsłodsze w Polsce – święto toruńskiego Piernika – już w sobotę, 13 sierpnia. Kulinarnie, muzycznie, plastycznie – moty-
wem przewodnim pomysłów przygotowanych na ten dzień będą oczywiście toruńskie pierniki, z ponad 250-letnią tradycją!
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Tegoroczne świętowanie zaplanowano w czterech różnych miejscach Starego Miasta 

ZaPraSZamy do wZięCia udZiału 
w KonKurSie Z oKaZji święta 

toruńSKiego PierniKa. 
SZCZegóły ProSimy śLedZić 

na naSZym FanPage’u. 
do wygrania 3 ZaProSZenia 

na KaŻdy Z PoKaZów miStrZów KuChni.



Hity rekrutacji 
– Na większość kierunków na 
UMK 4 sierpnia ruszył drugi na-
bór. Limity miejsc zostały wy-
pełnione na takie kierunki jak: 
prawo, pedagogika, psychologia, 
administracja, biologia sądowa, 
filologia angielska, komunikacja 
i psychologia w biznesie, bez-
pieczeństwo narodowe, bezpie-
czeństwo wewnętrzne, filologia 
– japonistyka, kulturoznawstwo 
– Kultura Dalekiego Wschodu z 
językiem japońskim. Nie będzie 
też II naboru w Collegium Medi-
cum, poza dwoma kierunkami: 
zdrowiem publicznym i inżynie-
rią biomedyczną – informuje dr 
Ewa Walusiak Bednarek z biura 
prasowego UMK.
Niesłabnącą popularnością od 
lat cieszy się medycyna. W tym 
roku o jedno miejsce walczyły 
22 osoby. Tylko nieco lepiej było 
na farmacji, na którą dostał się 
co dziesiąty chętny kandydat. 
Jednak nie tylko kierunki prowa-
dzone przez Collegium Medicum 
są oblegane przez chętnych. W 
toruńskim kampusie dużą popu-
larnością cieszy się ciągle prawo 
i filologia angielska. Chętnych 
znalazły również nowe propozy-
cje: zarówno na psychologii jak i 

biologii sądowej było po 6 chęt-
nych na jedno miejsce. 

na co zwracają uwagę 
studenci?
Nowe kierunki na UMK spotykają 
się z różnym zainteresowaniem 
młodych studentów. Jednym  
z hitów ubiegłorocznej rekrutacji 
była komunikacja i psychologia 
w biznesie na Wydziale Nauk 
Ekonomicznych i Zarządzania. 
W pierwszym roku rekrutacji 
ubiegały się na niego 4 osoby na 
1 miejsce. W tym roku również 
chętnych nie brakuje.  – Wybra-
łam te studia, bo psychologia  
w biznesie to konkretny i sprecy-
zowany kierunek – wyjaśnia Ani-
ta Jastrzębska, nowa studentka 
UMK. – Pomysł na studiowanie 
w Toruniu pojawił się spontanicz-
nie. Chciałam spróbować życia  
w innym mieście niż Warszawa, 
gdzie zaczęłam już inne studia, 
ale postanowiłam zmienić je na 
kierunek związany z psycholo-
gią, która zawsze mnie intere-
sowała. Uczelnia prezentuje się 
świetnie i nie mogę doczekać się 
września, kiedy przeprowadzę 
się do Torunia na stałe, żeby po-
znać nowe miasto.
Mateusz Domański z Gniezna 

wybrał dziennikarstwo. – Przy 
podjęciu decyzji o studiowaniu 
na Uniwersytecie Mikołaja Ko-
pernika kierowałem się dobrym 
opiniami na temat tej uczelni  
i radami od znajomych. Po części 
na decyzji zaważyła tej odle-
głość i dobre połączenie komu-
nikacyjne pomiędzy Toruniem 
a moim rodzinnym miastem – 
tłumaczy. – Dziennikarstwo to 
jedyny kierunek, który brałem 

pod uwagę podczas rekrutacji. 
Odkąd dowiedziałem się, że do-
stałem się na studia, intensyw-
nie poszukuję mieszkania. Do 
Torunia zamierzam przyjechać w 
połowie września. Przygotowa-
nia do roku akademickiego idą 
więc pełną parą.
Drugi nabór to szansa dla tych, 
którzy nie wzięli udziału w 
pierwszej rekrutacji na toruński 
uniwersytet. Oczywiście trwa 

 tylko na tych kierunkach, na 
których do tej pory nie został 
wypełniony limit miejsc. Przyszli 
studenci mają czas na rejestrację 
w systemie i wniesienie opłaty 
rekrutacyjnej do 14 września. 
Dwa dni później dowiedzą się, 
czy dostali się na wybrane stu-
dia. Do 22 września będą mieli 
czas na dostarczenie wybranych 
dokumentów. Pozostanie więc 
już im tylko kilka dni oczekiwa

nia na rozpoczęcie kolejnego 
roku akademickiego. Drugi 
nabór to często rozwiązanie 
dla studentów, którzy z róż-
nych powodów bronią później 
pracy licencjackiej i nie mogą 
w pierwszym etapie naboru 
zarejestrować się na studia II 
stopnia. 

Przygotowania do nowego 
roku akademickiego trwają nie 
tylko w komisji rekrutacyjnej. 
W wielu akademikach trwa re-
mont – prace odbywają się w 
czterech domach studenckich 
w Toruniu i dwóch w kampu-
sie w Bydgoszczy, a studenci 
z grodu Kopernika już czekają 
na ponowne otwarcie kul-
towego klubu Kotłownia. W 
Toruniu na razie jeszcze prym 
wiodą wszechobecni turyści, 
ale nim się obejrzymy, do 
miasta znowu wróci studencki 
klimat.

Maria Marcinkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

Co łączy toruń i Peru? 
Wbrew pozorom całkiem sporo. 
To właśnie w Toruniu mieści się 
honorowy konsulat tego trze-
ciego co do wielkości państwa 
Ameryki Południowej. Inżynier 
Ernest Malinowski, konstruk-
tor kolei w Peru, jest również 
patronem toruńskiego mostu 
kolejowego. O udokumentowa-
nie działań Polaków i Polonii w 
Peru zabiega również prof. Jacek 
Knopek z Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika. Trzy lata temu ukaza-
ła się książka pod jego redakcją, 
opisująca Peru właśnie z polskiej 
perspektywy. 
Czy między Polską a Peru moż-
na zauważyć jakieś podobne 
cechy? – Są pewne duże podo-
bieństwa. Pierwsze ma charakter 
historyczny – Peru wywalczyło 
sobie niepodległość wcześniej, 
Polska nieco później, ale Peru 
było pod konkwistą dużo dłużej 
niż Polska pod zaborami. Łączy 
nas to, że nie byliśmy zaborcami 
i mamy w sobie gen wolności – 
zauważa konsul honorowy Peru 
w Toruniu dr Stanisław Rakowicz. 
– Peru jest podobnym do Polski 
krajem – ma bardzo rozwinięte 
rolnictwo, oczywiście dużo bar-
dziej niż w naszym kraju. Sami 
Peruwiańczycy uważają się na- 

wet za „gastronomiczną stolicę 
świata”. Jest w tym dużo racji – 
poinkaska kultura nakazywała 
nie niszczyć, ale asymilować. 
Peruwiańczycy oprócz kuchni 
europejskiej przyjmowali między 
innymi napływ kuchni chińskiej i 
japońskiej związany z emigracja-
mi. W Peru ze względu na klimat 
rośnie nawet dwa razy więcej 
warzyw i owoców niż u nas.
Peru odzyskało niepodległość w 
1821 r., ale państwowość zaczęła 
kształtować się  dopiero w dru-
giej połowie XIX w. Wtedy rząd 
peruwiański sięgnął po pomoc 
polskich specjalistów – inżynie-
rów, naukowców, geografów  

i biologów. Polakom wykształ-
conym, wychowanym przez 
francuskie guwernantki, łatwo 
było się nauczyć języka hiszpań-
skiego. – Nasi rodacy ogromnie 
wpłynęli na rozwój dróg, szkol-
nictwa, odkryli również w Peru 
ropę naftową – wymienia Kon-
sul. – Polscy studenci z Krako-
wa odkryli również najgłębszy 
kanion świata – Kanion Colca. 
Polskich śladów w tym połu-
dniowoamerykańskim kraju jest 
naprawdę wiele. 

Prezydent polskiego po-
chodzen
Przed kilkoma dniami na pre- 

zydenta Peru zaprzysiężony 
został Pedro Pablo Kuczynski 
– ekonomista o polskich ko-
rzeniach. Czy wpłynie to na 
współpracę pomiędzy naszymi 
krajami? – Liczę, że współpra-
ca polsko-peruwiańska będzie 
jeszcze ściślejsza. Ambasador 
Peru w Polsce Alberto Salas Ba-
rahon, wizytujący niedawno w 
Toruniu, przyjaźni się z nowym 
prezydentem Peru. Według jego 
słów w drugim półroczu przy-
szłego roku odbędzie się wizyta 
prezydenta Kuczynskiego w Pol-
sce. Będzie to niesłychanie silny 
bodziec dla rozwoju kontaktów 
we wszystkich dziedzinach – 

gospodarczych, naukowych i 
turystycznych – zapowiada dr 
Stanisław Rakowicz. Czy podró-
żując do Peru, można natknąć 
się nadal na wielu rodaków? – W 
Peru nie ma licznej Polonii. Naj-
pierw Polacy przyjeżdżali tam 
jako specjaliści i tworzyli grunt 
dla kolejnych wykształconych 
osób. Po zakończeniu II wojny 
światowej część kadry oficerskiej 
nie zdecydowała się na powrót 
do Polski i często znajdowali 
zatrudnienie w peruwiańskich 
szkołach i innych instytucjach. 
Polonia ma więc dużą tradycję, 
ale nieliczną populację – wyja-
śnia konsul. 

Peru na urlop? dlaczego nie!
Czy warto wybrać Peru na cel 
swojej wakacyjnej wyprawy? 
Nie ma co do tego wątpliwości 
toruński geograf i podróżnik dr 
Zdzisław Preisner. – Peru jest 
krajem andyjskim, usytuowanym 
mniej więcej w środku tego łań-
cucha górskiego, co sprawia, że 
można napotkać tam niezwykłe, 
zróżnicowane krajobrazy. Przede 
wszystkim trzeba wspomnieć 
o jeziorze Titicaca – najwyżej 
położonym żeglownym jeziorze 
na świecie, na wysokości 3812 
m n.p.m. Do tego dodać trzeba 

część niską, amazońską – od wy-
brzeża Pacyfiku aż po Amazonię 
z tropikalną, fascynującą przy-
rodą – opowiada. – Nie można 
zapominać jednak o historii i kul-
turze Inków. W Peru zobaczymy 
pozostałości po tamtym czasie, 
z najważniejszym obiektem 
światowej wartości, czyli Machu 
Picchu. Podróżnik uważa rów-
nież, że warto zwrócić uwagę 
na rysunki z Nazca – geoglify 
wycięte około 1500 lat temu. 
Tworzą system linii, ale także 
postaci zwierząt i ptaków. – 
Rysunków wyrytych w skałach 
jest ponad tysiąc. Żadna inna 
kultura nie oznaczała w ten 
sposób miejsc swoich procesji 
i kultu, a z rysunkami z Nazca 
wiąże się jeszcze wiele niewyja-
śnionych zagadek – tłumaczy.

Choć istnienie Konsulatu Hono-
rowego Peru w naszym mieście 
może wydawać się niektórym 
nieco… egzotyczne, warto 
śledzić poczynania instytucji 
i osób, które starają się, żeby 
pamięć o Polakach budujących 
państwo peruwiańskie nie zgi-
nęła.

Maria Marcinkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl
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Prawo, medycyna, psychologia – między innymi na te kierunki nie ma już miejsc w zbliżającym się roku akademic-
kim. Chętni na ekonomię, inżynierię biomedyczną czy archeologię mogą jeszcze liczyć na miejsca w trwającym, dru-
gim naborze.

dzięki działalności Konsulatu honorowego  republiki Peru, o tym dalekim kraju wiemy coraz więcej. Polacy mieli  
na rozwój Peru ogromny wpływ – warto podążyć polskim śladem w południowoamerykańskim państwie.

Studentów PrZybywa, aLe na umK Są jeSZCZe woLne miejSCa!

Peru w toruniu – nieZwyKłe PołąCZenie

II nabór na UMK trwa do 14 września                                                                                Fot. Andrzej Romański  UMK

O pamięć o Polakach w Peru dba dr Stanisław Rakowicz, konsul honorowy Peru w Toruniu     Fot. A. Krzyżelewska

EDUKACJA



Pomysł na łączenie podróżo-
wania z filmowaniem w różnych 
miejscach tańczących b-boyów 
było naturalną konsekwencją 
wieloletnich doświadczeń Tom-
ka, znanego w środowisku jako 
Tommy Boy, i jego zamiłowań. 
Pracujący na co dzień z toruń-
skimi koszykarzami i żużlowca-
mi, filmowiec i promotor kultury 
hip-hopu od wielu lat podąża 
śladami festiwali i zawodów ta-
necznych odbywających się w 
Europie. – Jeżdżę od dłuższego 
czasu i pomyślałem, że szkoda 
kolekcjonować filmy i wrażenia 
tylko dla siebie. Wprawdzie ro-
biłem reportaże dla branżowych 
portali, ale chciałbym się dzielić 
tymi muzycznymi podróżami z 
szerszym gronem odbiorców i 
mam nadzieję, że dzięki blogowi 
tak się stanie – mówi Tomasz Ge-
zela, współorganizator corocz-
nego toruńskiego Urban Dance 
Meeting, w którym tancerze 
street dance rywalizują ze sobą. 

W duecie z Armstrongiem
Tomek nie jeździ sam. We 
wszystkich wyjazdach towarzy-
szy i towarzyszyć mu będzie Ja-
cek Snochowski, znany w świe-
cie jako BBoy Armstrong, który 
mieszka obecnie w Irlandii, ale 
swój taneczny ślad zostawił już 
na wielu europejskich scenach. 
Tomasz Gezela: – Podróżowa-

nie to dla nas okazja, żeby się 
spotkać. A ponieważ Jacek czę-
sto uczestniczy w zawodach w 
różnych krajach, więc jedziemy 
razem i przy okazji tworzymy 
filmy. BBoy Armstrong interesuje 
się również montażem i produku-
je muzykę, więc współtworzymy 
ten projekt. 
Głównym celem Tomka jest 
pokazanie świata tanecznego, 
w szczególności kultury hi-
phopowej, z innej perspektywy, 
z backstage’u. – Chcę poka-
zać kreatywność tancerzy, ich 
pozytywne usposobienie – w 
filmach znajdziemy sporo po-
czucia humoru, pozytywnej 
energii. To są naprawdę ciekawi 
ludzie. Pokażemy, jak żyją miło-
śnicy breakdance’a, jak wygląda 
ich codzienność, treningi, no i 
oczywiście występy – zdradza 
Tomek. – Jacek zna wielu tance-
rzy, więc często stajemy się ich 
gośćmi i dzięki temu możemy im 
towarzyszyć przez czas naszego 
pobytu w ich aktywnościach. W 
Hiszpanii gościliśmy u popular-
nego w świecie hip-hopu BBoya 
Fayeza, który sędziował pod-
czas tegorocznego Urban Dance 
Meeting w Toruniu.

od Salamanki po nowy jork
W pierwszym odcinku przenie-
siemy się do urokliwej Salamanki 
i Madrytu. Oprócz wspomnia- 

nego Fayeza, zobaczymy jedną 
z najlepszych tancerek break-
dance na świecie BGirl Movie 
One. Jakie kraje pojawią się w 
kolejnych odcinkach? Filmow-
cy-podróżnicy w planach mają 
uwiecznienie najciekawszych 
eventów tanecznych – na pew-
no pojawią się na IBE w Holandii, 
Unbreakable w Belgii, Hip Hop 
Kemp w Czechach. Z BBoyem  
Armstrongiem chcieliby odwie-
dzić także Szwajcarię, wybrać 
się do Chin czy zobaczyć koleb- 

kę kultury hiphopowej – Nowy 
Jork. Mają chrapkę na światowe 
finały Red Bull BC One w Japo-
nii. Te ostatnie to największe 
wydarzenie hiphopowe, co roku 
organizowane jest w innym kra-
ju. – Natomiast osobiście najbar-
dziej lubiłem Eurobattle w Porto, 
który niestety już się nie odby-
wa – przyznaje filmowiec, który 
kilka lat temu podczas wybuchu 
islandzkiego wulkanu, utknął  
w tym malowniczym portugal-
skim mieście i wówczas Portuga- 

lia wraz z tancerzami z Mo-
mentum Crew urzekła go bez 
reszty. 
Na blogu Step Into A World, 
nawiązującym do utworu 
amerykańskiej ikony rapu 
KRS One, oprócz filmów z po-
dróży pojawią się wzmianki  
o premierach płyt, ciekawych 
koncertach, w których Tomek 
uczestniczył, wpisy na temat 
literatury związanej z różny-
mi gatunkami muzycznymi,  
a także akcenty globtroter- 

skie. Bo filmowiec chce się 
dzielić tym, co jest mu bliskie, 
a horyzont zainteresowań ma 
szeroki. Na pewno będzie coś 
do poczytania i pooglądania!

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl 
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P o d r ó Ż u j e  i  K r ę C i  F i L m y  o  t a n C e r Z a C h
łączy dwie równorzędne pasje – podróżniczą i zamiłowanie do kultury hiphopowej. już w sierpniu na blogu Step into a world zobaczymy pierwszy odcinek filmu  
– z wyjazdu do Salamanki i madrytu. oczywiście z hip-hopem w tle. torunianin tomasz gezela chce dzielić się z nami swoimi podróżniczo-tanecznymi fascynacjami. 
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Na zdjęciu Tomasz Gezela, Jacek Snochowski i Jason Jass                                                                                                                       Fot. Nadesłane
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Czy wszyscy torunianie zawitali 
już do Brodnicy? Jeśli nie, war-
to taką podróżniczą zaległość 
nadrobić. Nieco ponad 60 km od 
Torunia przenosimy się w mazur-
ski krajobraz z czystymi jeziora-
mi i lasami. Samo miasto równie 
urokliwe – warto zobaczyć jego 
historyczne walory.

Zwiedzanie „bezpieczne”
i z dreszczykiem
Dojechaliśmy do Brodnicy, któ-
ra w 1260 roku stanowiła gród 
krzyżacki, i co dalej? – W samej 
Brodnicy mogę polecić malow-
nicze ruiny zamku krzyżackiego 
z I połowy XIV wieku. W ich są-
siedztwie powstała niedawno 
oberża, gdzie można posiedzieć 
w historycznym otoczeniu. Pole-
cam również Bramę Chełmińską i 
słynny trójkątny rynek – mówi 
Elwira Urbańska z brodnickiej 
Informacji Turystycznej. 
Zachowany XIII-XIV-wieczny u- 
kład urbanistyczny jest orygi-
nalny. Nietypowy kształt rynku 
– wydłużony trójkąt – to pozo-
stałość po dawnym placu targo-

wym na szlaku handlowym, pro- 

wadzącym do przeprawy przez 
Drwęcę. Na rynku zobaczymy 
pozostałości ratusza gotyckiego 
z końca XIV w. – zachowała się 
wieżyczka z tarczą zegarową. 
Zamek krzyżacki z doskona-
le zachowaną wieżą, z której 
można podziwiać brodnicką sta-
rówkę oraz jeziora, był jednym 
z największych zamków w ów-

czesnym państwie krzyżackim.  

W salach XIV-wiecznej Bramy 
Chełmińskiej organizowane są 
wystawy czasowe, ale jeszcze 
w XIX w. było w niej miejskie 
więzienie. Wraz z Wieżą Mazur-
ską są pozostałością fortyfikacji 
miejskich.
Późnogotycko-renesansowy 
pałac Anny Wazówny, siostry 
Zygmunta III Wazy, spłonął do-

szczętnie podczas wojny, odbu- 

dowano go w latach 60. ubiegłe-
go wieku. Dziś stanowi siedzibę 
Muzeum Regionalnego. Nieda-
leko pałacu w parku miejskim 
miłośnicy dendrologii napotkają 
pomnikowe okazy 200-300-letnie 
drzew. Wśród nich akcent toruń-
ski – 500-letni dąb „Kopernik” o 
imponującym obwodzie. 
Kto lubi zwiedzanie z dreszczy-

kiem, ten może odwiedzić kościół 
Franciszkanów. Właśnie teraz, 
latem, dostępna dla zwiedzają-
cych jest krypta kościoła, w któ-
rej znajduje się 70 trumien – spo-
czywają tam franciszkanie oraz 
kilkudziesięciu mieszkańców 
Brodnicy i okolicy. Pochówków 
dokonano w latach 1765-1831. 
Ciała uległy zmumifikowaniu – 
kilka trumien jest otwartych, za-
bezpieczonych jedynie szklany-
mi taflami. Zmarli zachowali się 
w ubraniach, w których zostali 
pochowani.   
W pobliżu kościoła napotka-
my zaniedbany park, który był 
dawniej cmentarzem ewange-
lickim. Z powojennej dewastacji 
przetrwał jeden nagrobek – w 
kształcie piramidy. W grobowcu 
pochowano Leopolda Fryderyka 
Dittmera, brodnickiego lekarza i 
chirurga, który zmarł na cholerę. 

Historycznie dla dzieci
– Dla rodzin z dziećmi polecam 
Spichlerz, w którym mamy dwie 
wystawy. Na jednej z nich – „Ży-
cie codzienne mezolitycznych 

myśliwych z Mszana sprzed  
10 000 lat” odtworzono obo-
zowisko dawnych myśliwych. 
Eksponaty są kopiami przed-
miotów znajdowanych przez ar-
cheologów. To frajda dla dzieci, 
bo mogą wszystkiego dotykać 
– poleca Elwira Urbańska. – Na 
pierwszym i drugim piętrze 
dostępna jest wystawa ekolo-
giczna z wypchanymi okazami 
zwierząt i ptaków, a także z 
żywymi rybami pływającymi w 
akwariach – występującymi w 
wodach Pojezierza Brodnickiego. 
Atrakcją dla najmłodszych będą 
również odwiedziny Ośrodka 
Edukacji Historycznej „Gród 
Foluszek” – odbywają się tam 
spotkania z żywą historią. Chętni 
mogą także spędzić czas w go-
spodarstwie agroturystycznym 
„Stajnia Leźno”, gdzie organizo-
wane są warsztaty artystyczne 
– lepienie garnków, czerpanie 
papieru, malowanie na szkle 
i stawianie pierwszych kroków 
w rzeźbiarstwie. 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl
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Weekend W BROdnICY

W Brodnicy jest wiele zabytków historycznych                                                   Fot. Bogdan Majczuk

Na zdjęciu Tomasz Gezela, Jacek Snochowski i Jason Jass                                                                                                                       Fot. Nadesłane

był CieChoCineK, CZaS na brodniCę. PołoŻona Po obu StronaCh drwęCy, w otoCZeniu CZyStyCh jeZior, Z CieKawymi ZabytKami urZeKnie KaŻdego. 
niejeden torunianin, odwiedZająC to miaSto Po raZ PierwSZy, SZCZerZe deKLaruje Ponowne odwiedZiny.

ZabytKi i PrZyroda PrZyCiągają do brodniCy
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brodniCa Promuje eKoLogię
Zdrowo i blisko natury! Kilka tysięcy 
osób z regionu kujawsko-pomorskiego, 
spoza naszego województwa, a także  
z zagranicy, co roku odwiedza brodnicę 
z okazji jarmarku ekologicznego z kró-
lewną anną. odbywa się on na brod-
nickim przedzamczu.
Tegoroczny jarmark to niemal 70 stoisk z pro-
duktami ekologicznymi i lokalnymi, rękodzie-
łem, akcesoriami ogrodniczymi i roślinami.  
– Przyjeżdżają do nas osoby z całego regio-
nu. W tym roku gościliśmy również stu gości  
z Ukrainy i Francji, dla których Brodnica stała 
się miastem pobytowym przed wyjazdem na 
Światowe Dni Młodzieży – mówi Adam Kalisz 
z Wydziału Rozwoju, Współpracy Zewnętrznej 
i Informacji UM w Brodnicy.
Jarmark to nie tylko sprzedaż i promocja 
zdrowych produktów, ale także – co oczywi-
ście stanowi najmilsze oblicze takich eventów  
– degustacja regionalnych specjałów. – Jeszcze  
11 lat temu mieszkańcy naszego regionu nie-
wiele wiedzieli o produktach bez chemii. Dzięki 
takim inicjatywom dowiadują się, jak można 
się zdrowiej odżywiać. Warto zwracać uwagę 
na nazwy bio- czy eko- umieszczane na pro-
duktach, a także na informacje o producen-
cie umieszczane na opakowaniach, który są 
obowiązkowe – mówił podczas jarmarku Mie-
czysław Babalski, przewodniczący Kujawsko-
-Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów 
Ekologicznych „Ekołan”.
Konsumpcja to niejedyna jarmarczna atrakcja. 
Koncerty, ekonaukowe pokazy z odpadami  
w tle, pokazy taneczne były dodatkami do jar-
marku. W parku Anny Wazówny można było
sprawdzić swoją kondycję zdrowotną w Mia-
steczku Zdrowia. Ciekawostką było również 
ptactwo ozdobne i drobny inwentarz. Zorga-
nizowana została także giełda kolekcjonerska 
oraz pokazy sprzętu policyjnego i strażackie-
go. Najmłodsi korzystali z miasteczka zabaw, 
wioski ginących zawodów, osady rycerskiej  
z pokazami i zabawami rycerskimi. Kto jeszcze 
nie był na brodnickim jarmarku, na pewno warto 
zajrzeć. Brodnica zaprasza w przyszłym roku!

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

koncert
Odjazzdowo na rynku

koncert
Kamil bednarek zaśpiewa w brodnicy

Na Dużym Rynku w Brodnicy zagra zespół New Bone, wpisujący się w nurt jazzu 
współczesnego. New Bone to kwintet założony przez młodych, utalentowanych 
muzyków, którzy dzięki czterem autorskim płytom utwierdzili już swoją pozycję na 
polskiej scenie jazzowej. Grupa New Bone istnieje od 1996 roku, koncertuje nie tylko 
w Polsce, ale też daleko poza granicami kraju, m.in. w Moskwie, Delhi czy Warnie.   
W Brodnicy zaprezentują muzyczny projekt „Odjazzdowo – Teatr Witkacego”. Zagrają 
utwory skomponowane przez Jerzego Chruścińskiego, ze spektakli Teatru Witkacego. 

Wielbiciele rapu i reggae powinni zaserwować sobie  sobotnie popołudnie i wieczór, 
żeby pobujać się w rytmie przebojów swoich ulubionych wykonawców. Impreza roz-
pocznie się od występu lokalnych składów: pojawią się m.in. Bez Fałszu, Osman i Grin-
son. O 19.30 na scenie pojawi się VNM – jeden z najsłynniejszych polskich raperów, 
działający na scenie hip-hopowej od 2000 roku. Tuż po nim pojawią się Małach&Rufuz, 
czyli rapersko- producencki duet ze stolicy. Gwiazdą wieczoru będzie jeden z najsłyn-
niejszych polskich artystów reggae – Kamil Bednarek. 

14.08.2016 godz. 17.00
duży rynek w brodnicy  wstęp wolny 

6.08.2016 godz. 17.30
brodnica, ul. Zamkowa wstęp wolny



Brodnica i okolice wabią krysz-
tałowymi jeziorami, których 
jest około stu oraz urokliwy-
mi lasami z unikatową fauną i 
florą. Ktoś, kto lubi przyrodę, 
będzie zachwycony. 

wyprawy kajakiem
Skoro jeziora to kajaki obo-
wiązkowo. Teren jest idealny 
na taką formę aktywności. 
Tras jest tyle, że można skusić 
się zarówno na 2-3-godzinną 
wyprawę, jak i na kilkudniowy 
wypad. Katarzyna Wiśniewska 
z brodnickiego „Korsarza”: - U 
nas najbardziej popularne są 
spływy kajakowe po Jeziorze 
Cichym i Bachotku. Połącze-
nia między jeziorami naszego 
pojezierza również są bardzo 
malownicze. Wprawdzie je-
zioro wymaga nieco więcej 
wysiłku, bo płynięcie rzeką 
ułatwia nurt, ale bez problemu 
można dobrać sobie trasę do 
możliwości kondycji fizycznej. 
Paweł Urbański, który również 
organizuje spływy kajakowe, 
dla rodzin z dziećmi poleca 
przepłynięcie dosyć łatwej, 
dwugodzinnej trasy z Tamy 
Brodzkiej do Brodnicy. Meta 
w nowej przystani kajakowej 
„Zakole Drwęcy”, dobrze za-
gospodarowanej, z atrakcjami 
dla dzieci daje możliwość solid-
nego odpoczynku po trudach 

wycieczki. Malowniczy szlak 
wodny biegnie także rzeką 
Skarlanką. Można również wy-
ruszyć z Ostródy do Brodnicy 
lub odwrotnie, a także popły-
nąć z Brodnicy do Torunia, na 
co torunianie decydują się 
dosyć często. Paweł Urbański: 
- Sezon na kajaki trwa głównie 
od kwietnia do końca wrze-
śnia, ale również zimą jeśli ktoś 
chce, może popływać. Drwęca 
ma 250 km i jest urokliwa na 
całej długości. Pływanie rzeka-
mi czy jeziorami odbywa się w 
strefach ciszy. Wiele tras mo-
dyfikujemy i dostosowujemy 
do wizji czy chęci uczestników 
spływów.      
Polecane spływy weekendowe 
to przykładowo 24-kilometro-
wa trasa Topiele – Bachotek, 
którą pokonujemy w pierw-
szym dniu, i 17 km z Bachotka 
Drwęcą do Brodnicy drugiego 
dnia. Kto czuje się na siłach, 
może wyruszyć na czterod-
niowe wiosłowanie na trasach 
Ostróda – Samborowo – Nowe 
Miasto Lubawskie – Topie-
le – Brodnica albo Brodnica 
– Mszano – Pusta Dąbrówka 
– Golub-Dobrzyń – Lubicz i 
wielu innych. Opcji kajakowych 
na Pojezierzu Brodnickim znaj-
dziemy wiele. 
Jeśli nie jesteśmy entuzjasta-
mi kajaków, kontakt z wodą  

zastąpimy kąpielami i plażo 
waniem. Dogodne warunki 
znajdziemy nad Bachotkiem, 
nad jeziorem Strażym, Zbiczno 
czy Cichym. Sosno ma ciekawe 
półwyspy, a do Łąk przylegają 
małe jeziorka otoczone wyso-
kimi zboczami. Dobre miejsca 
do kąpieli znajdziemy również 
nad Wysokim i Niskim Brodnem, 
jeziorem Chojno i Wądzyń. 

do lasu pieszo lub 
na rowerze
Poza jeziorami lasy są kolej-
nym bogactwem zachodniej 
części Mazur. Atrakcyjne alejki 
i ścieżki biegnące przy jezio-
rach zachęcają do pieszych i 
rowerowych wycieczek. Propo-
zycja? Wyruszając ze stacji ko- 

lejowej w Brodnicy i kierując się 
niebieskim szlakiem, dojedzie-
my do wsi Osowite. Wyciecz-
ka wymaga pokonania prawie 
30 km. Druga polecana trasa 
rowerowa biegnie szlakiem 
zielonym wzdłuż ciągu jezior. 
Startujemy z wioski Łąkorz i 
dojeżdżamy do Tamy Brodzkiej 
lub odwrotnie, a 56-kilometro-
wy szlak z Górzna do Łąkorza 
łączy dwa parki krajobrazowe: 
Górznieńsko-Lidzbarski i Brod-
nicki. Miłośnicy jazdy konnej 
zwiedzą okolice Brodnicy w 
siodle. Przemierzając Pojezie-
rze Brodnickie, mamy szansę 
na spotkanie unikatowych  
i chronionych gatunków zwie-
rząt i ptactwa. Bagienna Dolina 
Drwęcy jest ostoją dla migrują- 

cego ptactwa wodno-błotnego 
podczas wędrówek wiosennych 
oraz i miejscem, gdzie żeruje bie-
lik czy orlik krzykliwy, a czasami 
sokół wędrowny. Kto będzie miał 
szczęście spotka łosie, daniele, 
bobry.

dla małych traperów
Jeszcze inną opcją spędzenia cza-
su w bliskim kontakcie z naturą 
może być dedykowana dzieciom 
Akademia Młodego Trapera i 
Szkoła Umiejętności Pionierskich 
organizowane w Stanicy Wodnej 
nad jeziorem Bachotek. Jarosław 
Orzech, kierownik PTTK w Brodni-
cy: – Akademia adresowana jest 
do dzieci 7-10-letnich. W ciągu 
kilkudniowego pobytu poznają 
las – uczymy najmłodszych, jak 

rozpalić ognisko, piją herbatę 
z pokrzyw, jedzą podpłomyki. 
Natomiast uczestnicy szkoły 
pionierów zdobędą wiedzę z 
orientacji w terenie, nauczą się 
alfabetu Morsa, surwiwalu czy 
udzielania pierwszej pomocy 
osobie poszkodowanej. W tym 
roku od 20 do 30 września or-
ganizujemy integracyjne spo-
tkania dedykowane głównie 
pierwszoklasistom z gimnazjum 
i szkół średnich, a także czwar-
toklasistom z podstawówki. 
Zmęczeni i wygłodniali możemy 
skorzystać z bogatej oferty ga-
stronomicznej. Żeby nabrać sił 
do dalszych aktywności, warto 
chociażby odwiedzić „Niebiań-
ski Smak”, gdzie serwowane 
są zdrowe dania. Pierogarnia 
słynie z domowej roboty pie-
rogów oferowanych w różnych 
wariacjach, a także innych pol-
skich dań, w tym regionalnych. 
– Wszystko codziennie robimy 
na miejscu, więc odwiedzający 
nas zawsze jedzą świeże posiłki. 
A nasze pierogi kupuje nawet 
gdańszczanka, która sprze-
daje je u siebie – właścicielka 
Justyna Szczepanik. Ruch plus 
zdrowy posiłek – gwarancja 
każdego udanego wakacyjnego 
wypadu.  

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl
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Kiedy juŻ ZobaCZymy brodniCKie ZabytKi, moŻemy wyjść naPrZeCiw KoLejnym atraKCjom rejonu. uPajająC Się PięKnem PojeZierZa, warto  
PoPłynąć KajaKiem aLbo wSiąść na rower.  

NA kAjAkI, rOWEr ALBO PIESzO – POjEzIErzE BrOdNIckIE czEkAbrodniCa Promuje eKoLogię

Na Pojezierzu Brodnickim koniecznie trzeba popłynąć kajakiem                                                         Fot. Nadesłane



Nie tracą na popularności. Przycią-
gają nas samą swoją obecnością. 
Nawet na chwilę z zamiłowania 
do ruchu zaczynamy ćwiczyć i już 
czujemy się sportowo spełnieni. Że 
zrobiliśmy krok ku lepszej kondycji. 
W naszym mieście mamy obecnie 
ponad 50 siłowni zewnętrznych. 
Kolejne są w trakcie realizacji lub 
w planach. Co roku spośród wielu 
projektów budżetu partycypa-
cyjnego znaczny procent stano-
wią właśnie siłownie, co dowodzi 
niesłabnącej potrzebie tworzenia 
takich miejsc aktywności. W przy-
szłym roku nowe siłownie plene-
rowe z budżetu pojawią się m.in. 
przy ulicach: Batorego, Rydygiera, 
Kasztanowej, Gościnnej i Dziewul-
skiego. Marcin Maksim, dyrektor 
toruńskiego Wydziału Inwesty-
cji i Rozwoju: - Obserwujemy, że 
mieszkańcy dążą do tego, żeby 
tworzyły się wyspy rekreacyjno
-sportowe połączone z placami 
zabaw. Łatwo zauważyć pewną 
zależność. Tam, gdzie jest plac za-
baw, wkrótce pojawia się pomysł, 
żeby uzupełnić go o siłownię ple-
nerową. Dzieje się również odwrot-

nie. Natomiast istniejące siłownie 
zwykle po jakimś czasie doposa-
żamy urządzeniami do street wor-
koutu. W najbliższej przyszłości 
będziemy chcieli wzbogacić takie 
miejsca o urządzenia dla osób nie-
pełnosprawnych. Twister, surfer, 
wioślarz, narty, motyl, biegacz 
– to tajemnicze nazwy urządzeń 
do ćwiczeń. Kolebką siłowni ze-
wnęreznych jest Anglia. Natomiast 
wyjazd do Turcji zainspirował Ma-
cieja Zagórskiego do rozpropago-
wania tej aktywności – nie tylko 
w Toruniu. – W 2009 roku byłem 
na urlopie w Turcji i w każdej ma-
rinie znajdowały się urządzenia 
do ćwiczeń. W tym samym roku 
założyłem firmę. Na początku 
sprowadzaliśmy sprzęt z Czech, 
ale po jakimś czasie nie byli już w 
stanie dostarczać nam takiej ilości 
urządzeń, bo potrzeby okazały się 
duże. Ruszyliśmy więc z własną 
produkcją – mówi Maciej Zagórski, 
członek zarządu toruńskiej firmy 
Fit Parku. Kiedy ruszał z taką ini-
cjatywą siedem lat temu, był trze-
cim w tej branży przedsiębiorcą na 
polskim rynku. Siłownie plenerowe 

toruńskiej firmy montowano m.in. 
w Ciechocinku (na terenie szpita-
la wojskowego znajduje się jedna 
z największych siłowni w naszym 
kraju, liczy 22 urządzenia), Gdyni, 
Poznaniu czy Nowym Targu. W 
Toruniu zamontowano 33 siłownie. 
Urządzenia wyjeżdżają również za 
granicę – na Litwę, Łotwę, Białoruś 
i do Niemiec. W Polsce pojawiło się 
5000 siłowni mających toruńskie 
korzenie. W ciągu roku Fit Park 
montuje się około 2800 urządzeń. 
Od 2 lat wchodzi z ofertą urządzeń 
dla osób niepełnosprawnych. 
Największym wzięciem cieszą się 
– wśród kobiet: twistery, orbitreki, 
surfery, u mężczyzn – wyciąg gór-
ny czy krzesło do wyciskania. Ma-
ciej Zagórski: - W Toruniu najbar-
dziej oblegana jest siłownia przy 
Bema. Mieszkańcy piszą do nas 
nawet maile, że wprowadzili roz-
piskę z podziałem na godziny dla 
poszczególnych grup ćwiczących. 
W bliskim jej sąsiedztwie znajdują 
się jeszcze dwie. Pan Maciej zazna-
cza, że urządzenia nie są sprzętem 
dla kulturystów, tylko służą do 
rekreacji. Nie powinny również na nich 

 

 ćwiczyć dzieci poniżej 10. roku życia.  
Krystyna Nowakowska, przewod-
nicząca toruńskiej Rady Seniorów, 
wspomina, że ze względu na duże 
zainteresowanie siłowniami, wśród 
aktywnych osób starszych pojawił 
się pomysł, żeby na najbardziej ob-
leganych siłowniach plenerowych 
pojawiali się instruktorzy, którzy o 
wyznaczonych godzinach prowa-
dziliby rozgrzewki dla ćwiczących. 
Czy kiedyś taka idea zostanie zre-
alizowana? Czas pokaże. Zanim  
jednak instruktorzy pojawią się na 
siłowniach, warto pamiętać o obo- 

 
 

wiązkowych ćwiczeniach przed każ- 
dą aktywnością sportową. A po wy-
siłku o rozciągnięciu partii mięśni, 
które napinaliśmy. Siłownie nie są w 
tym względzie traktowane ulgowo. 
Przypomina nam o tym trenerka Mał-
gorzata Julkowska. Za darmo, przy 
okazji spaceru, na świeżym powietrzu 
– to jej zdaniem główne atuty ćwi-
czeń w plenerze. I choć nie zastąpią 
one treningu na klasycznej siłowni, 
gdzie możemy liczyć na wsparcie 
instruktora chociażby co do przy-
jęcia właściwej postawy na danym 
urządzeniu, to i tak wartość każde- 

go ruchu jest bezcenna. – Je-
stem podbudowana ilością takich 
miejsc w naszym mieście, ponie-
waż wiele osób, widząc efekty po 
treningach na siłowni zewnętrz-
nej, być może pomyśli poważniej 
o systematycznych ćwiczeniach 
prowadzonych pod okiem pro-
fesjonalisty – mówi pani Mał-
gorzata, która uważa, że chęci, 
konsekwencja i zaangażowanie 
są kluczem do dbania o dobrą 
kondycję.  

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl    

Sportowe wakacyjne czasoumila-
cze mogą nam nie umilić czasu, je-
śli nie zadbamy o swoją kondycję. 
Wprawdzie możemy prosto sprzed 
komputera ruszyć na rowerowe 
czy górskie szlaki, ale jest duże 
ryzyko przypłacenia takiej spon-
taniczności uciążliwymi zakwasa-
mi, naciągniętymi mięśniami czy 
bolącymi stawami kolanowymi. 
Nawet przed codziennym biega-
niem, jazdą na rolkach czy rowerze 
powinniśmy wykonać kilka ćwi-
czeń. Wsiadanie do auta, zakupy 
w sklepie czy odbieranie telefonu 
– to ruch, którego zdecydowanie 
nie możemy zaliczyć do kategorii  

„rozgrzewka”. Nie cztery dni przed, 
ale minimum na cztery tygodnie 
przed wyjazdem na urlop, na któ-
rym planujemy większy wysiłek 
fizyczny, powinniśmy poświęcić 
na kondycyjne przygotowanie. 
– Warto zdecydować się na ćwi-
czenia ogólnorozwojowe na przy-
kład na bieżni, rowerze, orbitreku, 
schodach – wzmocnią wytrzy-
małość, całą sylwetkę, poprawią 
ruchliwość w stawach. Pamiętaj-
my, że 10 km nordic walkingu po 
płaskim terenie w Toruniu, to nie to 
samo, co górska wycieczka, gdzie 
mamy inny kąt nachylenia – mówi 
instruktorka z Champion Gym&Fit- 

ness Anna Tarkowska. Ania radzi, 
że jeśli chcemy więcej czasu po-
święcić jeździe na rowerze, na rol-
kach czy bieganiu, to nie fundujmy 
sobie od razu długich tras, chyba 
że te sporty to nasza codzienność. 
O kondycję możemy zadbać sami 
i powinniśmy pracować nad nią 
codziennie, a nie zrywami. Winda? 
Niekoniecznie, zamiast niej drogę 
przez piętra pokonujmy schodami. 
Zakupy autem? Dlaczego nie pójść 
pieszo, jeśli sklep jest w pobliżu. 
Które części ciała doznają najczęst-
szych kontuzji? – Zdecydowanie 
stawy kolanowe, a przyczyną jest 
siedzący tryb życia. Powinniśmy 

co jakiś czas prostować nogi, co 
godzinę wstawać, zrobić kilka ćwi-
czeń i ponownie wrócić do pracy 
siedzącej. Dokucza nam również 
kręgosłup, stawy barkowe. Czasa-
mi po prostu szwankuje całe ciało, 
a objawy ujawniają się tylko w jed-
nym, konkretnym miejscu – mówi 

Michał Wszelaki, fizjoterapeuta i 
trener personalny, członek Aka-
demii Trenerów Sportu. Marzymy 
o umięśnionym brzuchu? Poprawi-

my jego jędrność nawet chodząc, 
wstając, wsiadając i wysiadając z 
samochodu, przenosząc coś – mu-
simy tylko wciągać brzuch. Przy-
gotowanie jest ważne. Czasami 
praca, choć to rzadkość, wpływa 
na naszą sportową świadomość. 
Anna Finkelstein pracuje w sklepie

sportowym i to tam zaczęła zgłę-
biać tematykę związaną z różnymi 
dyscyplinami. Często rano wyru-
sza na siłownię, żeby pod okiem 

trenera personalnego pracować 
nad kondycją, albo uczestniczy 
w zajęciach z fitnessu. Wie, jak 
ważne jest prawidłowe wykony-
wanie ćwiczeń. Po pracy jeździ na 
rolkach, a w weekendy wpada na 
basen. Możemy również popraco-
wać nad kondycją w oryginalnym 
miejscu – na trampolinach. Sandra 
Robińska, menedżer powstającej 
Jump Areny: - W szybkim tem-
pie gubimy kalorie, wyzwalamy 
ogromne ilości endorfin, poprawia-
my wydolność i motorykę. Trampoli-
ny to sport od 1. roku życia. Wybór 
urządzeń jest duży i będą one do-
pasowane do wieku osób zaintere-
sowanych taką formą ruchu. Nad 
uczestnikami będą czuwać oczywi-
ście instruktorzy.   – Wzrasta świa-
domość, jak dbać o swoje ciało. Co-
raz więcej osób przychodzi do mnie 
profilaktycznie – dodaje Michał. Ania 
Tarkowska podkreśla również war-
tość dobrze dobranej do aktywności 
sportowej diety. – Zarówno przed 
wysiłkiem fizycznym, oczywiście od-
powiednio wcześnie, jak i po musimy 
pamiętać o dostarczeniu organizmo-
wi optymalnej ilości węglowodanów 
i białka. Wysiłek, regeneracja i odży-
wianie muszą być zrównoważone  
– radzi trenerka.    

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl 
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Fizjoterapeuta Michał Wszelaki zaleca profilaktykę           Fot. Nadesłane

Sama PrZyjemność! idąC na SPaCer, wraCająC Z ZaKuPów CZy nawet Z PraCy moŻemy na KiLKa minut ZatrZymać Się i PoPraCować nad KondyCją. 
Siłownie PLenerowe to doSKonały wynaLaZeK naSZyCh CZaSów.    

na długą wyPrawę rowerową CZy w tatry LePiej nie ruSZać beZ wCZeśniejSZej ZaPrawy. KaŻda waKaCyjna SPortowa aKtywność wPrawia w ruCh 
inne Partie mięśni i warto do taKiego wySiłKu Się PrZygotować, Żeby uniKnąć KontuZji i bóLu róŻnyCh CZęśCi Ciała.  

PoćwiCZyć Pod ChmurKą na twiSterZe i orbitreKu

ZZa biurKa w góry? – nieKonieCZnie od raZu

ZdROWO I AkTYWnIe

Anna Filkenstein wie, jak dbać o kondycję                                                                             Fot. Sławek Jędrzejewski

W Toruniu mamy ponad 50 siłowni plenerowych                                                                    Fot. Alicja Krzyżelewska
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35 osób w różnym wieku, pra-
cujących na co dzień w różnych 
zawodach, łączy jedna, spor-
towa  pasja. Biegają, pływają  
i jeżdżą na rowerze, startują w 
półmaratonach, maratonach, 
wyścigach rowerowych i zawo-
dach triathlonowych na wielu 
dystansach. Zawodnicy Toruń-
skiego Klubu Triathlonowego 
w 2016 r. pojawili się na starcie 
łącznie 148 razy, w tym 55 razy 
podczas imprez biegowych, 
47 podczas wyścigów MTB, 35 
razy startowali w triathlonie  
i 11 razy w zawodach kolarskich.

Agnieszka Kostyra, prezes To-
ruńskiego Klubu Triathlono-
wego, wspomina, że pomysł 
założenia klubu i wspólnego 
działania narodził się, kiedy 
wielu jego członków już starto-
wało indywidualnie w różnych 
zawodach. – Pomyśleliśmy, 
że fajnie byłoby spotykać się 
i organizować treningi, moty-
wować się nawzajem i porów-
nywać swoje osiągnięcia. Na 

treningach robimy sobie cza-
sem sprawdziany, bo każdemu 
zależy przecież, żeby popra-
wiać wyniki i iść do przodu, ale 
liczy się też pozytywna energia 
i wspólna zabawa – zauważa.  
Warto pamiętać, że triathloni-
stą nikt się nie rodzi, a osoby 
startujące w zawodach często 
zaczynają od jednej, ulubionej 
dyscypliny. – W klubie mamy 
zawodników, którzy na przy-
kład zajmowali się głównie ko-
larstwem czy biegami, ale poja-
wiła się u nich motywacja, żeby 
nauczyć się lepiej pływać czy 
jeździć na rowerze i startować 
w zawodach triathlonowych 
– tłumaczy Agnieszka Kosty-
ra. – Indywidualnie pracuje się 
zupełnie inaczej niż w grupie, a 
współpraca, a także rywalizacja 
na treningach pomagają w osią-
ganiu coraz lepszych wyników. 
Przed sezonem pracujemy wła-
ściwie przez cały czas. Trenuje-
my wydolność organizmu, pra-
cujemy na siłowni, uprawiamy 
cross fit – tych aktywności jest  

naprawdę sporo. Zastanawia-
my się też nad wprowadzeniem 
innych dyscyplin, jak tenis czy 
gry zespołowe. Wszystko po to, 
żeby jak najbardziej rozwinąć 
swoje umiejętności i kondycję. 

Zawodnicy toruńskiego klubu 
stawiają przed sobą przeróżne 
wyzwania sportowe, nie tyl-

ko związane ściśle z triathlo-
nem. – Ostatni nasz wyczyn to 
TransALP – wyścig MTB przez 
Alpy z Austrii do Włoch, łącz-
nie prawie 520 km. Jechaliśmy 
w dwóch zespołach – Bartosz 
i Maciej Michalscy w jednym 
oraz ja w duecie z Łukaszem 
Jarmoszewiczem. Braciom Mi- 
chalskim 7-etapowa trasa za-
jęła nieco ponad 35 godzin, 
naszej drużynie 10 więcej – 
opowiada wiceprzewodniczący 
klubu Tomasz Górzyński. – Wy-
sokościowo dwa razy wjechali-
śmy na Mount Everest, za nami 
jest ponad 17,5 tysiąca m prze-
wyższeń w górę. Było co robić! 
– zaznacza. – Możemy działać 
na tak wielu polach przede 
wszystkim dzięki naszym part-
nerom i sponsorom, którym 
bardzo dziękujemy za wsparcie 
przy okazji wszystkich startów.
Zawodnicy spotykają się w 
ramach zaplanowanych zajęć 
– jak sami mówią, zimą wspól-
ne treningi motywują ich do 
biegania nawet w trudnych 
warunkach. W tym tygodniu 
spotkaliśmy się z nimi przy 
okazji ćwiczeń na rowerze. – 
Trening rowerowy trwa od go- 

dziny do nawet trzech i więcej, 
jeśli dystans, jaki pokonujemy, 
to około 100 km. Przy oka-

zji apelujemy do kierowców, 
żeby szanowali na drodze 
tych, którzy trenują w stro-
jach sportowych i są widoczni 
z daleka. Podczas treningu 
nie możemy sobie przecież 
pozwolić na jazdę po ścieżce 
rowerowej, a bliskie spotkanie 
z samochodem może być dla 
nas naprawdę niebezpieczne, o 
czym niektórzy z nas się prze-
konali. Prędkość, z jaką się po-
ruszamy, to często 30-40 km/
godz. Tam, gdzie pozwala na to 
dwupasmowa droga, kierowcy 
mogą zjechać przecież na lewy 
pas i spokojnie nas ominąć  
z zachowaniem bezpiecznej 
odległości. Oczywiście, kiedy 
warunki na to pozwalają, trenu-
jemy również na ścieżkach, na 
przykład na drodze rowerowej  
w kierunku Unisławia – opo-
wiada Roman Majewski.
Na rozpoczęcie przygody  
z triathlonem każdy wiek jest 
dobry. – Zacząłem bawić się  
w triathlon w wieku 42 lat. 
Sprawia mi to dużą frajdę, a 
wyjazdy na zawody lubię ze 
względu na piknikową atmos-
ferę. Na starty przyjeżdżamy  
z całymi rodzinami i oprócz  

tego, że ciężko pracujemy, 
możemy też pobyć razem i 
się zrelaksować. Oczywiście 

skłamałbym, gdybym powie-
dział, że wyniki i poprawianie 
własnych rekordów nie jest 
ważne, ale akurat dla mnie at-
mosfera wspólnych treningów 
i wyjazdów na zawody też jest 
istotna – zauważa Tomasz 
Wojciechowski. 

Do najbardziej utytułowanych 
zawodników toruńskiego klu-
bu należą m.in. Bartosz Mi-
chalski – ubiegłoroczny finali-
sta Mistrzostw Świata Ironman 
70.3, Sławomir Foremski, który 
oprócz wspomnianego Bar-
tosza Michalskiego i Łukasza 
Jarmoszewicza, ukończył dy-
stans Ironmana, czyli 3,8 km 
pływania, 180 km na rowerze  
i 42 km biegu i został nagrodzo- 
ny w ubiegłym roku tytułem 
Najaktywniejszego Amato-
ra Sportu wśród mężczyzn  
w Toruniu. Nie brakuje jed-
nak pań z sukcesami. Urszula 
Karwańska została wicemi-
strzynią Polski Prawników 
na dystansie 1/8 Ironma-
na, Anna Kania była trzecia  
w swojej kategorii wiekowej 
podczas Volvo Triathlon Series 
w Mrągowie, a Dorota Słu-
pecka zajęła trzecie miejsce 
wśród kobiet podczas wyścigu  
Velo Toruń. Przed zawodnika-
mi toruńskiego klubu w tym 
roku jeszcze między innymi 
starty w zawodach Herbalife 
Ironman 70.3 w Gdyni, zawo-
dy pływackie – III Woda Byd-
goska czy Triathlon Polska  
w Borównie.  Na każdym dy-
stansie życzymy sukcesów  
i niesłabnących sił – a o te 
„Ludzie  z żelaza” raczej  nie 
muszą się martwić!

Maria Marcinkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl
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Są PoZytywnie ZaKręCeni, uśmieChnięCi i KoChają SPort – ZawodniCy toruńSKiego KLubu triathLonowego Pomię-
dZy Startami nie mają Zbyt wieLe CZaSu na odPoCZyneK, dLatego odwiedZiLiśmy iCh PodCZaS treningu.

toruńSCy triathLoniśCi – LudZie Ze SPortową PaSją

REKLAMA TRN 2016080509G

Podczas treningu rowerowego zawodnicy TKT pokonują czasem ponad 100  kilometrów        Fot. Alicja Krzyżelewska



Choć finał tegorocznej fil-
mowej odsłony przeglądu 
odbędzie się dopiero 8 paź-
dziernika, na przygotowanie 
konkursowej produkcji czasu 
zostało znacznie mniej. War-
to więc wykorzystać urlopo-
wy czas i złapać za kamerę. 
– Lato to chyba najlepszy 
czas, w którym ludzie mogą 
kręcić. Czasu na produkcję 
filmową nie zostało napraw-
dę tak wiele, bo zgłoszenia 
przyjmujemy do 9 września. 
Wakacje to również idealny 
czas dla tych nieco młodszych 
filmowców, bo w tym roku fil-
my oceniane będą w dwóch 
kategoriach: dzieci i młodzież 
do 16 lat i starsi uczestnicy 
w kategorii powyżej 16. roku 
życia – zapowiada Karolina 
Fordońska z Wojewódzkiego 
Ośrodka Animacji Kultury w 
Toruniu, koordynatorka tego-
rocznego filmowego KATAR-u. 
– Z roku na rok, z edycji na 
edycję konfrontacji filmowych 
zauważyliśmy, że coraz więcej 
dzieci przesyła do nas filmy, 
więc postanowiliśmy stworzyć 
dla nich osobną kategorię i 
nie oceniać razem z filmami 
tworzonymi przez dorosłych 
– dodaje Katarzyna Koźlikow-
ska, specjalista ds. animacji i 

organizacji WOAK.

jak się zgłosić?
Filmy nadesłane na przegląd 
nie mogą trwać dłużej niż 40 mi-
nut. Jeden autor może zgłosić 
maksymalnie trzy filmy. – Nie 
może to być produkcja komer-
cyjna ani praca studentów ze 
szkoły filmowej. Oczywiście 
jesteśmy otwarci na niezależ-
nych twórców, ale zależy nam 
na tym, żeby poznać twórczość 
amatorską. Ważne jest to, żeby 
były to filmy twórców z woje-
wództwa kujawsko-pomorskie-
go, choć nie muszą być oczy-
wiście realizowane w naszym 
regionie – wyjaśnia Karolina 
Fordońska. Gatunek filmowy 
nadsyłanych filmów jest do-
wolny. – Mogą to być zarówno 
wideoklipy, dokumenty, jak i 
filmy animowane i animacje, 
nie ma tutaj żadnych ograni-
czeń – dodaje Katarzyna Koź-
likowska. W jury oceniającym 
filmy zasiądzie między innymi 
Yach Paszkiewicz – najsłynniej-
szy polski twórca wideoklipów, 
wielokrotnie goszczący w To-
runiu przy okazji warsztatów w 
WOAK-u. Podczas tegorocznego 
filmowego KATAR-u również od-
będą się warsztaty, w których 
osoby biorące udział w przeglą 

dzie konkursowych będą mogły 
uczestniczyć bezpłatnie. Będą 
to zajęcia z animacji rotoskopo-
wej „Naśladując Maxa Fleische-
ra”, które również poprowadzi 
Yach Paszkiewicz. Reżyser zwią-
zany jest zresztą z Toruniem 
na płaszczyźnie filmowej – był 
inicjatorem powstania Zakładu 
Intermediów na Wydziale Sztuk 
Pięknych UMK, a jego warsztaty 
wideoklipu cieszą się ogromną 

 

 popularnością. 

dlaczego warto wziąć 
udział?
KATAR już od 25 lat promuje ar-
tystów amatorów z całego re-
gionu. Choć edycja filmowa ma 
nieco krótszą tradycję, co roku 
młodzi twórcy mogą pokazać 
swój film na dużym ekranie.  
W tym roku gala finałowa odbę-
dzie się 8 października w sali kino- 

 

 

wej Dworu Artusa. Na zwycięzcę 
czeka nagroda – 3000 zł, a dodat-
kowym bonusem dla każdego, kto 
prześle swój film, są bezpłatne, 
dwudniowe warsztaty. KATAR to 
jedyny tego rodzaju przegląd, w 
którym uczestnikom, oprócz moż-
liwości zaprezentowania swojej  
twórczości, daje się szansę pod- 
szkolenia swoich umiejętności. 
Dzięki temu próbować można 
nowych technik, realizować jesz- 

cze lepsze produkcje i próbo-
wać swoich sił w kolejnych 
edycjach. Nie zastanawiajcie 
się więc zbyt długo, kamery 
w dłoń i działajcie! Kto w tym 
roku zasłuży na KATAR-owe 
laury? Przekonamy się za nie-
co ponad dwa miesiące.

Maria Marcinkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl
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od 25 lat Konfrontacje amatorskiej twórczości artystycznej regionu przyciągają młodych twórców w różnych  
dziedzinach sztuki. jednak dopiero od sześciu lat podczas Katar-u prezentują się również filmowcy amatorzy.

FiLmowCy Z regionu, łaPCie Katar!

 Filmy zgłoszone na KATAR mogą mieć dowolny temat.                                                                                                                                     Fot. Nadesłane
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„RODAFONIO” NIEZWYKŁY I ZASKAKUJąCY SPEKTAKL HISZPAńSKIEJ GRUPY FACTORíA CIRCULAR. KTóRY ODBYŁ SIę RYNKU STAROMIEJSKIM W RAMACH 
FESTIWALU TEATRóW FOT. ALICJA KRZYŻELEWSKA

SPeLtaKuLarne PrZedStawienia teatrów uLiCZnyCh



- 14 - - 15 -KULTURA

Spektakl
baj Pomorski w plenerze

koncert
Pianista – wizjoner na Koncercie Pod gwiazdami

kino
Kinowy hit na Zamku Krzyżackim

Wystawa
czyste wody z Turcji w cSW

kino
dojrzewanie na ekranie

Festiwal
Filmowo na galowo

Musical
amerykański musical na wielkim ekranie w teatrze

koncert
azjatycki wieczór i koreańscy goście

Pomimo wakacyjnej przerwy najmłodsi wi-
dzowie mogą liczyć na ulubionych bohate-
rów, których na co dzień widują w teatrze Baj 
Pomorski. Na scenie letniej na Rynku Staro-
miejskim będzie można przypomnieć sobie 
perypetie Czerwonego Kapturka. W adaptacji 
toruńskiego teatru bohaterowie opowieści  
sami relacjonują historię wędrówki Czerwone-
go Kapturka, opowiadają z jego perspektywy 
jak to jest znaleźć się w brzuchu wilka, gdzie 
jest ciemno i brakuje telewizora i zastanawiać 
się, czy Gajowy przybędzie z pomocą na czas. 
„Czerwony Kapturek” w wykonaniu aktorów 
Baja Pomorskiego pełen jest gagów i skeczy, 
a dobrze znana historia przeplatana dodatko-
wymi przygodami na pewno spodoba się nie 
tylko najmłodszym.

Leszek Możdżer to artysta wszechstronny – zachwyca wielbicieli jazzu, przyciąga do 
sal koncertowych tłumy wymagających słuchaczy, a kiedy trzeba porywa rozrywkową 
publikę Przystanku Woodstock. Również w Toruniu pianista ma rzesze wielbicieli, któ-
rzy z niecierpliwością czekają na kolejny odważny występ. Leszek Możdżer nie boi się 
eksperymentów, łamania muzycznych schematów i mieszania gatunków, a niezwykły 
kontakt z publicznością jaki nawiązuje, sprawia, że koncerty Możdżera trudno zapo-
mnieć. Podczas Koncertu Pod Gwiazdami zaprezentuje swoje improwizacje na temat 
kolejnych, muzycznych fascynacji.

Kino Centrum przez całe wakacje gości filmo-
wy projekt Movie Mówi. Jest to program edu-
kacyjny, realizowany przez Pracownię Kultury 
Medialnej WSG w Bydgoszczy, za który odpo-
wiada dr Magdalena Wichrowska. Filmy, które 
oglądamy w te wakacje koncentrują się na 
temacie dojrzewania w różnych kręgach kul-
turowych. Kolejny film, który w ramach pro-
jektu zostanie zaprezentowany kinomanom, 
to „Wyznania nastolatki” w reżyserii Marielle 
Heller. Obraz otrzymał nagrodę Independent 
Spirit dla najlepszego filmu debiutanckiego. 
Akcja filmu dzieje się w San Francisco, w la-
tach 70. Główna bohaterka nawiązuje romans 
z partnerem swojej matki. Projekcję poprzedzi 
wprowadzenie filmoznawcy na temat dojrze-
wania w kinie amerykańskim.

W Centrum Sztuki Współczesnej warto zajrzeć na pierwszą taką w Polsce prezentację – dzieła 
tureckich artystów, których część mieszka i tworzy w  Europie. Tytuł wystawy: „This yearning is 
ours!/ Czyste wody” zaczerpnięty jest z poezji tureckiego pisarza, Nazima Hikmeta. Kuratorką 
ekspozycji jest Lora Sariaslan. Wystawa porusza problemy i wyzwania, z którymi obecnie zma-
ga się Europa: tożsamość społeczna i artystyczna, (non)konformizm, granice, pamięć, przemoc 
czy przekształcenia urbanistyczne. Rzeźby, obrazy i prace wideo oglądać można w CSW do 15 
września.

Kolejna z cotygodniowych odsłon Kina Letniego na Zamku Krzyżackim, to pokaz obsypanego 
nagrodami filmu Alfonso Cuarona „Grawitacja”.  W rolach głównych występują Sandra Bullock 
i George Clooney. Grani przez nich bohaterowie muszą przetrwać w przestrzeni kosmicznej, kie-
dy szczątki satelity prawie całkowicie niszczą ich stację. „Grawitację” warto zobaczyć przede 
wszystkim dla spektakularnych efektów specjalnych i zdjęć, które zyskały uznanie Amerykań-
skiej Akademii Filmowej i przyniosły reżyserowi aż 7 Oscarów w 2014 roku. Jak kosmiczna sce-

neria zaprezentuje się w nietypowym dla kina miejscu  
– w ruinach Zamku Krzyżackiego? Warto zajrzeć  
i sprawdzić w sobotni wieczór.

Koncert galowy Festiwalu Piosenki i Ballady Filmowej to tradycyjnie ostatni akcent każdej edycji 
imprezy, podczas której największe filmowe przeboje śpiewają gwiazdy ekranu i estrady, a tak-
że młodzi artyści – laureaci przeglądu konkursowego. Sobotni koncert poprowadzą Katarzyna 
Dąbrowska i Mariusz Kilijan, a zaśpiewają m.in. Michalina Olszańska, Matylda Damięcka i Justyna 
Schneider. Artystom akompaniować będzie Toruńska Orkiestra Symfoniczna, którą wyjątkowo 
w ten wieczór pokieruje Krzesimir Dębski – jeden z najpopularniejszych polskich kompozytorów 
muzyki do filmów i seriali. Na scenie pojawi się również kwartet wokalny „The Gingers”. Kto z 

artystów debiutujących w przeglądzie będzie mógł 
zaprezentować się na scenie koncertu galowego? 
Przekonamy się już w sobotni wieczór.

Kujawsko – pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny po raz kolejny zaprasza w letnie, 
czwartkowe wieczory na pokazy amerykańskich musicali na wielkim ekranie. W Ogrodzie 
teatru będzie można wygodnie rozsiąść się na leżakach i przypomnieć sobie najsłynniejsze 
muzyczne obrazy, zarówno przed jak i powojennego amerykańskiego kina. Teatr muzyczny 
chce w ten sposób zaprosić widzów pomimo letniej przerwy w regularnie granych spek-
taklach i wykorzystać letnią scenerię ogrodu, na co dzień niedostępną dla widzów teatru. 
Kolejny musicalowy seans w czwartek, 11 sierpnia.

The Korea Academy Orchestra koncertuje od 3 lat, składają na nią nauczyciele i studenci, których 
połączyła wspólna pasja muzykowania. Muzycy z dalekiej Azji przygotowali na występ podczas 
festiwalu Nova Muzyka i Architektura  niezwykle różnorodny repertuar. Znajdą się w nim utwory 
zarówno barokowe, klasycystyczne, romantyczne oraz współczesne. Usłyszymy m.in. Taniec wę-
gierski nr 1 Brahmsa, polkę Grzmoty i błyskawice Johanna Straussa II, ale również zupełnie inne 
gatunki, np. muzykę z filmu Mission Impossible. Ponieważ sobotni wieczór ma przybliżyć słucha-
czom Azję, orkiestra nie zapomniała także o własnych utworach ludowych oraz kompozycjach 
rodzimych. Usłyszymy najpopularniejszą koreańska liryczną pieśń ludową Arirang, która w 2012 
roku została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. 

6-7.08.2016 godz. 12.00
rynek Staromiejski

wstęp wolny

5.08.2016 
godz. 20.00

ckk jordanki 
bilety: 85/95 zł

13.05.- 18.09.2016
centrum Sztuki 
współczesnej

bilety:  5/10 zł

6.08.2016 godz. 20.30
rynek Nowomiejski 
– scena plenerowa

bilety: 35 zł

14.07-25.08.2016 
godz. 20.00

ogród teatru 
Muzycznego
wstęp wolny

6.08.2016 
godz. 20.00
dwór artusa
Bilety: 19/29 

6.08.2016 godz. 21.30
Zamek Krzyżacki

bilety: 6 zł

9.08.2016 
godz. 18.00

kino centrum w cSW
bilety: 12/14 zł
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