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Motoryzacja, s. 7-9
Kultura na toruńskich drogach? 
Sprawdzamy, jak wygląda.

zdrowie i uroda, s. 10-12
Medycyna estetyczna daje coraz większe 
możliwości.

Fotorelacja, s. 14
Sprawdź, co działo się na wielkim wybiegu 
na ulicy Szerokiej. 

zapowiedzi, s. 15
Ciekawe wydarzenia kulturalne 
na najbliższy tydzień.
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Mam brudny pociąg 

Dzisiaj mało filozoficznie, a za to na 
brudno. Tak brudno jak w pocią-
gach regio Przewozów Regional-
nych. Generalnie od pewnego cza-
su mamy piękne dworce w regionie 
i cacuszko – elfy, z klimą, czystymi 
toaletami i cichutkie. No wspaniale 
się tym jedzie. Ostatnio dosyć czę-
sto śmigam do sąsiedniej Bydgosz-
czy porannym elfem. Niestety, po 
południu wracam czymś, co może 
co najwyżej uchodzić za zdechłego 
elfa. Stara blacharnia, z blachą tak 
powyginaną, że widać co najmniej 
30-letnie użytkowanie. „Skład” na 
pewno już się zamortyzował, więc 
można by na złomik. Ale gdzież 

tam! Szefostwo Przewozów Re-
gionalnych zatęskniło pewnie za 
dzieciństwem i postanowiło za-
proponować pasażerom darmową 
atrakcję pt. „poczuj się jak w latach 
80.”. Już po wejściu zanurzasz się 
w słodką krainę smrodu starych, 
skajowych siedzeń, zmieszanego z 
zapachem  zwykłego brudu. Takie 
siedzonka pamiętam z czasów, gdy 
lokalne pociągi, zwane zdrobniale 
„glisdami”, były u nas żółto-nie-
bieskie. To jakieś 20-30 lat temu. Ale 
to nie koniec atrakcji! Na każdym 
ze skajowych tronów występują 
dwa odcienie czerwieni. W miarę 
czerwone oparcia i pokryte starym, 
wprasowanym, czarnym brudem 
siedziska. Nie chcę zastanawiać 
się nad ilością bakterii, ale jeżeli 
jedziecie tym „czymś” z dzieckiem, 
owińcie malca folią spożywczą, 
żeby tego nie dotknął, bo dżuma 
i cholera murowane. Okienka w 
wagonach – a jakże, czysty PRL. 
Część ze złamanymi i zalepionymi 
20 warstwami brudnej farby rącz-
kami – nie otwiera się. Jako że nie 

ma klimatyzacji w blacharce, to 
wiele osób usiłuje łapać powietrze, 
otwierając okna (te, co się otworzyć 
dają). I tu znowu miła rozrywka, są 
tak zdezelowane, że zamykają się 
od byle wstrząsu. Jedne do poło-
wy, drugie w całości. Jak się już za-
mkną, można spokojnie podziwiać 
zacieki z rudobrązowego brudu w 
narożnikach okien. A wstrząsów 
co niemiara. Niemalże 30% trasy 
pociąg lata na boki jak wóz kowboj-
ski. Dziwne, że elfy tak nie mają, a 
przecież to te same tory. Zastana-
wiam się, jak ta sama firma może 
rano być w XXI, a po południu, o 
16.40 – w XX wieku? Jak robić sobie 
znakomitą opinię czystym i cichym 
pociągiem, którą ekspresowo ruj-
nuje wizerunek, puszczając dla od-
miany cuchnący starością blaszak. 
Jeździć będę, Przewozy Regionalne 
są punktualne i tanie. Rano – także 
wygodne. Ale jak się nic nie zmieni, 
dam Wam znak Czytelnicy Toronto.

Jarosław Jarry Jaworski 
specjalista public relations, 

freak

przepraszam, 
czy tu (znowu) biją?

W samym środku epoki Gier-
ka, czyli używając dzisiejszej 
terminologii, w samym sercu 
„komuny”, powstał film „Prze-
praszam, czy tu biją?”. Co cie-
kawe, zagrali w nim przede 
wszystkim amatorzy, mistrzo-
wie olimpijscy w boksie Jerzy 
Kulej czy Jan Szczepański. Ob-
raz zrobiony w kanonie kome-

dii kryminalnej, w czasach, 
kiedy nie o wszystkim wolno 
było robić filmy, stał się hi-
tem, i to chyba w całych tzw. 
demoludach. Dzisiaj, dokład-
nie 40 lat później, bicie lub 
chociażby walki judo, znowu 
stają się domeną amatorów. 
No, bo skoro na igrzyskach 
w Rio nasi bokserzy i judo-
cy odpadli w przedbiegach, 
to zainteresowanie walkami 
wręcz musieli przejąć hob-
byści. A ci walczą nie byle 
gdzie, bo w sejmowych kory-
tarzach. Kiedy w telewizorze 
pokazują nam nieraz prze-
pychanki w parlamentach, 
są to najczęściej „bananowe 
republiki”. A tu proszę, na 
ulicy Wiejskiej w Warszawie, 
w stolicy 40-milionowego 
kraju, podczas konferen-
cji prasowej nie byle jakiej 
„szychy”, bo marszałka te-
goż Sejmu, rozróba i piękna 
akcja na Ippon. (Gdyby tak 
nasi judocy walczyli w Rio...) 

Całe szczęście, nie rzucał o 
glebę pan marszałek, tyl-
ko jakiś dość nawiedzony, 
ale chyba niezbyt groźny 
aktywista. Natomiast pod-
miotem rzucanym był młody 
wilczek z biura prasowego 
PiS-u. Sytuacja byłaby dość 
zabawna może na wiejskim 
weselu, ale parlament, mimo 
podobnego adresu, ma zgo-
ła inną rolę niż ring. Różne 
rzeczy nasza demokracja już 
widziała, różne granice już 
przekraczano, ale teraz chy-
ba jest już zwyczajnie nie-
fajnie. Jeśli to kolejna dobra 
zmiana w polskim parlamen-
cie, to takiej już tolerować 
nie wolno. Walczmy na argu-
menty, pięknie się różnijmy, 
ale polski Sejm nie może być 
areną bójek. Cytując Pryma-
sa Tysiąclecia, jak mniemam, 
autorytet dla nowej władzy: 
Non possumus!!!

F

Festiwali czas

W tym numerze zapraszamy 
Czytelników na kolejne dwa 
festiwale, które odbędą się 
w naszym mieście. Obu pa-
tronuje nasz tygodnik, a że 
zbliżamy się do pierwszych 
urodzin, warto dodać, że przez 
ostatni rok jako lokalne me-
dium patronowaliśmy blisko 
stu dwudziestu wydarzeniom 

kulturalnym, społecznym i 
sportowym w naszym mieście. 
To nie tylko dobra statystyka, 
ale i serce włożone w promocje 
ciekawych inicjatyw. A Toruń to 
miasto, które nie może na brak 
takich narzekać.
Już w ten weekend toruńskie 
Stare Miasto stanie się bardzo 
barwnym miejscem, a wszyst-
ko dzięki fanom fantastyki, 
którzy przyjadą, by spotkać się 
z autorami komiksów, książek, 
pograć w nowe gry, dowie-
dzieć się czegoś więcej o kul-
turze fantasy. Przez Starówkę 
przejdzie parada cosplayerów. 
Młodzi ludzie przebrani za 
ulubionych bohaterów będą 
prezentować swoją pasje i za-
interesowania. 
„Copernicon” to już znana i 
ugruntowana marka. Festiwal, 
który odbywa się cyklicznie 
i ściąga do Torunia miłośni-
ków tematu z całego kraju. 
Tydzień później odbędzie się 
nieco młodsza impreza, tam 

naprawdę debiut. Mowa o fe-
stiwalu kawy Coffee Fest. To 
kolejna ciekawa inicjatywa, 
która powstała z pomysłu pa-
sjonatów. Mimo że większość z 
nas pije codziennie kawę, nie 
każdy z nas to celebruje. Sze-
roko otwarte oczy, największe 
dobrodziejstwo czarnego trun-
ku! Ale nie tylko. Okazuje się, 
że coraz częściej delektujemy 
się chwilą przerwy na pyszną 
kawę i zwracamy uwagę na 
to, co pijemy. Już w następny 
weekend będziemy mieć w 
Toruniu doskonałą okazję nie 
tylko, żeby spróbować kaw  
z różnych zakątków świata, ale 
i porozmawiać o kulturze picia 
tego napoju oraz tematach 
związanych z szeroko pojętą 
branżą kawiarnianą. Już dziś 
zapraszamy oraz gratulujemy 
pomysłu na kolejne ciekawe 
przedsięwzięcie. 

LUDZIE TORONTO

Maciej Karczewski 
toruński przedsiębiorca

Muzycy w szkolnych 
murach

Zdarzyło mi się wrócić na chwilę do 
mojej szkoły podstawowej. Właściwie 
do budynku, w której się kiedyś mie-
ściła (obecnie działa tam gimnazjum). 
Nie była to podróż sentymentalna. 
Po prostu, od czasu do czasu inicjuję 
w tym miejscu spotkania z muzykami, 
którzy grają koncerty w Hard Rock 
Pubie Pamela. Tym razem pojawiłem 
się tam z moim przyjacielem Markiem 
Olbrichem w towarzystwie Eddiego 
Angela i Jimmy’ego Thomasa. Dla 
mnie wielkość muzyka nie jest mierzo-
na tylko tym, co prezentuje na scenie, 
w studiu nagraniowym, swoimi kom-
pozycjami czy tekstami. Właśnie takie 

„występy”, jak te w szkołach, pokazu-
ją, czy artysta jest charyzmatyczny i 
czy kocha to, co robi. Mark po spotka-
niu gimnazjalistami, w wywiadzie dla 
telewizji szkolnej powiedział: „młode 
serca są szczere, ich odbiór jest au-
tentyczny, są inspiracją”. Jimmy do-
dał: „kiedy gramy zwykłe koncerty, 
naszymi odbiorcami są ludzie dorośli, 
którym się wydaje, że wszystko już 
widzieli i wszystko już wiedzą. Tu jest 
zupełnie inaczej – młode dzieciaki nie 
wiedzą, co robimy, mimo to  docenia-
ją, że tu jesteśmy. To zupełnie inny 
klimat”. Właściwie dalszy komentarz 
nie jest konieczny. Dodam jedynie, że 
jakoś po tych „zajęciach” inaczej spoj-
rzałem na podest wykorzystywany 
przez chór, w którym kiedyś śpiewa-
łem, ucząc się w tym miejscu. Mimo 
upływu lat stoi tam nadal, więc za-
prosiłem artystów, aby stanęli na nim 
do wspólnego zdjęcia. Pomyślałem, 
że to miły epilog mojej szkolnej przy-
gody jako chórzysty. Trochę wcześniej 
tego samego dnia muzycy spotkali się 
z nieco młodszymi dziećmi, w jednej 
ze szkół podstawowych. Opisany 

powyżej skład wzmocnił toruński 
wokalista i harmonijkarz – Przemek 
Łosoś, nauczyciel tej szkoły. Jak sam 
stwierdził: „o godzinie 9 rano (dla blu-
esmanów to jeszcze noc)”. Było więc 
kilka minut poślizgu i związane z nim 
małe obawy. Zupełnie niepotrzeb-
ne. Dzieci zareagowały na swoich 
gości jak publiczność na koncercie 
Beatlesów. Takiej owacji na „tradycyj-
nych” koncertach już się nie spotyka. 
Szczególnie, że muzycy otrzymali 
tak dużo dobrej energii zanim zdążyli 
cokolwiek powiedzieć. Wyjątkowe 
przeżycie. Dla mnie również. Nic tak 
nie ładuje akumulatorów. Kilka dni 
później rozmawiałem z Mamą jedne-
go z uczestników tego spotkania. Po 
powrocie ze szkoły syn (uczeń drugiej 
klasy) zakomunikował jej: „Dziś w 
szkole było świetnie. Przyjechał do 
nas zespół Blues, opowiadali, grali 
i śpiewali z nami”. Nie potrafił 
podać nazwisk... ale przecież nie 
nazwiska w tym wszystkim są 
najważniejsze... 
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tu Pachnie Dobrą Kawą! 
coFFeeFest 2016    

Kawa to rytuał 
Większość z nas od kawy za-
czyna każdy dzień. Wielu nie 
wyobraża sobie dnia pracy bez 
wypicia kilku. I coraz więcej 
osób przykłada wagę do tego, 
jaką kawę piją. Kawa to również 
swoisty rytuał, to kultura, spo-
tkania z przyjaciółmi, rozmo-
wy, delektowanie się smakiem. 
Sprawdziliśmy, jak wygląda to 
u torunian. - Ja dzień zaczynam 
włoską kawą, przywiezioną z 
Litwy w pięknej puszcze El Gre-
co – zdradza Renata Sargalska. 

– Jeżeli mam możliwość zaopa-
trzyć się w lepszą kawę niż ta z 
marketu zawsze z takiej okazji 
korzystam. – U mnie to zależy, 
czy mamy lato czy zimę. Latem 
jest to kawa jasno palona, za-
parzana metodą przelewową 
- dripem. Zimą preferuję kawę 
z kawiarki. Dla mnie poranna 
kawa to już rytuał, może nie 
wieloletni, ale od trzech lat jest 
to stały element każdego dnia.  
I jeden z ważniejszych. Najwięk-
szą uwagę przykładam do jako-
ści ziarna, z którego kawa jest 
zaparzana. Nie uznaję kawy 

mielonej – mówi 
Bartosz Toma-
szewski, jeden z or- 
ganizatorów Cof-
feeFest 2016.
A jaką kawę pijemy w 
Toruniu najchętniej? 
Odpowiada Bartosz To-
maszewski, na co dzień również 
właściciel kawiarni. – Na pew-
no trzeba zwrócić uwagę na 
pewien trend. Torunianie stali 
się świadomymi konsumenta-
mi kawy. Rzadko się zdarza, 
że ktoś chce zamówić kawę 
rozpuszczalną lub po turecku. 

Na 
pewno w za- 

mówieniach dominują duże ka- 
wy mleczne, coraz częściej wy- 
bieramy kawy jasnopalone, czar- 
ne, zaparzane metodami alter-
natywnymi. 

idea coffeeFest 
Wydarzenie ma przyciągnąć do 
naszego miasta fanów kawy  

z całego kraju, ale stanowić też 
prawdziwą ucztę zmysłów dla 
mieszkańców Torunia. Całość 
będzie odbywać się w toruń-
skim Centrum Sztuki Współcze-
snej, ale również w przestrzeni 
miejskiej, bo udział bierze około 
dziesięciu toruńskich kawiarni. 
Ale CoffeeFest to nie tylko fe-
stiwal picia kawy, nie zabraknie 
też targów kawy oraz 
w a r s z -

tatów i wykładów. Oczywiście 
przy stoiskach parani będzie 
można porozmawiać o kawie  
i spróbować różnych gatunków. 
Kuratorzy z Centrum Sztuki Fil-
mowej zapewnią uczestnikom 
ucztę filmową. Na ekranie takie 
obrazy, jak „A Film About Cof-
fee” czy „Kawa i papierosy”.

Całe wydarzenie jest organizo-
wane przez grupę toruńskich 
miłośników kawy, związanych 
z kawiarniami i klubokawiar-
niami z naszego miasta. Ich 
zaangażowanie jest główną 
siłą sprawczą. Poza Bartkiem 
Tomaszewskim z Cafe pARTer  
i Ahoj są to również Michał Cie-

ślak z Central Coffee Perks 
oraz Krzysztof Wachowiak  
z NRD. Wydarzenie odbywa 
się pod patronatem tygo-
dnika „Toronto”. Dlatego 
nie zostaje nam nic in-
nego, niż zaprosić Pań-
stwa na to wyjątkowe 
wydarzenie.

Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl

Prawdziwa uczta dla miłośników tego 
magicznego naparu i całej związanej  
z kawą kultury. Już w następny weekend 
aromat kawy będzie unosił się nad ca-
łym miastem.

REKLAMA TRN 2016091603G 

Na zdjęciu Milena Skonieczna, Bartosz Tomaszewski

i Renata Sargalska w kawiarni Cafe pARTer. 

Kawa 
to drugi na świecie 

produkt handlowy, a pierw-
szy - spożywczy - od jej odkrycia 

budzi niegasnące emocje, ciekawość  
i ekscytację. Festiwale kawowe to coraz 

częściej spotykane imprezy na świecie, któ-
rych popularność mocno rośnie wraz z rosnącą 

kulturą wokół niej budowaną. Pierwszy, i jak do-
tąd jedyny festiwal kawy w naszym mieście, odbył 
się cztery lata temu i był jednym z pionierskich fe-
stiwali tego typu w kraju. Jego główny organizator 
- torunianin - Damian Durda, zdobywający wtedy 
pierwsze szlify w tej branży, zrobił przez kolejne 

lata jedną z najbardziej błyskotliwych kawo-
wych karier, a dziś otwiera palarnię w sercu 

współczesnej europejskiej stolicy kawy - 
berlinie. Swoją obecność potwierdził 

również na coffeeFest 
2016.

coffeeFest 2016    
toruński 

Festiwal Kawy 
23-25.09.2016



Prawdziwe święto fanów fan-
tastyki i szeroko pojętej kultu-
ry związanej z tym gatunkiem. 
Jedno z większych wydarzeń 
tego typu w naszym kraju i 
zdecydowanie największe w 
regionie. Przyciąga rzeszę od-
biorów fantastyki, zarówno 
tych zaangażowa-
nych od lat, jak i 
tych którzy 
s w o j ą 

przy-
g o d ę 
dopiero 
rozpoczy-
nają. Czego 
można się spo-
dziewać po festi-
walu? 

- Oczywiście mamy grono 
stałych odbiorców, którzy 
związani są z fantastyką od 
wielu lat. Nie powoduje to 
jednak, że nasza społecz-
ność jest zamknięta, wręcz 
przeciwnie - mamy wiele 
atrakcji, w które może zaanga-
żować się każdy, bez względu 
na wiek czy zainteresowa-
nia. Przykładem może być 
chociażby odbywająca się na 
Starówce parada cosplayerów, 
czyli ludzi, którzy przebierają 
się za bohaterów filmów, se-
riali czy gier. Jest to niezwykły 
widok, który przyciągnie wzrok 
wszystkich wokół - mówi Artur 
Sobczak, organizator festiwalu. 
- Inną przystępną atrakcją są 
chociażby Fantastyczne Tar-

gi Popkultury odbywające się 
w CSW. Każdy może obejrzeć 
stoiska z ciekawymi gadżeta-
mi, przypinkami, koszulkami, 
biżuterią, a tuż obok będzie 
możliwość pogrania w setki 
planszówek. Spróbować może 
każdy, ponieważ dostępni będą 
instruktorzy, którzy z przy-
jemnością wprowadzą laików  
w zasady rozgrywki.

Dyskusje, nowości, 
spotkania

W zeszłym roku festiwal pod-
sumowano w łącznie tysiącu 

godzin różnych atrakcji: 
prelekcji, paneli, warszta-
tów, konkursów. Wśród 
uczestników młodzież, 
studenci, ale także do-
rośli i małe dzieci. Po-
dobnie będzie i w tym 

roku. Nie zabraknie spo-
tkań autorskich, autogra-

fów, paneli dyskusyjnych. A 
co jest na topie w świecie 
fantastyki? Okazuje się, że 
nie jest to pytanie oczy-
wiste. -  To najtrudniejsze 
możliwe pytanie, gdyż 
każdy ma inny gust. 
Fantastyka to bardzo 
szerokie spektrum i 
nawet uogólniając 
tylko do podstawo-
wych kategorii, jak 
film, gra czy komiks, 

to ciężko wybrać te najbardziej 
topowe tytuły. Na „Copernico-
nie” staramy się dotykać jak 
najszerszej tematyki, a nie tyl-
ko najlepiej sprzedających się 
pozycji. Jeżeli chodzi o nowe 
dzieła, to mi osobiście spodoba-

ła się gra Wiedźmin, a mówiąc 
o komiksie i filmie - pozwolę 
sobie połączyć te dwie gałęzie 
i powiem, że śledzę coraz to 
nowe wydarzenia w filmowym 
uniwersum Marvela. Ostatnie 
filmy o „Avengersach” i „Kapi-
tanie Ameryca” to przyjemne 
kino, a na horyzoncie już widać  
Dr. Strange’a - podsumowuje 
Artur Sobczyk.
A na początek? Warto zacząć 
od klasyków. „Harry Potter”, 
„Władca Pierścieni”, filmy 
Marvela, czy serial „Gra o Tron”, 
który aktualnie zdobywa naj-
więcej nagród Emmy na ame-
rykańskiej gali. – Są to pozycje 
z wciągającą fabułą, są dobre 
same w sobie i prawie każdy od-
najdzie się w tych fantastycz-
nych światach – podpowiadają 
nam eksperci tematu.

Sześć budynków 
dla festiwalowiczów 

Festiwal obywa się w najbliższy 
weekend. Wydarzenia z nim 
związane odbędą się w różnych 
lokalizacjach, ale głównie na to-
ruńskiej Starówce. „Copernikon” 
rozlokuje się między innymi na 
Wydziale Matematyki i Informa-
tyki, w którym znajdzie się blok 
literacki i komiksowy, Collegium 
Minus i Liceum nr 1 skupiające 
pozostałe bloki programowe. 
Młodzieżowy Dom Kultury  
w tym roku gościł będzie gry  
– zarówno te bez prądu, czyli 
RPG i larpy, jak i gry elektro-
niczne oraz konsole. W Centrum 
Sztuki Współczesnej czekać 
będzie darmowa część festi-
walu, czyli Fantastyczne Targi 
Popkultury oraz Games Room 
oferujący setki tytułów gier 
planszowych i darmową wypo-
życzalnię.

Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl

- 4 - - 5 -

„harry Potter”, „władca Pierścieni”, filmy Marvela czy „Gra o tron”. to twoje klimaty? nie możesz przegapić wyjątkowego  
wydarzenia. Już w ten weekend pod patronatem tygodnika „toronto” odbywa się kolejna edycja festiwalu miłośników 
literatury, gier, popkultury i fantastyki „copernicon”.

Fani FantaStyKi oPanuJą toruńSKą StarówKę  

Prawdziwa uczta dla miłośników tego 
magicznego naparu i całej związanej  
z kawą kultury. Już w następny weekend 
aromat kawy będzie unosił się nad ca-
łym miastem.
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Festiwal FaNtastyki
 „coperNicoN”

16 -18 września
www.copernicon.pl



Wielkimi krokami zbliża się je-
denasta edycja akcji  „Toruń za 
pół ceny”. Wszystko zaczęło się 
jesienią 2010 roku, kiedy miasto 
zdecydowało po raz pierwszy 
zorganizować akcję promującą 
Toruń. Zgłosiło się wtedy pięć-
dziesięciu kilku partnerów i chy-
ba nikt nie spodziewał się, że 
już wkrótce „Toruń za pół ceny” 
stanie się marką rozpoznawalną 
w całej Polsce, na której wzoro-
wać się będą inne miasta. Popu-
larność akcji wśród turystów i 
mieszkańców była na tyle duża, 
że miasto szybko, bo już w  2013 
roku zdecydowało, że będzie 
organizować akcję na początek 
i na koniec sezonu turystyczne-
go – wiosna i jesienią.

W tym roku jesienna edycja wy-
jątkowo odbywa się na początku 
października, tak żeby studenci, 
którzy wtedy tłumnie pojawiają 
się w Toruniu mogli również sko-
rzystać z promocji. Dla tych, któ-
rzy zaczynają dopiero przygodę 
ze studiami będzie to idealne za-
poznanie i przywitanie z miastem. 
Mamy nadzieję, że wyjątkowo 
ciepła i słoneczna jesień pozwoli 
nam się cieszyć piękną pogodą 
również 7-9 października.

Kto może dołączyć 
do akcji?

Początkowo w akcję włączali się 
głownie restauratorzy i hotele 
ze Starówki. W kolejnych edy-
cjach lista branż oferujących 
zniżki wciąż się powiększała,  
a akcja powoli wychodziła poza 
ścisłe centrum a nawet zaczęła 
obejmować Toruń i okolice. - Do 
akcji zapraszamy wszystkich, 
którzy są w stanie zaoferować 
zniżkę -50% na wybrane pro-
dukty dania czy towary: hote-
le, restauratorów, kawiarnie, 
kluby, instytucje kulturalne, 
rozrywkowe, sportowe, punkty 
usługowe, sklepy, salony pięk-
ności a nawet szkoły - wylicza 
Monika Dejnecka z radia Zet 
Gold Toruń, które organizuje 
akcje. - Korzyści dla przedsię-
biorców to przede wszystkim 
całkowicie darmowy udział 
w atrakcyjnej i innowacyjnej 
formie promocji, indywidualny 
wpis dotyczący oferty firmy/
instytucji na oficjalnej stronie 
akcji. To też oznaka „lokalnego 
patriotyzmu” – włączenie się 
w akcję, która rozsławia Toruń 
i wystawia mu wizytówkę. Im 
więcej partnerów zgłasza się 

do akcji, tym ruch turystycz-
ny może się bardziej rozłożyć, 
a każdy z punktów spokojnie 
obsłużyć gości. Włączenie się 
w „Toruń za pół ceny” to także 
oznaka świadomości, że wspól-
nie pracujemy na dobrą opinię o 
Toruniu - tłumaczy.

Dla lokalnych firm to bezpo-
średnie dotarcie z ofertą pro-
mocyjną do mieszkańców i 
turystów z całej Polski. Firmy z 
Torunia mają możliwość przygo-
towania indywidualnej propo-
zycji promocyjnej zachęcającej 
do spróbowania czy przetesto-
wania swoich usług lub pre-
zentacji towarów posiadanych 
w ofercie – z atrakcyjnym dla 
odbiorcy rabatem -50%.

W ostatniej jubileuszowej edycji 
udział wzięło rekordowo wielu 
partnerów (bo aż 156 punktów). 
Czy tak będzie również w tej? 
Na pewno zapowiada się spo-
ro nowości. Do udziału w akcji 
zgłosiło się wiele punktów, 
które debiutują w „Toruniu za 
pół ceny”. Dobra wiadomość 
dla smakoszy: jest już potwier-
dzonych kilka nowości w ofercie 
gastronomicznej. Zakupoholi- 

ków z pewnością ucieszy fakt, 
że w akcje włączyło się aktyw-
nie Atrium Copernicus. Specjal-
ną ofertę na weekend zniżek 
przygotowały znane marki 
sklepowe z tej galerii, szczegó-
ły warto śledzić na stronie. Już 
wiemy, że będzie to kilkanaście 
znanych marek. Jak zwykle bo-
gata ofertę przygotowały także 
instytucje kulturalne, sportowe 
i rozrywkowe. Hit dla rodzin 
z dziećmi, czyli tańsze bilety 

na interaktywne wystawy 
w Centrum Nowoczesności 
„Młyn Wiedzy”. Goście z ca-
łej Polski często powtarzali, 
że chcieliby zwiedzić Cen-
trum Kongresowo-Kulturalne 
„Jordanki”, w tej edycji po 
raz pierwszy będą mieli taką 
okazję!

Partnerzy chętni włączyć się 
w akcje muszą się pospieszyć: 
właśnie kończymy zbierać logo- 

typy na materiały promocyj-
ne. Zgłosić się do akcji można 
przez facebookowy profil „To-
ruń za pół ceny” lub napisać 
na promocja.torun@zetgold.
pl. Regulamin i formularz zgło-
szeniowy akcji dostępny jest na  
www.torun-za-pol-ceny.pl.

Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl

- 6 -KULTURA

REKLAMA TRN 2016091605G

Do jesiennej edycji akcji „Toruń za pół ceny” dołączyło także Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”              Fot. Jacek Koślicki

Przed nami kolejna edycja akcji „toruń za pół ceny”. w dniach 7-9 października będziemy korzystać 
z wyjątkowych promocji. Można jeszcze dołączyć do akcji i zaoferować zniżki w swojej ofercie.

Dołącz Do KoLeJneJ eDycJi „toruń za Pół ceny”    



To nie tylko spojlery czy alufelgi. 
Zmodyfikować można niemal 
wszystko: silnik, układ napę-
dowy, paliwowy, podwozie. To 
dostrajanie i ulepszanie podze-
społów. Poprawiamy parametry 
techniczne, żeby usprawnić auto. 
Jeśli komuś zależy na wizualnych 
zmianach, to najczęściej ingeruje 
w kolorystykę samochodu, insta-
lację dekoracji, montaż szerokich 
felg czy dużych opon.  

więKSza Moc, 
MNiejsze spalaNie

Zmiany mechaniczne w samo-
chodzie bardzo często nie mają 
źródła w „szpanie”. Powody 
przeprowadzania tuningu mogą 
być bardzo prozaiczne i czysto 
praktyczne. – Niektórym kie-
rowcom zależy na elastyczności 
silnika i ekonomicznej jeździe. Im 
wyższa moc silnika, tym krót-
szy czas rozpędu, a tym samym 
mniejsze spalanie. Dlatego do-
minuje podwyższanie mocy albo 
usuwanie filtra spalania cząstek 
stałych – mówi Maciej Bąk, spe-

cjalista od chip tuningu, czyli 
zwiększenia mocy samochodu 
poprzez elektroniczną modyfi-
kację – wymianę programu kom-
puterowego na nowy bardziej 
efektywny albo instalację dodat-
kowego zewnętrznego modułu 
„tdi boxu”. Które marki samocho-
dów najczęściej poddawane są 
modyfikacjom? Bmw, volkswage-
ny oraz audi. Zmianami interesują 
się zarówno młodzi kierowcy, jak 
i bardziej doświadczeni. – Mia-
łem kiedyś 68-letniego klienta, 
który raz w miesiącu odwiedzał  
w Szczecinie córkę. Jeździł astrą 
z 1997 roku. Narzekał, że nie 
może sobie poradzić z wyprze-
dzaniem ciężarówek. Zmodyfi-
kowaliśmy silnik z 75 do 100 KM 
– podaje przykład Maciej Bąk. 
Takie podrasowanie silnika wcale 
nie kosztuje wiele – to wydatek 
rzędu 600-1500 zł. Oczywiście 
wszystko odbywa się w zależno-
ści od rodzaju silnika. Po modyfi-
kacji auto poddaje się testom na 
hamowni, musi spełniać wszyst-
kie parametry bezpieczeństwa, 
np. silnik audi 2.0 tdi 140 KM moż-

na bezpiecznie „podkręcić” do 170 
KM, maksymalnie do 190 KM, i na 
tym należy poprzestać.     

Zmienić można wiele, ale tuning 
ma granice. Stuningowane auto 
nie może ograniczać widoczności 
z przodu czy też z boku auta. Felgi 
i opony nie mogą być zbyt szero-
kie, tablica rejestracyjna musi być 
widoczna i dobrze oświetlona bia-
łym światłem. Zmieniamy bocz-
ne lusterka? Dobrze, ale muszą 
zapewnić dobrą widoczność. 
Na lampach i reflektorach 
nie mogą być umiej-
scowione żadne 
dodatkowe ele-
menty. Bezpie-
czeństwo bie-
rze górę.

ModyFikacja
iNaczej

Volkswagen garbus 1200 naturalnie 
się starzeje. Jego właściciel Jarosław 
Szyjkowski naprawił podzespoły 
mechaniczne, obniżył zawieszenie. 
Zniszczony dach zainspirował do 
wykonania szyberdachu. Rozważał 
zwiększenie mocy silnika, ale osta-
tecznie zostawił oryginalny, z 1968 
roku. Z jaką prędkością 
pozwala jeździć? Wła-
ściciel śmieje się, że z 
wiatrem i z górki 

garbus osiąga nawet 120 km/godz.! 
A ślady korozji na blacharce – nie-
tknięte, a w niektórych miejscach – 
na przedniej i tylnej klapie – zosta-
ły nawet celowo wyeksponowane. 
Pan Jarosław w kilku miejscach 
usunął farbę lub szpachlę i pozwo-
lił działać naturze. Taki tuning nie-
typowy. – Od zawsze lubiłem coś 
przerabiać – od rowerów, konstru-
owanych z różnych części, po me-
ble. Nigdy nie zadowalał mnie stan 
fabryczny kupowanych rzeczy. 
Brakowało w nich indywidualnego 
charakteru – mówi Jarosław Szyj-

kowski, który dzięki garbusowi 
niejedną przygodę ma za 
sobą. Kiedy kupił peugeota 

306, również nie obyło się 
bez ingerencji. 

Szybko zmienił jego kolorystykę 
– z czerwonego lakieru na biały. 
Dołożył halogeny, „odchudził” 
auto, m.in. wymontowując tylną 
kanapę całkowicie zbędną pod-
czas wyścigów, i wystartował w 
toruńskim rajdzie samochodo-
wym Mini-Max. Pęknięty zderzak, 
rysy na lakierze… Auto ma mieć 
ślady użytkowania, upływu cza-
su, z którymi wiążą się wspomnie-
nia i emocje. Dzięki niedoskona-
łościom samochód zaczyna mieć 
duszę. Jak widać, modyfikacje 
mogą być różnorodne. Samocho-
dy kryją w sobie wiele możliwości, 
co zawdzięczają pomysłowości 
swoich właścicieli. Nie tylko pod-
kręcanie mocy silnika, ale również 
celowe odkrywanie rdzy wpisują 
się w tuning. Bo liczy się indywi-
dualizm modelu. 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl     
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Jarosław Szyjkowski lubi nadawać indywidualny charakter autom                                                                                                                                                        Fot. Nadesłane

JeśLi chceMy, Żeby naSz SaMochóD wyróŻniał Się SPośróD tłuMu innych aut, MoŻeMy Go PoDDać tuninGowi. MoDyFiKacJa PoJazDu to zMiana 
wyGLąDu Lub JeGo ParaMetrów technicznych, aLbo JeDneGo i DruGieGo. JeDyny taKi eGzeMPLarz na PoLSKich DroGach? DLaczeGo nie zaSzaLeć.

zinDywiDuaLizuJ SwoJe cztery Koła – auto Do tuninGu



Choć tych, którym nadal brakuje 
motoryzacyjnej ogłady, nietrud-
no spotkać, to mimo wszystko 
grzeczności na polskich szosach 
jest więcej. Kierowcy coraz częściej 
zatrzymują się z myślą o pieszych, 
co oczywiście w wielu krajach 
od lat jest standardem, a wręcz 
świętością, czy też przepuszczają 
innych użytkowników dróg. Z czy-
stej uprzejmości. 
Zdaniem Czesława Nosewicza, 
wiceprezesa toruńskiego Auto-
mobilklubu, wzrost pozytywnych 
zachowań na naszych szosach 
to w głównej mierze efekt naśla-
dowania zachodnich wzorców. 
Podróżujemy, obserwujemy i 
nabieramy dobrych manier. – 
Nasi kierowcy coraz częściej są 
uczestnikami ruchu poza Polską. 
Dobre wzorce czerpią głównie 
podczas przemierzania dróg w 
krajach zachodniej Europy. Wszel-
kie nieprawidłowe zachowania i 
nieprzestrzeganie zasad spotyka 
się tam z dużym napiętnowaniem 
– zarówno ze strony policji, jak i 
innych użytkowników dróg. Nie-
uchronność i rzetelność karania, 
która obowiązuje w wielu krajach, 
dyscyplinuje i naszych rodzimych 
kierowców. Skutek: podróżujący 
Polacy przywożą do nas dobre na-
wyki – uważa Czesław Nosewicz. 

Jako klasyczny przykład dobrych 
manier wymienia metodę zamka 
błyskawicznego, zwaną również 
„jazdą na suwak”. Przepuszczanie 
przez każdy pojazd jednego auta 
z pasa, który się kończy, to w na-
szym kraju dosyć świeży nawyk. 
W Austrii czy Niemczech zwyczaj 
ten jest uregulowany w kodeksie 
drogowym, informują o nim zna-
ki drogowe. Nie wszyscy polscy 
kierowcy wiedzą, że – zgodnie z 
tą zasadą – nie zmieniamy pasa 
jezdni wcześniej niż – uwaga! – 
przed końcem swojego, nawet jeśli 
widzimy wolne miejsce na pasie 
sąsiednim. Ruch odbywa się wtedy 
najpłynniej. Kolejną coraz częściej 
spotykaną dobrą manierą na dro-
dze jest wpuszczanie aut z drogi 
podporządkowanej na główną. 
Jeden kierowca przepuści, drugi 
korzysta i już coś staje się normą. 
Kolejny plus: coraz rzadziej spoty-
kamy kierowców uparcie trzyma-
jących się lewego pasa. 
A prędkość? – Jeszcze 10-20 lat 
temu sukcesywnie przesiadaliśmy 
się z gorszych do coraz lepszych 
samochodów, co wiązało się rów-
nież ze „stopniowaniem” prędko-
ści. Dziś wielu nawet początkują-
cych użytkowników dróg dosyć 
szybko może cieszyć się dobrym 
autem z mocnym silnikiem i tym 

samym rozwijaniem większych 
prędkości. Ale i w tym przypadku 
uważam, że wyobraźnia kierow-
ców rośnie – stwierdza pan Cze-
sław. A jakie grzechy kierowców 
uważa za największe? Wyprze-
dzanie kolumny samochodów i 
„wcinanie się” przed innych, czemu 
niestety bardzo często winne jest 
niedostosowanie przepustowo-
ści dróg do natężenia ruchu. Czy 
warto się tak śpieszyć, jeśli w rze-
czywistości zaoszczędzamy kilka 
minut, a czasem jedynie sekundy? 
W dodatku taka jazda wiąże się 
z niebezpieczeństwem czołowe-
go zderzenia. Kolejny grzech to 
gwałtowne ruszanie na światłach 
i takie samo hamowanie przed 
kolejną sygnalizacją. – Natomiast 
za najbardziej niedopuszczalne 
wykroczenie i kardynalny błąd 
kierowców uważam wyprzedzanie 
lewym pasem tuż przed przej-
ściem dla pieszych lub w jego po-
bliżu. Takie przewinienie powinno 
być najsurowiej karane. W wielu 
krajach Europy przejście dla pie-
szych to świętość. Mam nadzieję, 
że u nas też tak w końcu będzie 
– podkreśla wiceprezes Automo- 
bilklubu.
Dla niektórych kierowców droga 
to okazja do rywalizacji i pole wal-
ki. A o nerwy nietrudno.  Nie lub- 

imy, kiedy ktoś na trasie jedzie nie-
przepisowo lub wręcz przeciwnie 
– pieklimy się, że za wolno, nawet 
jeśli wymagają tego przepisy. Nie 
przepadamy za wymowną gesty-
kulacją innych kierowców czy nad-
używaniem klaksonów. – Myślę, że 
czasami samochód traktujemy jak 
pewnego rodzaju mur chroniący 
nas przed światem zewnętrznym 
i wielu kierowców pozwala sobie 
na więcej – radzi psycholog Mo-
nika Masalska. – Ważne, żeby wy- 
pracować w sobie indywidualne 
metody radzenia sobie z negatyw-
nymi emocjami. Sposobem na to  

może być posłuchanie muzyki czy 
wzięcie kilku głębszych oddechów. 
Więcej uśmiechu i pozytywnej 
energii! Jeśli niektórzy kierowcy po- 
zbędą się nawyku rozmawiania 
przez telefon w trakcie jazdy 
 (podobno panie robią to częściej 
od panów), to na pewno będzie 
na szosach jeszcze bezpieczniej 
i mniej nerwowo. System gło-
śnomówiący czy słuchawki są 
znacznie lepszym rozwiązaniem 
niż trzymanie telefonu przy uchu 
i kierowanie jedną ręką (brakuje 
jej zwykle na włączenie kierun-
kowskazu). O, i jeszcze jedno: żeby 

jadący prawym pasem nagle nie 
przyśpieszali, jak wybudzeni z le-
targu, kiedy ktoś znajduje się na 
ich wysokości podczas wyprze-
dzania (w tym akurat przodują 
mężczyźni).    
Kultura na drodze przekłada się na 
kulturę osobistą poza autem i od-
wrotnie. Kultywujmy kulturę jako 
kierowcy i z dobrymi nawykami 
oraz pozytywnym nastawieniem 
ruszajmy w drogę. Więcej wyrozu-
miałości, mniej pieklenia się, a milej 
będzie się jechało do celu.  

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

W niedzielę startuje IV runda 
Toyota  Adventure Gothica 
RC Rally. Piasek, kurz i wyso-
kie loty - to wszystko już w 
najbliższą niedzielę podczas  
1. Rajdu Krzyżackiego... mo-
deli zdalnie sterowanych. Tym 
razem do boju ruszą właści-
ciele terenowych maszyn, z 
potężnymi kołami i elektrycz-
nymi silnikami, oczywiście w 
odpowiednio mniejszej skali. 
Spore prędkości, niesamo-
wite zdolności do jazdy w 
każdym terenie, połączone 
z dobrą zabawą i sportową 
rywalizacją sprawiają, że na 
starcie pojawia się coraz wię-
cej kierowców. Na bezdrożach 
można i poszaleć, „polatać 
bokami”, jak i wybrać tech-
nikę bardziej precyzyjną i 
efektywną, która przyniesie 
na mecie upragnione zwycię-
stwo.

Kierowcy terenowych mode-
li RC powracają na bezdroża 
polany „Katarzynka” w miej-
sce, które było debiutem 
nowego cyklu zawodów w 
toruńskim kalendarzu. Nie-
dzielne zawody nie będą jed-
nak tak „maratońskie”, jak te 

podczas 1. Rajdu Katarzynki - 
tym razem organizatorzy wy-
brali wolniejsze i bardziej krę-
te szlaki. Nie siła w nogach 
będzie więc tutaj kluczem do 
zwycięstwa. Przewagę mogą 
zyskać kierowcy dysponujący 
mniejszym i bardziej zwinny-
mi autami, dla których ciasne 
nawroty nie będą straszne. 
Potężne Monster Trucki mu-
szą się liczyć tutaj z utrud-
nieniami i przeszkodami. Nie-
spodzianek mogą dostarczyć 
też ukryte pod piaskiem be-
tonowe płyty, często uszko-
dzone i wystające w nieocze-
kiwanym miejscu. Odcinki 
specjalne pobiegną dodatko-
wo przez trawiaste łaty, aby 
jeszcze bardziej urozmaicić 
rywalizację.

Aktualnym liderem „gene-
ralki” jest Michał Jasiński 
(Traxxas Slash), który choć z 
awarią zasilania kończył oes 
na Rajdzie Tysiąca Piasków, 
zdołał wyprzedzić Radka 
Schenkera (Traxxas Slash). 
Popularny „Rekin” borykał 
się niestety z większą licz-
bą awarii układu napędo-
wego, stąd daleka pozycja 

na ostatnich zawodach. Bez 
technicznych niespodzia-
nek podróżuje wciąż Jakub 
Matuszewski z Poznania i to 
on aktualnie mocno goni re-
prezentanta Subaru Poland 
RC Team. Tempa nie zwalnia 
także Paweł Grabowski, jako 
jedyny w stawce dysponujące 
potężnym Monster Truckiem. 
Torunianin skutecznie odra-
bia straty z początku sezonu, 
choć teraz nie wiadomo czy 
pojawi się na starcie. Awaria 
auta podczas testów zmusiła 
kierowcę do dłuższego po-
stoju i oczekiwaniu na części. 
Bardzo dobrze na bezdrożach 
radzą sobie najmłodsi kie-
rowcy oraz dwaj debiutanci: 
Łukasz Maćkowiak i Szymon 
Mączkowski. Zawodnicy do-
brze znani z rajdów „pła-
skich” teraz walczą o punkty 
w off-roadzie. Pomaga tutaj z 
pewnością zapis w regulami-
nie, że jednym modelem może 
startować dwóch kierowców. 
Korzysta z tego kilku zawod-
ników, a to ułatwia rozpoczę-
cie zabawy w rajdowanie po 
piaskach.

Niedzielne zawody rozpocz- 

ną się o godzinie 10.30. Biuro 
zawodów i próby sportowe 
zlokalizowane będą po za-
chodniej stronie polany Kata-
rzynka, przy drodze krajowej 
nr 91 w kierunku na Łysomi-
ce i Gdańsk. Do pokonania 
będzie dziewięć „oesów”, z 
dodatkowym Power Stage na 

koniec zawodów. Do rywali-
zacji mogą przystąpić wła-
ściciele terenowych modeli 
RC, które spełniają regulami-
ny toruńskiej ligi (szczegó-
ły na stronie www.rc.torun.
pl). Klasyfikacje prowadzo-
ne są w trzech kategoriach: 
Monster Truck, Short Course  

oraz Open. Zapisywać bę-
dzie można się również w 
dniu imprezy, a dodatkowe 
puchary przewidziano dla 
najmłodszych kierowców.  

Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl
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uśMiech, zaMiaSt KLaKSonu – Savoir vivre na toruńSKich DroGach

KrzyŻacKi raJD Po toruńSKich bezDroŻach

więcej uprzejmości czy chamstwo i złość? Jak jest z tą kulturą na naszych drogach? zdania będą podzielone, jak w każdej sprawie. nasuwa się pytanie: czy my sami 
przed sobą możemy powiedzieć, że jesteśmy kulturalnymi i wyrozumiałymi kierowcami…

Kierowcy terenowych modeli rc powracają na polanę Katarzynka. nowa konfiguracja odcinków specjalnych zapewni  
przewagę mniejszym i bardziej zwinnym autom. 

Czesław Nosewicz promuje kulturalną jazdę na drodze                                                            Fot. Jacek Koślicki



Sprawny samochód to przede 
wszystkim bezpieczeństwo i na-
sze, i innych użytkowników dróg. 
Każdy niecodzienny, metaliczny 
odgłos w samochodzie to sygnał 
dla kierowcy. Wprawdzie obo-
wiązuje nas ustawowy przegląd 
auta raz w roku, ale czasem warto 
częściej odwiedzić mechanika-dia-
gnostę. Co warto sprawdzać i co 
powinno nas niepokoić?

oświetlenie jest ważne

Diagnosta Gabriel Wysocki, kie-
rownik Okręgowej Stacji Kontroli 
Pojazdów Zespołu Szkół Samocho-
dowych w Toruniu, zwraca uwagę 
na częste bagatelizowanie oświe-
tlenia w samochodzie. Przepalone 
żarówki lub ich brak to jedne z 
głównych zaniedbań kierowców. 
Również Zbigniew Robak, kierow-
nik toruńskiego Polskiego Związku 
Motorowego, to samo zaniedbanie 
właścicieli samochodów wymienia 
jako pierwsze. – Zdarza się tak, że 
po kilku latach eksploatacji żarów-
ka, która powinna świecić barwą 
pomarańczową, świeci na biało. 
Bardzo często kierowcy w sposób 
niezgodny z instrukcją montują 
żarówki w nieprawidłowy sposób,  

przez co oślepiają kierowców jadą-
cych z przeciwka oraz powodują 
wypalenie odbłyśników lampy – 
wyjaśnia. 

Kolejną ważną sprawą jest ciśnie-
nie w ogumieniu. – Powinniśmy 
je sprawdzać po przejechaniu 
każdych kolejnych 10 tysięcy ki-
lometrów. Jeśli jest ono zbyt wy-
sokie – będziemy zużywać środek 
opony, przy zbyt niskim – boki. 

Prawidłowe ciśnienie w kołach, to 
prawidłowa eksploatacja, która 
wydłuży ich trwałość – radzi pan 
Gabriel. Przynajmniej raz w roku 
należy zainteresować się zbieżno-
ścią kół. Taka kontrola to niewielki 
koszt, a prawidłowa zbieżność 
znacząco przedłuży żywotność 
opon. Co pewien czas warto skon-
trolować luzy w układzie kierow-
niczym i w zawieszeniu. Jeżeli 
zaniepokoją nas w samochodzie 

jakiekolwiek podejrzane odgło-
sy, powinnyśmy to sprawdzić. 
Lekceważenie będzie nas sporo 
kosztowało. Im wcześniej za-
reagujemy, tym mniejsze wy-
datki. – Zdarzają się kierowcy, 
którzy bagatelizują niepokojące 
odgłosy zawieszenia, a także 
zachowanie pojazdu podczas 
jazdy, na przykład ściąganie 
pojazdu w prawo lub w lewo 
podczas hamowania. Niektórzy 

w ogóle nie przykładają wagi 
do stanu technicznego swoje-
go pojazdu. Interesuje ich tylko 
papierowa część, czyli wpis do 
dokumentów pojazdu – mówi 
kierownik PZM. – Stale kontro-
lujmy to, co pojawia się na wy-
świetlaczu deski rozdzielczej. 
Żółta kontrolka informuje nas o 
nieprawidłowościach w silniku. 
Każda czerwona to już poważny 
alarm, sygnał do zaprzestania 
eksploatacji auta – musimy jak 
najszybciej usunąć usterkę – 
mówi Gabriel Wysocki. Zbigniew 
Robak przypomina również kie-
rowcom o wymianie filtra kabi-
nowego oraz o okresowym od-
grzybianiu klimatyzacji. Zaleca 
również używanie klimatyzacji 
również w okresie zimowym, co 
często jest niezrozumiałe dla 
kierowców.

nie unikajmy 
przeglądów 

Dla części posiadaczy aut okre-
sowe badania techniczne to 
dosyć niewygodny obowiązek 
– po pierwsze: wydatek, po dru-
gie: zwykle znajdzie się jakaś 
usterka, którą trzeba naprawić, 

a to kolejne koszty. W dodatku 
wykrycie poważniejszego pro-
blemu grozi niedopuszczeniem 
pojazdu do ruchu. No tak, ale 
każdy rozsądny użytkownik 
drogi bezpieczeństwo powinien 
traktować priorytetowo. 
Czy kierowcy stosują się do 
zaleceń diagnostów podczas 
okresowych przeglądów auta? 
Gabriel Wysocki przyznaje, że 
tak. 80-90 procent kierowców 
reaguje na wytyczne – wymie-
niają zużyte części, usuwają 
usterki. Niektórzy przyjeżdżają 
na stację kontroli nawet kilka 
tygodni wcześniej, przed obo-
wiązkowym terminem, żeby 
dowiedzieć się, co w aucie nie 
działa jak należy i tym sa-
mym usprawniają samochód 
jeszcze przed datą przeglądu. 
Stan techniczny auta powinno 
przeprowadzać się okresowo. 
Diagności zalecają w marcu po 
zimie i w październiku przed ko-
lejną zmianą pory roku.  

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl   
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na co powinniśmy zwracać największą uwagę w naszych sa-
mochodach? Poszczególne podzespoły w aucie się eksploatują 
i dobrze co jakiś czas sprawdzać, jaki jest ich stan. wcześnie 
uchwycona usterka, niejednokrotnie pozwoli zmniejszyć kosz-
ty naprawy.

Diagnosta Gabriel Wysocki dokonuje przeglądu auta                                                                Fot. Jacek Koślicki
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Komórki ludzkiego ciała nie 
mogą się dzielić w nieskoń-
czoność – stwierdzone na-
ukowo. Starzenia póki co nie 
da się zatrzymać. Z wiekiem 
organizm traci zdolność do 
odtwarzania włókien kola-
genowych. A to im właśnie 
zawdzięczamy jędrność, gę-
stość i elastyczność skóry.   
Z upływem lat więcej komórek 
kolagenu naturalnie obumie-
ra, niż rodzi się nowych. Ten 
proces zaczyna się już około 
25. roku życia. Oczywiście u 
jednych osób wcześniej, u in-
nych później. Wpływ na to ma 
genetyka czy tryb życia. Ale 
u każdego nieuchronnie tak 
się dzieje. Jak możemy urato-
wać naszą młodość?

Karboksyterapia, 
czyli terapia 
dwutlenkiem węgla

Naturalne metody: odpo-
wiednia ilość snu, zbilanso-
wana dieta z antyoksydanta- 

mi niszczącymi wolne rodniki, 
aktywność fizyczna, odpo-
wiednia ilość wypijanej wody,  

brak stresu – te wszystkie 
czynniki znacząco wpływają 
na zachowanie dobrego wy- 

glądu. Bardzo często speł-
nienie tych warunków jest 
trudne. Szczególnie ostatnie- 

go. Dlatego szukamy innych 
metod pomagających nam  
w dbaniu o wygląd. 
Możemy wybierać z szero-
kiego wachlarza zabiegów 
kosmetycznych i związanych 
z medycyną estetyczną.  
– Przyznaję, że około 80 
procent klientek i klientów 
przychodzi na zabiegi este-
tyczne, a nie kosmetyczne. 
Mają one większą skutecz-
ność. Po jednym czy dwóch 
spotkaniach widać pierwsze 
efekty. To klientów motywuje 
– mówi Aleksandra Janikow-
ska, właścicielka Studia Uro-
dy „Estetica”. Jakie zabiegi są 
najskuteczniejsze? Z zakresu 
medycyny estetycznej pani 
Aleksandra w pierwszej ko-
lejności poleca karboksytera-
pię, polegającą na podawaniu 
pod skórę dwutlenku węgla, 
mezoterapię oraz wypełnia-
nie zmarszczek kwasem hia-
luronowym. Pierwszy zabieg 
ma bardzo szerokie spektrum 
działania. Pozwala walczyć  

z cellulitem, nadmiarem tkan-
ki tłuszczowej, rozstępami, 
łuszczycą, wypadaniem wło-
sów, redukuje zmarszczki i 
cienie pod oczami. – Widząc 
skórę klientki czy klienta, 
doradzę, jaki zabieg będzie 
najlepszy. Kwas hialurono-
wy jest bardzo skuteczny 
w wypełnianiu głębokich 
zmarszczek. Jeśli ktoś bo-
ryka się z przebarwieniami, 
elastycznością skóry, trą-
dzikiem, zmarszczkami, war-
to spróbować mezoterapii. 
Zabieg odżywi i zregeneruje 
skórę – wyjaśnia Aleksandra 
Janikowska. Specjalistki z 
gabinetu kosmetologii este-
tycznej Fiore Winczakiewicz 
& Rachowska polecają zabieg 
mikronakłuwania skóry, który 
powoduje pobudzenie pro-
dukcji kolagenu. 
Efektem zabiegu jest spłyce-
nie zmarszczek, wyrównanie 
kolorytu skóry, zagęszczenie 
skóry, zmniejszenie widocz-
ności porów. 

nieStety, Marzenia o wieczneJ MłoDości Są niereaLne. MuSiMy Się z tyM PoGoDzić. natoMiaSt MoŻna obecnie zrobić barDzo wieLe, Żeby tę  

MedycyNa estetyczNa zatrzyMa 

ZDROWIE I URODA

Kosmetolog Aleksandra Janikowska podczas zabiegu  karboksyterapii                               Fot.  Jacek Koślicki
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Każdy zapyta o bolesność in-
wazyjnych metod. Tak, mogą 
boleć. Zwykle jednak deter-
minacja osób decydujących 
się na upiększanie jest tak 
duża, że ból nie stanowi prze-
szkody. Kwestia nastawienia 
i indywidualnego progu od-
czuwania bólu. Jeżeli jednak 
kogoś przeraża igła, może 
zdecydować się na odmła-
dzającą i bezbolesną infuzję 
tlenową, peeling medyczny, 
termolifting czy masaż twa-
rzy metodą dermoliftingu. To 
alternatywy dla tych, którzy 
nie są zwolennikami inwazyj-
nych sposobów na upiększa-
nie. Joanna Śpiewak, właści-
cielka Salonu Kosmetologii 
Estetycznej „DermaSkin”, po-
leca szybki, bo 30-minuto-
wy zabieg GeneO+. Na co 
wpływa? Głęboko dotlenia 
skórę, złuszcza zrogowaciałą 
warstwę naskórka, ułatwia 
wchłanianie składników re-
witalizujących skórę, m.in. 
kwasu hialuronowego, azela-

inowego i kojowego oraz reti-
nolu. – Jeśli ktoś chce unik-
nąć ostrzykiwania, można 
uzyskać dobre efekty, wybie-
rając laser frakcyjny. Świet-
nie radzi sobie ze spłycaniem 
zmarszczek, bliznami, rozstę-
pami, niweluje kurze łapki 

– mówi pani Joanna. Panie 
kosmetolog z Fiore doradzają 
również drenaż limfatyczny 
z masażem pod ciśnieniem, 
który poprawia owal twarzy, 
skutecznie likwiduje cellulit, 
zlokalizowany tłuszcz, luźną 
skórę, obrzęki limfatyczne 
oraz wszelkie objawy starze-
nia się skóry.
Z zabiegów korzystają zarów-
no kobiety, jak i mężczyźni. 

Jeśli gabinety odwiedzają 
mężczyźni, to zwykle decy-
dują się na zabiegi z medy-
cyny estetycznej. Wybierają 
wypełnianie zmarszczek kwa- 
sem hialuronowym, mezote-
rapię, karboksyterapię, lipoli-
zę iniekcyjną, pozwalającą na 

nieoperacyjne usuwanie miej-
scowych otłuszczeń ciała. 
Chętnie korzystają z zabie-
gów wykonywanych na skó-
rze głowy, zapobiegających 
wypadaniu włosów i łysieniu.  
Panie kosmetolog zgodnie 
zalecają, żeby o zabiegach z 
użyciem igły pomyśleć po 30. 
roku życia. Wcześniej lepiej 
stosować naturalne sposoby i 
nieinwazyjne metody. – W za-

chowaniu młodego wyglądu 
niezwykle ważna jest profi-
laktyka i systematyczna pie-
lęgnacja, konieczny jest co-
dzienny, staranny demakijaż. 
Bardzo ważne jest stosowa-
nie kosmetyków odpowied-
nich do rodzaju cery, aktual-
nego stanu skóry, pory roku 
i warunków atmosferycznych 
– zwraca uwagę Joanna Win-
czakiewicz. – Dodatkowo uni-
kanie nadmiernej ekspozycji 
na promieniowanie słoneczne 
oraz solarium, stosowanie fil-
trów UV, zbilansowana dieta 
i aktywność fizyczna pozwo-
lą nam cieszyć się pięknym i 
młodym wyglądem oraz do-
brym samopoczuciem.

Piękny uśmiech
Cóż nam po wygładzeniu 
zmarszczek, jeśli uśmiech bę-
dzie daleki od doskonałości. 
Zęby to nasza wizytówka. Na 
szczęście w tym przypadku 
pomocna okazuje się stoma-
tologia estetyczna. Karolina 

Wałach, stomatolog z Kliniki 
Stomatologicznej „ArtMedi-
ca”: – Jeśli chodzi o zabie-
gi estetyczne dostępne w 
stomatologii, to możemy tu 
mówić o szeroko zakrojonej 
protetyce estetycznej, czyli 
koronach pełnoceramicznych 
oraz licówkach. Dzięki nim 
możemy nie tylko poprawić 
wygląd zębów, ale również 
skorygować pozycje zębów, 
jeśli nie mamy czasu bądź 
ochoty na leczenie ortodon-
tyczne. 
Pani Karolina akcentuje jed-
nak, że protetyka estetyczna 
często uzupełnia leczenie 
– pacjent najpierw koryguje 
wadę zgryzu u ortodonty, a 
następnie poprawia wygląd 
lub kształt zębów za pomo-
cą koron czy licówek, które 
cieszą się dużą popularno-
ścią, również ze względu na 
minimalną inwazyjność w 
strukturę zęba i zaskakujący 
efekt końcowy. Możliwości 
poprawy naszego uśmiechu 

jest wiele: dostępne dziś im-
planty, wybielanie, czysz-
czenie zębów, czyli skaling, 
który zapobiega osuwaniu się 
dziąseł i parodontozie, usu-
wanie osadów – piaskowanie, 
wymiana amalgamatowych 
– srebrnych wypełnień na 
kompozytowe. W dodatku 
na niektóre z tych zabiegów 
wcale nie wydamy wiele, a 
znacząco poprawimy wygląd 
naszych zębów. Szczotkowa-
nie, nitkowanie i regularne 
wizyty u stomatologa – nie-
zaniedbywanie tych trzech 
ważnych stomatologicznych 
przykazań to klucz do pro-
miennego uśmiechu. I do-
piero wówczas odmłodzone, 
zadbane ciało z perłowym i 
równym uzębieniem stworzą 
idealny duet.  

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl     

uMiłowaną Przez naS MłoDość PrzeDłuŻyć. PoMaGa naM w tyM MeDycyna eStetyczna. coraz częścieJ SięGaMy Po JeJ DobroDzieJStwa.

uPływaJący czaS

oKoło 80% 
KLienteK i KLientów Przy-

choDzi na zabieGi eStetyczne, 
 a Nie kosMetyczNe 



Bardzo często musi nastąpić 
moment zwrotny: szok po 
stanięciu na wadze, zadysz-
ka podczas wchodzenia po 
schodach, przestroga lekarza. 
Coś, co spowoduje, że o ruchu 
pomyślimy na poważnie. Nie 
odwlekajmy momentu startu. 
Dziś jest ten dzień! 

widoczne efekty 
już po trzech
miesiącach 

Bartosz Wroński, trener per-
sonalny, przyznaje, że wśród 
motywacji u obu płci dominuje 
chęć zrzucenia kilogramów, u 
mężczyzn dochodzi jeszcze 
zwykle pragnienie nabrania 
muskulatury. Poza tym ak-
tywność fizyczna staje się 
często zaleceniem fizjotera-
peuty po przebytych przez 
kogoś kontuzjach czy radą 
lekarza. – Dla osób całkowicie 
początkujących polecałbym 
na początek spacery, lekki 
jogging, basen. Proste ćwi-
czenia można robić w domu: 
brzuszki, pompki, przysiady 
– radzi trener personalny. – 
Jeśli wybierzemy się na siłow-
nię, dobrze zacząć od ćwiczeń 
na maszynach siłowych lub 
cardio – bieżni, orbitreku czy 
na rowerze stacjonarnym. W 
klubach fitness zawsze są tre-
nerzy, którzy podpowiedzą, 
które ćwiczenia będą dla da-
nej osoby najodpowiedniejsze.  
Brak szybkich efektów, brak 
czasu, a czasem znudzenie 
treningiem to główne powody 
zniechęcania się do ruchu. Dla-
tego trening trzeba koniecznie 
urozmaicać, żeby nie wkradła 
się rutyna. A jak nie stracić 
motywacji? – Po pierwszym 
miesiącu ćwiczeń, wykonywa-
nych systematycznie dwa-trzy 
razy w tygodniu, na pewno 
będziemy cieszyć się lepszym 
samopoczuciem. Jeśli do ruchu 
dodamy jakąś dietę – mamy 
szansę na zrzucenie kilku ki-
logramów. Natomiast musimy 
dać sobie czas około trzech 
miesięcy na bardziej widoczne 
efekty – mówi Bartosz Wroński.  

przez maratony 
do triathlonu

Przez ponad 10 lat trenował 
karate, był instruktorem, 
osiągał wyniki sportowe na 
poziomie mistrzostw Pol-
ski. W momencie zaprzesta-
nia treningów standardowa 
waga, przy wzroście 1,88 m, 
podskoczyła ze 100 na 137 
kg. To był impuls do wzno-
wienia aktywności fizycznej. 
– Był grudzień 2010 roku. 

Usiadłem przed komputerem 
i zacząłem wchodzić na różne 
strony związane ze sportem. 
Trafiłem na relację z Ironma- 
na – zawody triathlonowe. 
Zobaczyłem ludzi po osiem-
dziesiątce, którzy byli w sta-
nie przepłynąć 4 km, pokonać 
na rowerze 180 km, przebiec 
maraton i zrobić to wszyst-
ko w czasie krótszym niż 17 
godzin. To mi zaimponowało 
– wspomina Tomasz Górzyń-
ski, który tamtego pamięt-
nego dnia postanowił, że za 
rok weźmie udział w marato-
nie. To był realny cel, a data 
pozwalała na odpowiednie 
przygotowanie. Przez kilka 
miesięcy pan Tomasz syste- 
matycznie przygotowywał 
się do zawodów, opowiadał 
znajomym o swoim zamiarze, 
dzięki temu postanowienie 
stało się deklaracją. I pierw-
szy sukces. Przebiegł ma-
raton w 4 godziny 41 minut. 
Kolejnym celem było zejście 
poniżej 4 godzin, co udało 
się panu Tomaszowi po roku. 
Z czasem biegi na dystan-
sach od 10 km do maratonu 
stały się zbyt monotonne.  
I tak powrócił pomysł na start 
w triathlonie, który później 
zaowocował ideą założenia 
klubu triathlonowego dla 

podobnych jemu amatorów. 
Toruński Klub Triathlonowy 
to grupa wspólnie trenująca, 
osiągająca założone cele, a 
przede wszystkim wzajemnie 

się wspierająca i motywująca.  
Dziś Tomasz Górzyński bie-
ga, pływa, jeździ na rowerze. 
– Każdy sport trzeba rozpo-
czynać od wyznaczania sobie 
małych celów. Można zacząć 
od spacerów, marszobiegów 
lub biegów na kilka kilome-
trów, 100 m na basenie czy 
paru kilometrów na rowerze. 
Systematyczność i odpowied-
ni dobór obciążeń treningo-
wych to podstawa, dlatego 
dobrze trenuje się w grupie, 
najlepiej pod okiem instrukto-
ra lub trenera, ale można też 
skorzystać z doświadczenia 
starszych kolegów. Widzimy 
lepszych od siebie, ale rów-
nież słabszych. Możemy „go-
nić” tych lepszych, a przede 

wszystkim „uciekać” przed 
tymi, którzy wczoraj wydawali 
się słabsi, a trenują i są co-
raz lepsi. Namawiam również 
do startowania w zawodach.  

Z czasem zaczyna to wciągać, 
motywować do pracy i osiąga- 

nia coraz lepszych wyników. 
Trzeba zaczynać stopniowo  
i zdroworozsądkowo – dora-
dza triathlonista.   

A kiedy już zaczniemy żyć 
intensywniej sportowo, ruch 

 wejdzie nam w taki nawyk, 
że bez niego będziemy od-
czuwać dokuczliwy brak cze-
goś ważnego. Bo aktywność 
to endorfiny, pozytywne na-
stawienie, energia, zdrowe 
zmęczenie, ładna sylwetka 
i większa odporność. Samo 
dobro. No i radość! 

Hanna Wojtkowska  
redakcja@toronto-magazyn.pl  
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Bartosz Wroński zachęca do systematycznego wysiłku fizycznego                                                                                                                                                                                Fot. Jacek Koślicki

- trzeba wybrać reaLny ceL i Do nieGo DąŻyć – taK uwaŻa toruńSKi triathLoniSta toMaSz GórzyńSKi. MoŻe właśnie ŻeLazne PoStanowienie to 
naJSKutecznieJSzy SPoSób na rozPoczęcie aKtywności FizyczneJ. co robić, Żeby SPort na Dobre zaGościł w naSzyM Życiu? oD czeGo zacząć? 

PoStaw Sobie ceL i zaczniJ aKtywnie Żyć  

Joanna Kowalska, radzi zwrócić uwagę na certyfikaty bezpieczeństwa                                    Fot. Jacek Koślicki

Proste ćwiczenia można robić w domu: brzusz-
ki, pompki, przysiady – radzi trener personalny. 
– Jeśli wybierzemy się na siłownię, dobrze zacząć 
od ćwiczeń na maszynach siłowych i cardio – bieżni,  
orbitreku czy na rowerze stacjonarnym. 

ZDROWIE I URODA



Zapowiada się wielki show. 
Floydowski mur, wizualizacje, 
filmy, animacje, grafiki, gra 
świateł i laserów to wszystko 
sprawi, że dwugodzinny koncert 
będzie spektakularny. W wyko-
naniu zespołu Spare Bricks, czo-
łowego polskiego coverbandu, 
usłyszymy znane utwory bry-
tyjskich rockmanów. „Another 
Brick in the Wall part II”, „Shine 
on You Crazy Diamond”, „Com-
fortably Numb”, „Wish You Were 
Here”, „Hey You”, dwudziesto-
minutowa suita „Echoes” i wiele 
inne hitów popłynie ze sceny. 
Koncert uświetni również wy-
stęp specjalnie na tę okazję 
utworzonego dziecięcego ze-
społu wokalnego z Młodzieżo-
wego Domu Kultury w Toruniu, 
którym kierują Diana Mrozow-
ska i Jolanta Łukaszewicz. Mło-
dzi chórzyści w wieku 8-12 lat 
wykonają utwór „Another Brick 
in the Wall”. Sobotni wieczór 
to nie tylko wokal, ale i taniec. 
Kolejną atrakcją muzycznego 
show będzie występ grupy ta-
necznej Korporacja Taneczna 
Baby Jagi. Podczas koncertu ze-
spół zatańczy w trzech krótkich 
choreografiach.
Korporacja, istniejąca od 29 lat, 
liczy dziś 135 osób tańczących 

w siedmiu grupach wiekowych 
– od 5 do 21 lat. Działa w to-
ruńskim Młodzieżowym Domu 
Kultury. – Realizując program 
oparty na technice tańca kla-
sycznego i współczesnego, 
wykonujemy choreografie do 
przebojów muzyki filmowej, 
klasycznej i jazzowej. W Kor-
poracji dzieci zaczynają swoją 
przygodę z tańcem od 5. roku 
życia. Przez kolejne etapy szko-
lenia tanecznego dochodzą 
do najstarszej grupy licealnej 
z profesjonalnym programem 
artystycznym – mówi Jolanta 
Michalak, założycielka zespołu. 
Konsultantami zespołu są tan-
cerze bydgoskiej Opery Nova 
Ewa Białek-Seleznev i Vladimir 
Seleznev.
W tym roku Korporacja Tanecz-
na Baby Jagi gościła już na sce-
nie CKK Jordanki – z Williamem 
Prestigiacomo, finalistą The 
Voice of Poland. Grupa miała 
w swojej historii przygody z 
gwiazdami sceny polskiej es-
trady: Zbigniewem Wodeckim, 
Violettą Villas, Justyną Stecz-
kowską, Katarzyną Skrzynecką, 
Stanem Borysem. Z zespołu wy-
wodzi się znany aktor Piotr Gło-
wacki. W dziejach zespołu nie 
zabrakło medialnych akcentów. 

Wielokrotnie prezentował się w 
TVP2, TVP1, Polsacie Polonii, TV 
Bydgoszcz, na scenach teatru 
Polskiego i Starego w Warsza-
wie, Opery Nova w Bydgosz- 
czy, na scenach wielu miast 
w Polsce, w tym oczywiście 

w Toruniu, i w licznych krajach 
Europy. Jolanta Michalak: - Od 
2004 roku każda grupa wieko-
wa Korporacji wybiera spośród 
siebie w tajnym głosowaniu 
najlepszego tancerza, który na 
galowym koncercie otrzymuje 

statuetkę Złotej Miotły. Sta- 
tuetka powleczona jest 24-ka- 
ratowym złotem. Bierzemy  
udział w licznych koncer- 
tach charytatywnych na rzecz 
dzieci i młodzieży oraz firm. 
Godziny ciężkiej pracy podczas  

prób zaowocują efektami już 
jutro. Wokalno-taneczne wido-
wisko to  święto dla floydow-
skich fanów. 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl
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„Pink Floyd w blasku księżyca” to niepowtarzalny spektakl multimedialny w sali koncertowej cKK Jordanki, już jutro, 17 września. oprócz występu 
coverbandu Spare bricks, usłyszymy dziecięce głosy chórzystów w utworze „another brick in the wall”, a także występ grupy tanecznej Korporacja 
taneczna baby Jagi. 

piNk Floyd  w  ta n e c z n e J  a r a n Ż a c J i

REKLAMA REKLAMATRN 2016091613G TRN 2016091614G

Korporacja Taneczna Baby Jagi zatańczy w trzech choreografiach                                                                                                        Fot. Nadesłane

koncert 
„Pink Floyd 

w blasku księżyca”
cKK Jordanki

17 września
 o godz. 19.00

- trzeba wybrać reaLny ceL i Do nieGo DąŻyć – taK uwaŻa toruńSKi triathLoniSta toMaSz GórzyńSKi. MoŻe właśnie ŻeLazne PoStanowienie to 
naJSKutecznieJSzy SPoSób na rozPoczęcie aKtywności FizyczneJ. co robić, Żeby SPort na Dobre zaGościł w naSzyM Życiu? oD czeGo zacząć? 

PoStaw Sobie ceL i zaczniJ aKtywnie Żyć  

KULTURA
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ULICE SZEROKA I KRóLOWEJ JADWIGI PO RAZ óSMY OBCHODZIŁY SWOJE ŚWIęTO. TYM RAZEM NAJWIęKSZą ATRAKCJą BYŁ POKAZ MODY  
Z UDZIAŁEM TORUNIANEK I TORUNIAN. FOT. JACEK KOŚLICKI

świętowanie na uLicy SzeroKieJ
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koncert
rockowo w Pameli

wernisaż
Moja przygoda w muzeum

koncert
inauguracja sezonu artystycznego

wykład
Sztuka w artusie

W niedzielny wieczór w HRP „Pamela” wystąpią: duet Oil Stains oraz grupa Continen-
tal. Continental to pochodzący z Bostonu zespół, grający unikalną mieszankę rocka, 
country, folku i bluesa. Założyciel i twórca grupy - Rick Barton - znany jest z takich 
projektów jak: The Outlets, Everybody Out! czy Dropkick Murphys . Continental w swo-
ich utworach porusza takie tematy, jak miłość, strata, wędrówka. Wszystko z punk-
tu widzenia zwyczajnego człowieka. Twórczość zespołu cechuje szczerość przekazu  
i ogromna energia, wyznaczniki charakterystyczne dla zespołów pierwszej fali punk 
rocka. Grup końca lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku stanowiących niezaprze-
czalnie jedną z głównych inspiracji zespołu. Wieczór otworzy występ rock’n’rollowych 
buntowników spod znaku Oil Stains. Duet w składzie: Maciej Sztyma (gitara) i Seb der 
Strychen (perkusja / wokal) swoim potężnym, korzennym brzmieniem zdobył liczne 
grono fanów w Hard Rock Pubie „Pamela”. Ich teksty o tematyce motoryzacyjnej, 
wolnościowej i miłosnej, połączone z muzyką, którą sami określają jako root rock, 
wpasowują się idealnie w ten niedzielny koncert. 

Piotr Paleczny (fortepian) i Mariusz Smolij (dyrygent/) oraz 
Toruńska Orkiestra Symfoniczna  W programie: Ludwig van 
Beethoven - V Koncert fortepianowy Es-dur op. 73 To jedno 
z najwybitniejszych dzieł środkowego okresu twórczości Be-
ethovena. Uznawany jest za wzorzec i szczyt możliwości tej 
formy muzycznej. Świadomy i konsekwentny rozwój stylu 
tego kompozytora ukazuje uzyskanie idealnej równowagi 
między treścią emocjonalną a elementami wirtuozowsko
-improwizacyjnymi. Swoim wydźwiękiem dzieło nawiązuje 
do popularnych koncertów wojskowych. Mocne, marszo-
we rytmy, proste i żywe motywy i podkreślenie tonacją 
Es-dur (to ta sama tonacja co III Symfonia „Eroica”) nadaje 
 utworowi wręcz bohaterskich cech.  

Na tegoroczny konkurs „Moja Przygoda w muzeum” 
wpłynęło ponad 1800 prac z 90 ośrodków polskich 
i zagranicznych: z  Łotwy, Chin, Estonii, Ukrainy, 
Słowenii, Białorusi, Turcji i Polski. Jury wybrało ok. 
250 prac na wystawę pokonkursową, która będzie 
prezentowana w Ratuszu Staromiejskim w terminie 
od 16 września do 13 listopada 2016 r. Konkurs to 
przedsięwzięcie z długoletnią tradycją - w tym roku 
przypada jego 38. edycja. Kilkadziesiąt lat istnienia 
projektu to spory dorobek artystyczny, edukacyjny 
oraz wystawienniczy. Pokolenia uczniów i nauczy-
cieli biorących udział w Konkursie nieustannie zmie-
niają się i zmieniają się także sposoby wyrażania 
przez uczestników przeżyć związanych z obcowa-
niem z szeroko rozumianymi skarbami dziedzictwa 
kulturowego.

Pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie ze sztuką poświęco-
ne będzieHieronimowi Boschowi, niezwykłemu artyście, którego 
sztuka wciąż wymyka się interpretacjom. W roku 2016 mija 500 
lat od śmierci artysty, jest to więc najlepszy moment na przy-
pomnienie tego wielkiego malarza. Twórczość Boscha charak-
teryzuje złożona symbolika, dotycząca w wielu przypadkach 
grzeszności i niedoskonałości człowieka, poprzez swą zawiłość 
nie do końca jasna dla odbiorców. Mówi się, że malarstwo Boscha 
stanowiło inspirację dla XX-wiecznych surrealistów i nie ma się co 
dziwić, wszak jego dzieła przepełnione są dziwacznymi wyobra-
żeniami, monstrami, scenami obscenicznymi i wymyślnymi tor-
turami. Wszystko to sprawiło, że wokół artysty narosła legenda 
twórcy chorego psychicznie, żyjącego na obrzeżach społeczeń-
stwa. W najlepszym przypadku uznawano go za heretyka religij-
nego albo zwolennika alchemii i okultyzmu.Tej ugruntowywanej 
przez stulecia legendzie przeczą dosyć dobrze udokumentowa-
ne fakty z jego życia, które ujrzały światło dzienne przy okazji 
wielkiej monograficznej wystawy artysty. Wykład w syntetycz-
ny sposób zaprezentuje wszystkie te najnowsze interpretacje,  
a także wiele nieznanych dotąd ciekawostek i analiz.

continental/oil Stains 18.09.2016, godz. 21.00
hard rock Pub „Pamela” ul. Legionów 36

wstęp wolny

16.09.2016, 
godz. 12.00, 

ratusz Staromiejski
wstęp wolny

20.08.2016 godz. 19.00
cKK Jordanki bilety: 50 zł

21.09.2016, 
godz. 18.30

Dwór artusa, 
Sala wielka
wstęp wolny
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