


Elaaaaanaaaa!
Ostatnio, pod moim mieszka-
niem, w nocy przechodziło 
kilku chłopaczków, wyjąc na 
cały głos „Elaaanaaaa!”. Po-
czułem, że coś mi w tym nie 
pasuje. Że jest coś nieodparcie 
śmiesznego w ich zachowaniu. 
Chłopcy wyli bowiem nazwę 
Zakładów Włókien Sztucz-
nych Chemitex-Elana, których 
już nie ma. Tzn. jest taka „neo
-Elana” należąca do holdingu 
Boryszewa, ale nawet ona nie 
prowadzi sekcji piłkarskiej.

Większość dzisiejszych „fanów” 
Elany Toruń nie ma pewnie po-
jęcia, co to jest „elana”. To takie 
włókno sztuczne produkowane 
w latach 60., 70. i 80. w toruń-
skiej Elanie. W czasie świetności, 
w latach 70., „Elka” zatrudniała 
nawet 7000 osób. Pamiętam Ela-
nę z tamtych lat. Pamiętam ty-
siące szarych mężczyzn i kobiet 
jadących smutnymi autobusami 
i tramwajami do zakładów przy 
Curie-Skłodowskiej. Ale dla więk-
szości najważniejsze było to, że 
jest praca. Komunistyczna Elana, 
jak każdy wielki zakład polski, 
duma ludowej Ojczyzny, miała 
swoich pracowników, a dla nich 
swoje bloki, ogródki działkowe, 
baseny, szkoły i oczywiście klub 
sportowy, w tym sekcję piłkarską. 
Klub, który nigdy nie osiągnął 
niczego istotnego. Ponad II ligę 
nie podskoczył, pucharów nie 
wygrywał. Z tego, co pamiętam, 
sekcja piłkarska w 2000 roku 
ostatecznie zrezygnowała z na-
zwy Elana, by powrócić do niej 

w 2008. OK, ale co do tego mają 
śpiewy chłopaków?
Odebrałem je jako coś kurio-
zalnego, bo uświadomiłem 
sobie, że żaden z nich nie wi-
dział „tamtej” Elany. A gdyby 
zobaczył, to żaden z nich nie 
chciałby w takiej pracować. 
Ani żyć w tamtym świecie. 
Teraz zaś oddają swoje emo-
cje, budują swój świat wokół 
nazwy komunistycznego za-
kładu chemicznego. Nie króla, 
naukowca, wielkiego Polaka, 
wielkiej idei, tylko fabryki włó-
kien. Klub, który kochają (?), 
też jakby nie całkiem zasługu-
je na oddawanie mu życia. 
Dlatego chcę powiedzieć tym 
chłopakom, co z takim sercem 
śpiewają pod moimi oknami – 
„dajcie luz”. Zmieńcie nazwę, szu-
kajcie przyszłości, czegoś ożyw-
czego. Świat jest wielki, a wy 
młodzi. Szukajcie, a znajdziecie!

Jarosław Jarry Jaworski 
specjalista public relations, 

freak

Niewidzialna ręka drwala...
Polacy to naród, który potrafi 
śmiać się ze wszystkiego. Pod-
czas II wojny pojawiały się dow-
cipy o „głupim malarzu”, w stanie 
wojennym były kawały o WRON
-ie. To jedna z naszych polskich 
cech. Nie dajemy się i potrafimy 
śmiechem przez łzy wspierać 
się nawzajem. W czasach dobrej 
zmiany, wielu chyba najbardziej 

bolał widok całych połaci wyci-
nanych lasów. Mechaniczne piły 
dotknęły wszystkiego, co tylko 
można było wyciąć. Puszcza 
Białowieska, tereny wydm nad-
morskich, leśne enklawy, drze-
wa na skwerach. Bez powodu, 
byle teraz – bo można – padały 
pod bezduszną ręką PiS-owskich 
drwali. Wszystko za sprawą mi-
nistra Szyszko. To facet, który 
posiada ogromne tereny, tysiące 
hektarów gruntów, prawdziwy 
leśny magnat. Do tego doskonale 
„dogadany” z naszym toruńskim 
katolickim radiem i telewizją. Tak 
„umocowany” robi facet z polski-
mi lasami, co chce. Po co, spyta 
ktoś? No przecież wiadomo, że 
metr kwadratowy lasu w mie-
ście wart jest ze 20 zł, a działka 
budowlana nieraz dobrze ponad 
300. A na Helu czy wokół Wilano-
wa to i dobrze ponad 1000 zł. Od 
razu widać, że jak nie wiadomo o 
co chodzi, zawsze chodzi o pienią-
dze. Ogromne i szybko zarobione 
pieniądze. Jedna ustawa, kilka 

miesięcy „odlesiania” i rodzina 
ustawiona na pokolenia. Czy 
„suweren” aby na pewno tego 
właśnie chciał? I tu mój podziw 
budzi poczucie humoru Polaków. 
Bo skoro już nic nie można, skoro 
krew każdego zalewa, a politycy 
z szyderczym uśmiechem opo-
wiadają w telewizorze dyrdyma-
ły, pozostaje tylko zrobić sobie 
z nich jakieś jaja. I ktoś właśnie 
„wyciął” numer ministrowi Szysz-
ko. Jakaś Niewidzialna Ręka „wy-
cięła” mu pod nosem kilkadziesiąt 
drzew na jego działce. Przy milio-
nach wyciętych drzew w Polsce 
i miliardach na kontach „dobrze 
poinformowanych” inwestorów 
to nikła strata, ale za to mina le-
śnego magnata, który sam chyba 
poczuł się w końcu zrobiony w 
bambuko – bezcenna. Uwielbiam 
tę polską przekorę i poczucie 
humoru. Co jak co, ale śmiać się, 
choć nieraz przez łzy, to Polak 
jednak potrafi...

Zielono nam
Kiedy jedni pozbywają się 
drzew w swoim otoczeniu, inni 
chcą wokół siebie więcej ziele-
ni. Tak jest w Toruniu. Z pośród 
wniosków, które wpłynęły do 
budżetu partycypacyjnego, 
to wiodący trend. Brawo! Do 
rozdysponowania na projek-
ty realizowane w 2018 roku 
mieszkańcy mają ponad 7 mi-
lionów złotych. Już w czerw-
cu sami zadecydujemy, na co 
pieniądze z budżetu zostaną 
przeznaczone, nie przegapmy 
tej okazji. To ważna inicjaty-

wa miasta i przede wszyst-
kim możliwość wykazania się 
wszystkim „narzekającym”. 
Dla każdego ważne jest coś 
innego. Sportowiec chce no-
wej infrastruktury sportowej, 
rodzice małego dziecka zwra-
cają uwagę na nowoczesne 
i bezpieczne place zabaw, a 
melomanowi brakuje dużych 
przedsięwzięć muzycznych. 
Miasto to złożony organizm. 
Zarządzanie nim polega na 
wywarzeniu priorytetów i 
zapewnianiu najlepszych wa-
runków po pierwsze do życia, 
potem wypoczynku, pracy, 
rozwoju. Ciężko to wszyst-
ko pogodzić, ciężko sprostać 
wszystkim oczekiwaniom. 
Właśnie dlatego pojawiło się 
narzędzie, którym jest budżet 
obywatelski. Narzędzie w rę-
kach mieszkańców. Sami zgła-
szają swoje potrzeby i prio-
rytety w swoim najbliższym 
otoczeniu. Mieszkańcy party-
cypują w toruńskim budżecie i 
razem zmieniają Toruń. Dzięki 

tej formie pojawiło się wiele 
siłowni na wolnym powietrzu, 
place do street workoutu, 
nowe stojaki rowerowe czy 
ekologiczne place zabaw. To-
runianie piszą projekty, ale nie 
dla siebie. Dla nas wszystkich. 
Jeśli nie zainicjowałeś żadne-
go projektu, wesprzyj chociaż 
swoim głosem któreś z przed-
sięwzięć ważnych dla miasta i 
Twojej okolicy. Miasto to ludzi, 
budżet obywatelski to udo-
wadnia. Ludzie inicjują, tworzą 
i korzystają. Na łamach „To-
ronto” na pewno przypomni-
my Państwu o głosowaniu, a 
tymczasem oddajemy wyda-
nie, które stanowi zaprosze-
nie na „Majówkę”. Nie tylko 
tę „wyjazdową”. Pokazujemy 
również, ile dzieje się w na-
szym mieście, zachęcamy, by 
zakochać się w Toruniu jesz-
cze raz. W końcu wiosna to 
idealny na to czas! 

LUDZIE TORONTO

Maciej Karczewski 
toruński przedsiębiorca

Społeczna inwestycja
Wydanie płyty, finansowanej poprzez 
crowdfunding, to rodzaj inwestycji. Ma 
swój wymiar materialny, zarówno dla 
zespołu, jak i fanów. Jest również wy-
razem wsparcia dla artystów. Trzeba 
jednak pamiętać, że w finansowaniu 
społecznościowym jest zawarty pe-
wien element ryzyka. Gdy akcja się 
nie powiedzie, projekt staje pod du-
żym znakiem zapytania. Nie jest więc 
najprostszą drogą. Ale właśnie taką 
wybrali Piotr Kozub i Mieszko Służew-
ski, czyli duet Manfredi & Johnson. 
Akcja dotyczyła ich nowej płyty „Bri-
ght & Brave”, na której wytłoczenie 
zebrali środki dzięki współpracy z 
polską platformą crowdfundingową 
„Wspieram.to”. Nagrania zrealizowa-

ne w Rolling Tape Studio oraz ich miks i 
mastering sfinansowali z nagród zdo-
bytych na festiwalach bluesowych. 
Nad płytą pracowali wspólnie z ce-
nionym realizatorem i producentem 
muzycznym – Markiem Schwartzem. 
Wyjątek stanowi tytułowy utwór z 
płyty „Bright & Brave”, którego miks 
został zrealizowany w Capitol Studios 
w Hollywood L.A (USA). Piotr Kozub, 
podsumowując wykorzystanie fi-
nansowania społecznościowego w 
procesie powstania płyty, stwierdził: 
„Stawia to na pewno nasz duet w 
przyjaznym świetle, tym bardziej że 
akcja zakończyła się powodzeniem”. 
Muzycy zebrali 102% potrzebnej 
kwoty – czyli sukces już na starcie. W 
opisie projektu dotyczącego albumu 
„Bright & Brave”, bluesmani zapowia-
dali, że będzie to „mieszanka klimatów 
z Delty Missisipi, więziennego bluesa, 
brzmień prosto z Chicago z odrobi-
ną cygańskiego jazzu z Francji. To 
wszystko w charakterystycznym dla 
Manfredi & Johnson stylu”. Swoją de-
klarację potwierdzili serią koncertów 
promujących album.  Ostatnim z nich 
był występ w toruńskim Hard Rock 

Pubie Pamela, który Mieszko Słu-
żewski podsumował: „Od wyjścia na 
scenę i pierwszych reakcji publiczno-
ści wiedzieliśmy, że to będzie bardzo 
dobry koncert. Po jego zakończeniu 
(opóźnionym, ponieważ publika nie 
chciała nas wypuścić ze sceny), mogę 
z czystym sumieniem powiedzieć, że 
był to jeden z najlepszych koncertów, 
jakie grałem (jeśli nie najlepszy)”. Wy-
gląda więc na to, że duet Manfredi 
& Johnson odszukał drogę wiodącą 
do serc i umysłów fanów bluesa. I to 
na długo przed wydaniem „Bright & 
Brave”. Sławek Wierzcholski, wspomi-
nając udział Mieszka Służewskiego w 
organizowanym przez siebie festiwa-
lu, stwierdził: „To bez wątpienia jeden 
z czołowych mistrzów harmonijki w 
naszym kraju. Już przed sześcioma 
laty grał tak efektownie, że bez trudu 
zdobył pierwsze miejsce w konkursie 
Harmonica Bridge. Od tamtego czasu 
jego gra nabrała jeszcze więcej swo-
body i dojrzałości. W duecie Manfredi 
& Johnson wychodzi poza schematy 
typowego bluesowego frazowania”.
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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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Do tej pory dosyć masywnej kon-
strukcji. Ogródki gastronomiczne 
na toruńskiej starówce doczekały 
się liftingu. Dlaczego? Ponieważ 
skutecznie zasłaniały walory 
architektoniczne Starego Miasta. 
– Negocjowaliśmy zmiany z wła-
ścicielami lokali gastronomicz-
nych od zeszłego roku. Wspólnie 
próbowaliśmy wypracować kom-
promisy. Wzorowaliśmy się na 
modyfikacjach ogródków w Kra-
kowie, Poznaniu i we Wrocławiu – 
mówi Aleksandra Iżycka, dyrektor 
Biura Toruńskiego Centrum Mia-
sta. – Największą zaletą zmian 
jest lepsza widoczność zabudowy 
starówki i to, że widać ludzi, a nie 
dominujące w okresie wiosenno
-letnim konstrukcje ogródków. 

Mają być lekkie 
i przewiewne

Większość ogródków miała 
konstrukcje zamkniętych pa-
wilonów i wyglądała dosyć 
topornie.  Od tego sezonu 
ma być przewiewnie, lekko 
i naturalnie. Nowe ogródki 
pozbawione będą jednoli-
tych dachów, folii, plandek, 
rolet, ciężkich mebli, a na-
wet sztucznej trawy. Co w 
zamian? Pojawiły się para-
sole, które są składane po 

zamknięciu lokalu, lub mar-
kizy. Umeblowanie ogródka 
muszą stanowić lekkie meble 
z materiałów naturalnych lub 
imitujących naturalne, czyli 
na przykład z wikliny, rata-
nu, drewna czy metalu. Mile 
widziane są donice z zielenią. 
Nowy regulamin dopuszcza 
podesty, ponieważ pozwalają 
one zniwelować nierówności 
terenu. Poza tym stanowią 

solidny grunt dla parasoli. 
Na początku tego roku ulica 
Szeroka, Królowej Jadwigi, 
Rynek Staromiejski i Różana 
stały się drogami wewnętrz-
nymi, a to ułatwia podpisy-
wanie umów cywilno-praw-
nych z przedsiębiorcami 
działającymi w obszarze 
Starego Miasta. Biuro Toruń-
skiego Centrum Miasta będzie 
się starać o poszerzenie tego 

obszaru o płytę Rynku No-
womiejskiego i kolejne ulice 
starówki.  

Nie stracą klientów?

Co o idei ujednolicenia ogród-
ków sądzą restauratorzy? 
– W trakcie negocjacji i spo-
tkań z pracownikami Biura 
Toruńskiego Centrum Miasta 
zdania były podzielone. Na 

utrzymaniu dotychczasowej 
konstrukcji ogródków najbar-
dziej zależało właścicielom 
mniejszych lokali, które dzięki 
ogródkom zyskiwały dodat-
kową powierzchnię, stawiając 
zadaszone pawilony. Wiado-
mo, że nieosłonięte konstruk-
cje nie będą przyciągały tak 
dużej liczby klientów w chłod-
ne czy deszczowe dni, jak 
działo się wcześniej. Również 
my sami w ubiegłym roku, 
żeby przedłużyć sezon zain-
westowaliśmy w drewniane 
zadaszenie i folie pod koniec 
lata – mówi Mateusz Mro-
czyński, manager restauracji 
„U Kucharzy”. Z jednej strony 
restauratorzy obawiają się 
utraty części klientów w przy-
padku aury niesprzyjającej 
siedzeniu na zewnątrz, szcze-
gólnie w przypadku lokali z 
mniej obszernym wnętrzem. 
Z drugiej strony zgadzają się 
z koniecznością standaryzacji 
ogródków. – Rynek Staromiej-
ski na pewno zyskał na este-
tyce. Musimy pamiętać o tym, 
że turyści przyjeżdżają do 
Torunia dla urokliwej starówki, 
a nie dla restauracji czy ka-
wiarni. My jako restauratorzy 
jesteśmy na rynku gośćmi – 
podkreśla Mateusz Mroczyń-

ski. W ogródku restauracji „U 
Kucharzy” pojawił się podest, 
parasole, z krzeseł i stolików 
usunięto – zgodnie z nowymi 
wymogami – loga dostawców. 
Ogródek będzie ozdobiony 
kwiatami i zielenią. 
Nie wszystkie lokale gastro-
nomiczne czekały zmiany  
i dodatkowe koszty. Grande 
Coffee od początku miało lek-
ką konstrukcję ogródka. – Nie 
musieliśmy nic zmieniać chy-
ba jako jedyni na Rynku Sta-
romiejskim. Nie korzystamy z 
podestów, ratanowe meble 
stoją bezpośrednio na bruku. 
W chłodniejsze dni do dyspo-
zycji klientów są koce, dlate-
go klienci chętnie korzystają z 
posiedzenia na zewnątrz na-
wet w chłodniejsze dni – mówi 
pani Ewelina z Grande Coffee.     
Żeby poprawić wizerunek sta-
rówki, odmalowano również 
stoiska dla kwiaciarek i wpro-
wadzono jednakowe stoiska z 
pamiątkami zlokalizowanymi 
na płycie rynku – będzie ich 
mniej niż dotychczas. Rozpo-
częto także usuwanie poty-
kaczy reklamowych utrud-
niających swobodny ruch na 
chodnikach. 

   Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl 

Wraz z nadejściem cieplejszych miesięcy chętniej spacerujemy po mieście, chętniej również wpadamy do kawiarni i restauracji, szczególnie 
jeśli możemy posiedzieć na zewnątrz. Przed lokalami gastronomicznymi pojawiły się już ogródki. W tym roku w zmienionym designie… 

W SeRcu StaRóWKi WięceJ PRZeStRZeNi – ogRóDKi Po LiftiNgu 

Na zdjęciu Aleksandra Iżycka                                                                                                                                   Fot. Joanna Wojno-Wolska



Do tegorocznego budżetu 
obywatelskiego torunianie 
zgłosili 183 projekty. Obecnie 
są one na etapie oceny zgod-
ności z regulaminem i oszaco-
wania możliwości realizacji.  
W ubiegłym roku wśród pro-
pozycji mieszkańców Grodu 
Kopernika wyraźnie domino-
wały obiekty sportowe. Tym 
razem stawiamy na zieleń. 
– Porównując ubiegłoroczną 
i tegoroczną edycję Budżetu 
Partycypacyjnego Torunia, 
wzrosła liczba projektów 
związanych z zielenią w mie-
ście – informuje Anna Kulbic-
ka-Tondel, rzecznik prasowy 
Urzędu Miasta Torunia. – Si-
łownie zewnętrzne i obiekty 
rekreacyjne nadal się poja-
wiają, ale w mniejszej liczbie. 
Wciąż trwa analiza projektów. 
Niektóre łączą w jednym róż-
ne zadania, a w takim przy-
padku niewykluczone, że za-
proponujemy wnioskodawcy 
podzielenie projektu. Wśród 
najczęstszych błędów, z po-
wodu których wniosek jest 
odrzucony, to niezgodność 

miejsca zamieszkania wnio-
skodawcy z danym okręgiem. 
Kwota, którą mogą tym razem 
rozdzielić torunianie, wynosi 
ponad 7 mln zł. 30% trafi do 
puli ogólnomiejskiej, a 70% do 
pul lokalnych, przeznaczo-
nych dla poszczególnych jed-
nostek pomocniczych gminy.

Warto wychodzić 
z inicjatywą

Budżet partycypacyjny co 
roku pozwala na realizację 
projektów zaproponowa-
nych przez mieszkańców 
miasta. Nowe inwestycje 
wpływają na poprawę ja-
kości życia i realną zmia-
nę lokalnej przestrzeni. 
Jednym z tego typu przy-
kładów jest projekt „Przy-
roda w paluszku”, który z 
powodzeniem funkcjonuje 
od 2016 roku na terenie to-
ruńskiego Ogrodu Zoobota-
nicznego. – Zdecydowanie 
warto angażować się w ini-
cjatywy obywatelskie i w 

pomoc innym – przekonuje 
Beata Gęsińska, dyrektor 
Ogrodu Zoobotanicznego w 

Toruniu. – Po konsultacjach 
z członkami Związku Osób 
Niewidomych w Toruniu mo-
gliśmy dopracować projekt 
tak, żeby był on jak najle-

piej przystosowany do po-
trzeb osób niepełnospraw-
nych. Inicjatywa „Przyroda 

w paluszku” obecnie stwa-
rza nową przestrzeń dla 
niewidomych mieszkańców 
miasta. Pozwala im lepiej 
poznać przyrodę i stworzyć 

komfortowe warunki do 
zwiedzania naszego ogrodu. 
Specjalnie zaprojektowane 

tablice dotykowe pozwalają 
w wygodny i świadomy spo-
sób obcować z naturą. Oso-
by niewidome, dzięki tego 
typu projektom, mogą sa-

modzielnie zgłębiać wiedzę 
na temat dostępnych roślin  
i zwierząt, co daje im jesz-
cze większą satysfakcję. 

Inne projekty, które do tej 
pory zostały zrealizowa-
ne w ramach budżetu, to 
m.in. stworzenie placów do 
street workoutu, montaż 
nowoczesnych stojaków 
rowerowych czy budowa 
ekologicznego placu zabaw.  
Weryfikacja wniosków po-
trwa do 31 maja. Kolejnym 
etapem będzie ogłoszenie 
list projektów do głosowa-
nia, które zaplanowano na  
5 czerwca. Głosowanie 
mieszkańców potrwa od  
17 do 26 czerwca. Ogłosze-
nie zwycięskich projektów  
- do 25 lipca.

Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

- 4 - - 5 -

trwa weryfikacja projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Partycypacyjnego torunia na rok 2018. Do rozdysponowania przeznaczono 
 ponad 7 mln zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem wiadomo już, że wzrosła liczba projektów związanych z zielenią w mieście. 

BuDŻet PaRtycyPacyJNy: 
cZego BRaKuJe MieSZKańcoM toRuNia?
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Na zdjęciu Beata Gęsińska, dyrektor Ogrodu Zoobotanicznego                                               Fot. Joanna Wojno-Wolska
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BiLaRD iNDyJSKi WyMaga PRecyZJi

iNNoWacyJNa eLeKtRociePłoWNia WytWaRZa JuŻ ciePło

Zamiast dużego stołu – mały 
z planszą, zamiast kija – pal-
ce, zamiast pozycji stojącej – 
siedząca. Bilard indyjski różni 
się od tradycyjnego bilardu 
z bilami, ale może wciągnąć 
równie skutecznie. W koń-
cu w obu przypadkach liczy 
się celny strzał. – Na bilard 
indyjski trafiłem przypad-
kiem w internecie, szukając 
bilardu, w którego można by 
zagrać w domu. I tak wta-
jemniczyłem się w carroma. 
To bardzo wymagająca gra 
– ręka zastępuje kij. Kluczo-
wa jest precyzja. Carrom tak 
mnie zafascynował, że w 
tradycyjny bilard gram już 
teraz tylko sporadycznie – 
opowiada Łukasz Kamiński, 
założyciel Toruńskiego Klubu 
Carrom, działającego od 2011 
roku. 

Wbić krążek do łuzy

Na czym polega carrom? Tę 
grę bilardową, przypomi-
nającą trochę grę w kapsle, 
rozgrywa się na siedząco 

przy kwadratowym stole. 
Drewniane krążki ustawione 
na planszy gracze za pomo-
cą strikera wbijają do łuz, 
czyli otworów na rogu plan-
szy (tak samo nazywają się 
otwory w tradycyjnym stole 
bilardowym). Na planszy do 
dyspozycji graczy są białe i 
czarne krążki, strikery, bor-
dowa królowa. Wygrywa ten 
zawodnik, który pierwszy 
wbije wszystkie krążki swo-
jego koloru. Do opanowania 
pozostaje kilkanaście technik 
pstryknięć strikera. Bo wła-
śnie od pstryknięć i ich cel-
ności zależy powodzenie gra-
czy. Można grać w systemie 
jeden na jeden lub po dwóch 
zawodników. 

Jakie umiejętności są kluczo-
we w bilardzie indyjskim? – 
Gra wymaga przede wszyst-
kim siły w palcach, dlatego 
zaczynają w nią grać dopiero 
gimnazjaliści, bo w przypad-
ku młodszych dzieci jest to 
po prostu zbyt trudne. Poza 
tym istotna jest koordynacja 

ruchowa i skupienie. Trzeba 
poświęcić trochę czasu, żeby 
wyćwiczyć celność, precyzję 
strzału. Podstawą carroma 
jest także cierpliwość. To, ile 
nam zajmie opanowanie gry, 
jest oczywiście bardzo indy-
widualną sprawą. Mogę po-
dać przykład mojego kolegi 
– po pół roku treningów osią-
gnął bardzo dobry poziom – 
wymienia Łukasz Kamiński. 

W Polsce od 10 lat

Carrom wywodzi się z Indii, 
ale zyskał popularność w 
wielu krajach. W Europie w bi-
lard indyjski gra się od kilku-
nastu lat m.in. w Niemczech, 
we Francji, we Włoszech. W 
Polsce pierwszy klub powstał 
w Warszawie dopiero w 2007 
roku – grę do naszego kra-
ju sprowadziło małżeństwo 
Paulina i Jakub Nowakowscy, 
którzy zafascynowali się bi-
lardem w czasie podróży po 
Indiach. 
Carrom z rozrywki stał się 
sportem. Najważniejszymi 

polskimi imprezami są obec-
nie Międzynarodowe Mistrzo-
stwa Polski w Brzegu, Mło-
dzieżowe Mistrzostwa Polski 
w Ożarowie oraz turniej w 
Toruniu. W 2013 roku Polska 
była gospodarzem Carrom 
EuroCup – zawodów o randze 
mistrzostw Europy. Najlep-

si startują w mistrzostwach 
świata.
Torunianie do tej pory spoty-
kali się w sklepie GrajFer. Po 
jego zamknięciu poszukiwali 
nowego miejsca, w którym 
mogliby doskonalić swoje 
umiejętności w carromie. Od 
15 maja, w poniedziałki, będą 

spotykać się w Książnicy Ko-
pernikańskiej przy ul. Sło-
wackiego 8. Kolejne majowe 
spotkania są planowane na 
22 i 29 maja od 17.00-19.00. 
Nowi gracze są mile widziani!

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

Inauguracja nowej elektro-
ciepłowni zapoczątkowała 
wytwarzanie ciepła za po-
mocą innowacyjnych insta-
lacji kogeneracyjnych. W 
długoletniej perspektywie 
inwestycja ta ma zapew-
nić ciągłość dostaw ciepła i 
energii elektrycznej nie tyl-
ko dla mieszkańców Torunia, 
ale i całego regionu. – Dzięki 
nowej elektrociepłowni je-
steśmy już nie tylko produ-
centem i dostawcą ciepła, 
ale też wytwórcą energii 
elektrycznej w kogenera-
cji – mówi Robert Kowalski, 
prezes zarządu EDF Toruń. 
– Turbina uruchamiająca się 
w zaledwie 15 minut to na-
prawdę ogromny atut. Dzięki 
temu możliwe będzie szyb-
kie reagowanie na potrzeby 
odbiorców ciepła i energii 
elektrycznej przy zapewnie-
niu wysokiej sprawności oraz 
efektywności toruńskiego 
systemu ciepłowniczego i 
energetycznego. Ponadto 
zastąpienie wyeksploato-
wanych kotłów węglowych 
pozwoli obniżyć o ok. 90% 
poziom emisji tlenków siarki, 
tlenków azotu i pyłów, co w 
znacznym stopniu poprawi 

jakość powietrza w Toruniu 
oraz korzystnie wpłynie na 
zdrowie mieszkańców i stan 
toruńskich zabytków. Myślę, 
że nowa elektrociepłownia 
jest dumą wszystkich miesz-
kańców. Projekt ten miał 
przede wszystkim wyjątko-

we szczęście do ludzi przy 
nim pracujących, jednoczył 
narodowości, kompetencje i 
osobowości na każdym eta-
pie realizacji projektu. Dzięki 
temu z czystym sumieniem 
mogę powiedzieć, że Toruń ma 
zapewnione bezpieczeństwo 

energetyczne na wiele lat. 
– Budowa elektrociepłowni 
gazowej od podstaw była 
ogromnym wyzwaniem – 
opowiada   Thierry Doucera-
in, prezes zarządu EDF Pol-
ska. – Tym bardziej cieszę się, 
że zakończyła się ona suk-

cesem oraz że Toruń będzie 
dysponował nowoczesnym 
i efektywnym obiektem, 
który zapewni długofalowe 
bezpieczeństwo dostaw cie-
pła i energii elektrycznej. 
W elektrociepłowni zasto-
sowano najwyższej jakości 
technologię gazową, która 
dostosowana jest do rygo-
rystycznych wymogów śro-
dowiskowych. Oznacza to, 
że mieszkańcy Torunia będą 
mogli czerpać wiele korzyści 
ekologicznych, jak poprawa 
jakości powietrza. Warto też 
nadmienić, że w całym pro-
cesie budowy zachowano 
najwyższe standardy bez-
pieczeństwa, dzięki czemu 
nie doszło do żadnego wy-
padku. 

Lider w skali kraju

Wizytówką nowej elektro-
ciepłowni jest jej innowa-
cyjny system i nowoczesne 
wyposażenie. Zamontowano 
w niej dwie turbiny gazowe 
oraz dwa kotły odzysknico-
we, cztery kotły wodne jako 
źródła szczytowo-rezerwo-
we oraz akumulator ciepła 
o pojemności 12 tys. metrów 

sześciennych. – To nie tylko 
olbrzymia radość, ale też i 
wielka duma, że został za-
inaugurowany projekt, który 
od początku był inny i inno-
wacyjny – przekonuje Beata 
Stelmach, prezes GE – Pol-
ska i kraje bałtyckie. –EDF 
stworzył elektrociepłownię, 
która odpowiada zarówno na 
wyzwania środowiskowe, jak 
i wyzwania XXI wieku, czyli 
walkę z obniżeniem ilości za-
nieczyszczeń.

Testowanie nowych urzą-
dzeń rozpoczęło się już w 
grudniu 2016 roku. Energia 
elektryczna w oparciu, o 
nową technologię gazową 
została wytworzona już pod 
koniec marca. Całkowity 
koszt inwestycji wyniósł ok. 
550 mln zł, z czego 50% zo-
stało sfinansowanych przez 
Polski Fundusz Rozwoju.

Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

Wywodzi się z indii, a polega na celnym wbiciu drewnianych krążków za pomocą strikera do łuz. Brzmi enigmatycznie? 
to carrom – bilard indyjski. W Polsce gra nadal jeszcze mało popularna, ale toruń jest jednym z nielicznych miejsc  
w naszym kraju, w którym carrom ma swoich entuzjastów.

21 kwietnia odbyła się oficjalna inauguracja nowej elektrociepłowni gazowej eDf toruń. oznacza to, że kotły węglowe 
zostały wygaszone, a toruń zyska lepszą jakość powietrza i bezpieczeństwo energetyczne na wiele lat. 

Carrom wymaga od graczy celności i skupienia. Na zdjęciu Łukasz Kamiński i Marek Ospalski             Fot. J. Wojno-Wolska

Oficjalne otwarcie elektrociepłowni odbyło się w miniony piątek                                Fot. Jacek Koślicki
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chełmżyńska katedra
Do Chełmży warto się wybrać z kil-
ku powodów. Po pierwsze – zwie-
dzanie miasta możemy połączyć z 
wycieczką rowerową, jadąc ścieżką 
z samego Torunia. Po drugie – Cheł-
mża to miasto, którego historia się-
ga połowy VII wieku, a słynie m.in. 
z gotyckiej bazyliki Świętej Trójcy. 
Z konkatedrą wiąże się legenda o 
garnuszku, która mówi o tym, że 
jeśli zostanie stłuczony, katedra 
ulegnie zniszczeniu, dlatego cenny 
przedmiot przechowywany jest 
w sejfie. W katedrze zobaczymy 
jeszcze inny, nietypowy zabytek. 
W skarbcu znajduje się ozdobna 
kapa – ornat wykonany z czapraka 
wezyra tureckiego Kara Mustafy, 
podarowanego przez króla Jana III 
Sobieskiego. Warto także odwiedzić 
kościół pw. św. Mikołaja, który po-
chodzi prawdopodobnie z XIII w., a 
także Kaplicę Zawiszów Czarnych 
– grobowiec rodziny.
W pobliżu wieży ciśnień trafimy na 
unikatowy – najprawdopodobniej 
jedyny w Polsce – pomnik Charlie-
go Chaplina. Popularną atrakcją tu-
rystyczną od trzech lat jest również 
pomost na Jeziorze Chełmżyńskim. 
Kto lubi architekturę sakralną, 8 km 
od Chełmży może zwiedzić Kościół 
Narodzenia Najświętszej Maryi Pan-

ny w Kiełbasinie zbudowany na po-
czątku XIV wieku z polnych kamieni 
i cegieł.  

Do chełmna, Nieszawy 
albo szlakiem zamków 
Dlaczego nie wybrać się do Cheł-
mna? I to niekoniecznie w walen-
tynki. W tym Polskim Carcassonne, 
Krakowie Północy czy Mieście 
Zakochanych oprócz pełnego mi-
łości weekendu, można podążyć 
śladami historii. Najstarsze miasto 
w północnej Polsce otaczają prawie 
kompletne mury z połowy XII wie-
ku. Gotyckie kościoły, w tym kościół 
farny z relikwiami św. Walentego, 
ratusz, panorama z wieży – moż-
na w Chełmnie sporo zobaczyć. W 
drodze powrotnej warto odwiedzić 
zamek w Grudziądzu – mieście 

spichrzy i cytadeli. 
Atrakcją pobliskiej Nieszawy jest 
przeprawa jedynym w Polsce pro-
mem bocznokołowym. Prom prze-
wozi pojazdy i ludzi oraz skraca dro-
gę do Bobrownik, Lipna, Włocławka 
i Torunia. I tu ciekawostka… Co roku 
15 sierpnia na promie odbywają 
się „Koncerty na wodzie”. Na jego 
pokładzie można również zawrzeć 
związek małżeński! 
Do Ciechocinka i Inowrocławia 
warto wybrać się dla tężni, ale 
również ciekawej architektury, a 
do Solca Kujawskiego z dziećmi do 
JuraParku. Kogo interesują zamki 
krzyżackie, znajdzie je m.in. w No-
wym Rogóźnie, Orlu, Grudziądzu, 
Pokrzywnie, Radzyniu Chełmińskim, 
Kowalewie, Brodnicy, Świeciu czy 
Golubiu-Dobrzyniu. W Kruszwicy 

nad Gopłem wejdziemy Na Mysią 
Wieżę, przypominając sobie le-
gendę o królu Popielu. Przy okazji 
odwiedzamy kolegiatę św. Piotra 
i Pawła – jedną z najlepiej zacho-
wanych romańskich budowli w na-
szym kraju. Kogo fascynuje arche-
ologia, może ruszyć do Biskupina z 
odrestaurowaną osadą sprzed 2700 
lat. Mniej znanym, ale niezwykle 
urokliwym miejscem, jest Sarnowo. 
Znajduje się tam cmentarzysko 
grobów sprzed 5000 lat. To już nie-
stety nieco dłuższa wyprawa, bo 
prawie 100 km od Torunia. 
 
Namiastka Mazur 
Żeby w weekend majowy po-
czuć się jak na wakacjach, można 
czas wolny spędzić na Pojezierzu 
Brodnickim. W Brodnicy godne 
polecenia są malownicze ruiny 
zamku krzyżackiego z I połowy XIV 
wieku, Brama Chełmińska i słynny 
trójkątny rynek – zachowany XIII
-XIV-wieczny układ urbanistyczny 
jest oryginalny. Nietypowy kształt 
rynku – wydłużony trójkąt – to 
pozostałość po dawnym placu 
targowym na szlaku handlowym, 
prowadzącym do przeprawy przez 
Drwęcę. Na rynku zobaczymy 
pozostałości ratusza gotyckiego 
z końca XIV w. Zamek krzyżacki 

z doskonale zachowaną wieżą, z 
której można podziwiać brodnicką 
starówkę oraz jeziora, był jednym z 
największych zamków w państwie 
krzyżackim. 
W kościele Franciszkanów do-
stępna dla zwiedzających jest 
krypta kościoła, w której znajduje 
się 70 trumien – spoczywają tam 
franciszkanie oraz kilkudziesięciu 
mieszkańców Brodnicy i okolicy. 
Ciała uległy zmumifikowaniu – kilka 
trumien jest otwartych, zabezpie-
czonych jedynie szklanymi taflami. 
Zmarli zachowali się w ubraniach, w 
których zostali pochowani. 
Z dziećmi można zajrzeć do Spi-
chlerza, w którym dostępne są 
dwie wystawy. Na jednej z nich – 
„Życie codzienne mezolitycznych 
myśliwych z Mszana sprzed 10 
000 lat” odtworzono obozowisko 
dawnych myśliwych. Eksponaty 
są kopiami przedmiotów znajdowa-
nych przez archeologów. Frajda dla 
dzieci spora, bo mogą wszystkiego 
dotykać. Dostępna jest także wy-
stawa ekologiczna z wypchanymi 
okazami zwierząt i ptaków, a tak-
że z żywymi rybami pływającymi 
w akwariach – występującymi w 
wodach Pojezierza Brodnickiego. 
Atrakcją dla najmłodszych będą 
odwiedziny Ośrodka Edukacji Histo-

rycznej „Gród Foluszek” – odbywa-
ją się tam spotkania z żywą historią. 
Chętni mogą także spędzić czas w 
gospodarstwie agroturystycznym 
„Stajnia Leźno”, gdzie organizowa-
ne są warsztaty artystyczne – le-
pienie garnków, czerpanie papieru, 
malowanie na szkle i stawianie 
pierwszych kroków w rzeźbiar-
stwie.

Wypocząć blisko natury
Miłośnicy przyrody na pewno do-
cenią urok jednego z najstarszych 
rezerwatów w Polsce – Lasu Piw-
nickiego, dolinę Drwęcy w nadle-
śnictwie Golub-Dobrzyń, okolice 
Dobrzejewic obfitujące w łosie z 
malowniczym Borem Wąkole. W 
Przymuszewie wart zobaczenia 
jest rezerwat florystyczny „Bór 
chrobotkowy” z rzadkimi gatunka-
mi porostów. Unikatowy rezerwat 
buczynowy napotkamy w pobliżu 
Wąbrzeźna. A nieco dalej urokli-
we są oczywiście Bory Tucholskie 
z najliczniejszym w Europie na-
turalnym skupiskiem cisów, Ka-
miennymi Kręgami w Odrach czy 
akweduktem w Fojutowie – naj-
dłuższym w Polsce, nawiązującym 
do rzymskich budowli.  

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

ostatnio ilość dni wolnych nas rozpieszcza. Jak spędzić długi weekend, żeby się  
zrelaksować, odstresować, a dodatkowo wzbogacić wiedzę o najbliższej okolicy.  
Kilka propozycji na jednodniowe lub nieco dłuższe wypady…  Na MaJóWKę Do SąSiaDóW

Wywodzi się z indii, a polega na celnym wbiciu drewnianych krążków za pomocą strikera do łuz. Brzmi enigmatycznie? 
to carrom – bilard indyjski. W Polsce gra nadal jeszcze mało popularna, ale toruń jest jednym z nielicznych miejsc  
w naszym kraju, w którym carrom ma swoich entuzjastów.

21 kwietnia odbyła się oficjalna inauguracja nowej elektrociepłowni gazowej eDf toruń. oznacza to, że kotły węglowe 
zostały wygaszone, a toruń zyska lepszą jakość powietrza i bezpieczeństwo energetyczne na wiele lat. 



Marta Gackowska, autorka bloga „Podróżuj za grosze”, doradza,  jak oszczędnie podróżować                                                 Fot. Nadesłane



Przedszkolaki z Przedszkola Miejskiego nr 1 często odwiedzają Piernikowe Miasteczko - ulubione miejsce najmłodszych       Fot. J. Wojno-Wolska
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PRZyWitać MaJ Na RoLKacH
Po zimowym szusowaniu i jeździe na łyżwach czas na wiosenno-letnie sporty, do których należy rolkowanie. Miłośników 
tego sportu ucieszy wiadomość, że 2 maja w Moto Parku odbędzie się Rolkowa Majówka. Kto jeszcze nie złapał bakcyla, 
to właśnie podczas majowego wydarzenia ma szansę dołączyć do grona rolkarzy lub wrotkarzy. 
Rolkarzy przybywa. Coraz mod-
niejsze stają się również wrotki. 
Jak każdy sport również rolkar-
stwo czy wrotkarstwo to okazja 
do ruchu, dbania o kondycję i 
przechodzenia na coraz wyższy 
poziom zaawansowania.

Dzieci się nie boją

Zanim zaczniemy ćwiczyć sla-
lomy, slajdy, freeride czy zde-
cydujemy się na ekstremalny 
downhill, warto nauczyć się 
skręcać, hamować i obracać. 
Krok po kroku do mistrzo-
stwa… I właśnie podczas Rol-
kowej Majówki będzie można 
wykonać ten pierwszy krok, a 
kto już jeździ, będzie miał oka-
zję spotkać innych pasjonatów 
tego sportu, spróbować swo-
ich sił na kilometrowym torze  
i doskonalić technikę jazdy. 
– Na rolkach jeżdżą zarówno 
osoby, które wcześniej nie pró-
bowały żadnego sportu, jak i 
uprawiające już jakieś aktyw-
ności fizyczne. 
Na pewno opanowanie jaz-
dy ułatwia wcześniejsze do-
świadczenie z łyżwami – mówi 
instruktorka łyżwiarstwa i 

wrotkarstwa Natalia Rutkow-
ska ze szkoły Ice’n’Roll orga-
nizującej majówkę. – Od ja-
kiego wieku można zaczynać 
naukę jazdy na rolkach? W 
naszej szkole w najmłodszej 
grupie najwięcej jest 5-6-lat-
ków, ale trenują już 4-latki. 
Dzieci dosyć szybko robią po-
stępy, ponieważ się nie boją. 
Dorosłym czasami brakuje 
cierpliwości i odwagi, ale pod 
okiem instruktora mogą prze- 
łamać strach. Podstawy moż-
na opanować po pierwszych 
czterech godzinach zajęć. Ko-
lejne cztery uczą już bardziej 
zaawansowanych technik, jak  
na przykład pokonywania 
przeszkód czy dynamiczniej-
szej jazdy. 

Kto nie ma własnego sprzę-
tu, podczas Rolkowej Majów-
ki może go wypożyczyć. Na 
uczestników czekać będą kon-
kursy, gry, zabawy i zawody. 
Dodatkowymi atrakcjami dla 
dzieci będzie plac zabaw, a do 
dyspozycji kierowców Safety 
House z symulatorami dacho-
wania i zderzenia. Wydarzenie 
zaplanowano od 10.00 do 14.00.

Nightskating 
ulicami torunia

Kolejnym rolkarskim spotka-
niem będzie Nightskating, czyli 
nocny przejazd na rolkach i 
wrotkach ulicami miasta. Naj-
bliższy w Toruniu odbędzie się 
27 maja. Wydarzenie to orga-
nizowane jest przez Fundację 
Violet Kiwi w sześciu miastach: 
Toruniu, Bydgoszczy, Grudzią-
dzu, Łodzi, Piasecznie i Płocku. 

– Można śledzić nas na Face-
booku, bo już wkrótce pojawi 
się informacja o trasie przejaz-
du. A będzie ona nie krótsza niż 
10 km i nie dłuższa niż 20 km. W 
każdej chwili uczestnicy będą 
mogli dołączyć do grupy lub 
zrezygnować z dalszej jazdy. 
Najprawdopodobniej pojedzie-
my w stronę Motoareny, a ru-
szymy tradycyjnie spod Plazy 
– przybliża szczegóły nocnego 
przejazdu Marcin Myszkowski, 

rolkarz z wieloletnim stażem 
z Violet Kiwi. Do dyspozycji 
uczestników będzie wypoży-
czalnia, tor z przeszkodami, a 
szkoła Ice’n’Roll przeprowa-
dzi warsztatydla początkują-
cych. Organizatorzy szukają 
chętnych do pomocy przy 
zabezpieczeniu trasy. Marcin 
Myszkowski: – Frekwencja 
na przejazdach w niektó-
rych miastach podwaja się z 
roku na rok. W Toruniu poja-

wimy się jeszcze 16 czerwca  
i 8 września. A w czasie wakacji 
chciałbym zorganizować wy-
jazd dla grupy rolkarzy za gra-
nicę – do Wiednia, Monachium 
i Szwajcarii, gdzie przez Alpy 
prowadzi malownicza trasa, 
którą przejechałem w zeszłym 
roku, stąd pomysł.   

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

NA MAJÓWKĘ!

Na dachu toruń Plaza, ale prawie w chmurach! 

Rolki to pozytywna moda dla małych i dużych 

fot. Joanna Wojno-Wolska



- 11 -- 10 -

REKLAMA TRN 2017042810G

SeZoN Na DWa KółKa RoZKRęcił Się Na DoBRe

– Jak co roku nie zabraknie 
wielu konkursów z atrakcyj-
nymi nagrodami – zapewnia 
Agata Wrońska z grupy Moto-
turystyka.com. – Zapraszamy 
serdecznie wszystkich, nieza-
leżnie od tego, jakiego typu 
motocykl posiadają. Zachęca-
my do uczestnictwa również 
małe dzieci, które dopiero 
zaczynają swoją przygodę z 
motoryzacją i stawiają pierw-
sze kroki na małych crossach. 
W tym roku nasza inauguracja 
odbędzie się w tym samym 
czasie, co zawody Run Toruń, 
w związku z czym zachęcam, 
by dotrzeć do nas do godzi-
ny 12.00. O 13.00 wyruszamy 
zgodnie z planem trasą krajo-
brazową do Łubianki. Pragnie-
my tym samym zachęcić do 
turystyki motocyklowej. 
Uroczyste otwarcie sezonu 
motocyklowego potrwa pra-
wie cały dzień. Tradycyjnie już 
nie zabraknie widowiskowej 
parady oraz mszy świętej. – 
Bezpieczne podróżowanie jest 
dla nas bardzo ważne, dlatego 
też cieszymy się z możliwości 
poświęcenia motocykli – prze-
konuje Jarosław Szczeblewski. 
– Inauguracja sezonu motocy-

klowego jest świetną okazją do 
wymiany doświadczeń i zawar-
cia nowych znajomości. Atmos-
fera wydarzenia z pewnością 
będzie doskonała. Pojawi się 
wiele konkursów i różnych 
atrakcji. Nie zabraknie rozmów 
dotyczących różnego rodza-
ju wyjazdów i odpowiedniego 
planowania trasy. Jazda na 
motocyklu, w przeciwieństwie 
do poruszania się samocho-
dem, pozwala uruchomić do-
datkowe zmysły. Odczuwamy 
przyrodę – przyjemne zapachy 
i wiatr. To zupełnie inna forma 
postrzegania całej drogi, którą 
przemierzamy.

turystyka motocyklowa 
dla całej rodziny 
– Motoryzacja może zaanga-
żować całą rodzinę – zauważa 
Małgorzata Szczeblewska. – 
Od paru dobrych lat wspólnie z 
rodziną i przyjaciółmi przemie-
rzamy różne trasy. Zwiedzili-
śmy między innymi Rumunię, 
która była naszym pierwszym 
tak dalekim wyjazdem. Na 
pewno ważne jest to, żeby 
umiejętnie się spakować. Na 
motocyklu mamy mniej miejsca 
niż w samochodzie, dlatego 

dokładnie trzeba przemyśleć, 
co nam będzie niezbędne. Tra-
sę i cały przebieg wyprawy 
często planujemy już na kil-
ka miesięcy przed wyjazdem. 
W szczególności dotyczy to 
dalekich podróży. Całą grupą 
bardzo się wspieramy i przed 
każdym wyjazdem sprawiedli-
wie dzielimy się tym, co kto za-

biera. Tworzymy jedną wielką 
rodzinę, nigdy jedna osoba nie 
jest obarczona wszystkim. 
Choć motoryzacja z pozoru 
wydaje się być pasją zarezer-
wowaną dla mężczyzn, to co-
raz większą część motocyklo-
wego świata zajmują obecnie 
kobiety. Miłośniczki koni me-
chanicznych udowadniają, że 

płeć piękna również świetnie 
może sobie radzić na dalekich 
trasach. – Motoryzacja to rodzaj 
odskoczni od życia codziennego 
– przyznaje Agata Wrońska. – 
Na co dzień działam też w gru-
pie Speed Ladies i jako kobiety, 
które aktywnie jeżdżą na moto-
cyklach, chcemy pokazać, że nie 
tylko mężczyźni mogą być czę-

ścią motoryzacyjnego świata. To 
dobra alternatywa, by zrobić coś 
dla siebie i przy okazji zwiedzać 
różne urokliwe miejsca. 
Wieczorem, na finał Rozpoczę-
cia Sezonu Motocyklowego w 
Łubiance wystąpi  zespół Banau.
 

Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

Już w niedzielę, 30 kwietnia, tradycyjnie odbędzie się oficjalne Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego. Miłośnicy dwóch kółek jak 
co roku będą mogli wziąć udział w uroczystej paradzie i poświęceniu sprzętów. Dla motocyklistów z całego regionu to doskonała 
okazja do wymiany doświadczeń i wspólnej zabawy. 

Grupa „Mototurystyka” zaprasza już w najbliższą niedzielę. Start parady motocyklowej na Motoarenie                                                          Fot. J. Wojno-Wolska
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toRuń oKieM BiegacZa ZMieNia SWoJe oBLicZe

Run Toruń to biegowe świę-
to, którego celem jest uka-
zanie największych atutów 
turystycznych Grodu Koper-
nika. Podczas 5- i 10-kilome-
trowej trasy biegu pojawią 
się najsłynniejsze toruńskie 
symbole, tj.  Ratusz Sta-
romiejski, pomnik Mikołaja 
Kopernika, Rynek Nowomiej-
ski. Choć idea Run Toruń, co 
roku pozostaje ta sama, 

podczas tegorocznej edy-
cji zawodów wprowadzono 
drobne zmiany. – Trasa bie-
gu jest bardzo podobna do 
lat poprzednich – przyznaje 
Angelika Dzięgiel ze Stowa-
rzyszenia Run To Run. – Bie-
gacze będą pokonywać Park 
Bydgoski i Bulwar Filadelfij-
ski, meta zawodów znajdo-
wać się będzie na Rynku No-
womiejskim. Warto zawrócić 

uwagę, że na trasie biegu 
ponownie pojawi się Motoa-
rena, której zabrakło w ze-
szłym roku. Podczas najbliż-
szej edycji zawodów pojawi 
się też więcej pacemakerów, 
którzy startować będą co 
2,5 minuty. Zdecydowaliśmy 
się też na zmianę organiza-
cyjną związaną z biegami 
dzieci. Będą one startować 
dzień wcześniej i pojawi się 

dla nich wiele atrakcji, m.in. 
pokazy zumby, karate oraz 
konkursy. Młodzi adepci 
biegania będą startować w 
przedziale wiekowym od 2. 
do 15. roku życia. Przygo-
towaliśmy dla nich siedem 
kategorii. 
Chociaż co roku w całej 
Polsce organizowanych 
jest setki wydarzeń biego-
wych, to zainteresowanie 

Run Toruń z każdą edycją 
rośnie. Jak przyznają sami 
biegacze, na wyjątkowość 
„Zwiedzania ze zdrowiem” 
wpływa atrakcyjna trasa 
oraz unikatowy medal. – Od 
trzech lat regularnie star-
tuję w biegach ulicznych i 
muszę przyznać, że to wła-
śnie Run Toruń jest moim 
numerem jeden – przeko-
nuje Tomasz Ciesielski, bie-

gacz. – Nie biorę udziału 
w tego typu zawodach z 
myślą o pobiciu „życiówki”. 
Uwielbiam biegać, a możli-
wość przemierzania najbar-
dziej urokliwych ulic Toru-
nia sprawia, że trasę biegu 
pokonuje się zdecydowanie 
za szybko. Bardzo podoba 
mi się również projekt tego-
rocznego medalu, na którym 
widnieje imitacja pomnika 
Helios. W swojej kolekcji 
mam już medal z Aniołem 
Toruńskim oraz Pomnikiem 
Flisaka.

atrakcje 
nie tylko 
dla biegaczy 

Nie tylko biegacze mogą wziąć 
czynny udział w wydarzeniu. 
Run Toruń to przedsięwzięcie, 
które integruje lokalną spo-
łeczność i pozwala aktywnie 
spędzić niedzielę. – Dzień 

Pomimo tego, że co roku w całej Polsce odbywa się szereg imprez biegowych, Run toruń niezmiennie bije rekordy frekwencji.  
to wyjątkowe wydarzenie odbędzie się już w niedzielę, dlatego sprawdzamy, jakie atrakcje przygotowano dla zawodników i kibiców. 

Po cotygodniowych treningach czas na wspólny bieg                                                                                                                                             Fot. Joanna Wojno-Wolska

>>>
ciąg dalszy
s.15

PełNa atRaKcJi toRuńSKa MaJóWKa

Pierwsze wydarzenia odbędą 
się już w piątek 28 kwietnia 
2017. Główną atrakcją tego 
dnia będzie koncert „Tribute To 
Michael Jackson”. Otworzy on 
tegoroczną kulturalną Majów-
kę. Gwiazdą koncertu będzie 
Jennifer Batten - uznana gita-
rzystka, która przez dziesięć lat 
współpracowała z królem popu 
Michaelem Jacksonem. Grała 
również z takimi gwiazdami jak 
Jeff Beck, Carmine Appice, Carl 
Anderson czy Michael Sembello. 
Oprócz utworów Jacksona, 
artystka wykonuje muzykę z 

pogranicza rocka, jazzu, fusion 
i world music. Jennifer Batten 
wraz z zespołem zagra najwięk-
sze przeboje Michaela Jacksona 
oraz swoje najlepsze kompozy-
cje. Toruński koncert będzie wy-
jątkową okazją do usłyszenia 
na żywo legendarnych gitaro-
wych partii Michaela Jacksona, 
wykonanych przez tę samą ar-
tystkę, której brzmienia można 
było usłyszeć podczas klasycz-
nych wykonań króla popu.
Ten dzień nie minie jednak tyl-
ko w towarzystwie rockowych 
brzmień. Wszyscy zaintereso-

wani historią będą mogli wziąć 
udział w wykładzie na temat 
średniowiecza. Fani teatru będą 
mieli okazję obejrzeć spektakl 
„Aya znaczy miłość” w Teatrze 
Baj Pomorski, a miłośnicy mu-
zyki klasycznej posłuchać 
koncertu Toruńskiej Orkiestry 
Symfonicznej. W Domu Muz i 
Centrum Sztuki Współczesnej 
odbędą się również wernisaże 
dwóch ciekawych wystaw. W 
ramach Kina Letniego będzie 
można obejrzeć film w plenerze.
Drugiego dnia majówki, na 
Rynku Staromiejskim po raz 
kolejny odbędą się obchody 
Święta Tańca - każdy miłośnik 
tej formy sztuki znajdzie coś dla 
siebie i będzie miał okazję ak-
tywnie spędzić sobotnie popo-
łudnie. Rozpocznie się również 
„Majówka z historią” w ramach 
której będzie można spędzić 
czas w rodzinnej atmosferze i 
dowiedzieć się czegoś na temat 
średniowiecznej historii mia-
sta. Nie zabraknie też atrakcji 
dla najmłodszych. Dzieci będą 
miały okazję posłuchać koncer-
tu pt. “Gdzie jest księżyc kiedy 
śpi” który odbędzie się w Cen-
trum Kulturalno Kongresowym 
Jordanki. Dzień pełen atrakcji 
zakończy koncert projektu Plot-

nicky oraz spektakl Komturia, 
który widzowie obejrzą na Zamku 
Krzyżackim.
W niedzielny poranek  na Zamku 
Dybów rozpocznie się drugi dzień 
historycznego festynu, a po po-
łudniu uczestnicy majówki będą 
mogli posłuchać muzyki szanto-
wej w wykonaniu zespołu Kapi-
tan Thorn. Wieczorem na scenie 
na Wiśle odbędą się również dwa 
koncerty: formacji Revolucja, za-
łożonej przez wieloletniego wo-
kalistę Dżemu - Jacka Dewódz-
kiego oraz duetu Gabriel Fleszar 
& Bartek Wójcik. 
1 maja na Zamku Krzyżackim od-
będzie się pierwszy dzień Jarmar-
ku Regionalnego, a od godziny 15 
do 19 widzowie będą mieli okazję 
obejrzeć inscenizacje rycerskich 
potyczek. O godzinie 16 będzie 
miał również miejsce koncert 
Orkiestry Wojskowej Garnizonu 
Toruń. Najważniejszym wydarze-
niem tego dnia będzie jednak in-
auguracja Festiwalu PROBALTICA 
w Centrum Kulturalno Kongreso-
wym Jordanki - wszyscy zainte-
resowani będą mieli możliwość 
posłuchania koncertu Orkiestry 
Symfonicznej Filharmonii Łódzkiej 
im. Artura Rubinsteina. Dzień za-
kończy koncert formacji SCODRIX 
ft. Kami na scenie na Wiśle.

2 maja – Święto Flagi Rzeczypo-
spolitej Polski. Po pełnym wrażeń 
poniedziałku wszyscy zaintere-
sowani historią torunianie będą 
mogli skorzystać  z  kolejnych 
atrakcji — uczestnicy wyda-
rzeń wezmą udział w Jarmarku 
Średniowiecznym na Zamku 
Krzyżackim, obejrzą historyczne 
inscenizacje, a o godzinie 22 będą 
mogli wziąć udział w  nocnym 
pokazie walk rycerzy z ogniem 
na scenie na Wiśle. O 14:00 na 
Skwerze im. Oficerskiej Szkoły 
Marynarki Wojennej odbędzie się 
uroczystość wojskowa, która za-
początkuje festyn patriotyczny. 
Będzie można zobaczyć pokaz 
tańców narodowych w wykona-
niu zespołu Młody Toruń, wy-
stawę zabytkowych pojazdów 
Automobilklubu Toruńskiego, 
wziąć udział w grach i zabawach 
przygotowanych przez OPP Dom 
Harcerza, a następnie prezen-
tację historii i znaczenia symboli 
narodowych. Mieszkańcy Torunia 
dostaną także możliwość posłu-
chania jubileuszowego koncertu 
zespołu Hulajdusza w Dworze 
Artusa oraz obejrzenia pokazu 
tańców międzynarodowych w 
wykonaniu zespołu Młody Toruń. 
W ramach Festiwalu PROBALTICA 
będzie można posłuchać także  

koncertu skrzypka Oleksandra 
Bozhyka z zespołem.
3 maja  jak co roku stanie się cza-
sem uroczystości związanych z 
kolejną już, 226. rocznicą uchwa-
lenia Konstytucji 3 maja. Obchody 
rozpoczniemy od złożenia kwiatów 
pod tablicą upamiętniającą prote-
sty 1 i 3 maja 1982 r. O godz. 12:00 
na Rynku Staromiejskim obędzie 
się msza św. w intencji Ojczyzny 
pod przewodnictwem Ordynariu-
sza Diecezji Toruńskiej, a następnie 
Uroczystość Wojskowa zakończona 
przemarszem wojsk historycznych 
na Zamek Krzyżacki.
O Godz. 16:00 Teatr Baj Pomorski 
na Starym Rynku zaprezentuje 
spektakl pn. „Czerwony Kaptu-
rek”. Dzień zakończy plenerowe 
wykonanie opery „Flis” Stanisła-
wa Moniuszki.
Największą atrakcją ostatniego 
dnia toruńskiej kulturalnej Ma-
jówki będzie koncert ku pamięci 
wielkiego muzyka Andrzeja Za-
uchy pt. „Zaucha bez granic”. Na 
jednej scenie wystąpią artyści 
polscy i zagraniczni, będziemy 
mogli usłyszeć m.in. Piotra 
Roguckiego, Lorę Szafran czy 
Vivian Buczek. Jazzowy kon-
cert na Bulwarze Filadelfijskim 
zakończy tegoroczną Majówkę.

Jennifer Batten, czyli uznana gitarzystka Michaela Jacksona, kolejne spotkanie z tańcem podczas szóstej edycji Święta tańca, muzyczny hołd dla andrzeja  
Zauchy, przygody z historią, a także liczne warsztaty, spektakle plenerowe oraz uroczystości wojskowe - to wszystko już podczas kolejnej, pełnej atrakcji toruń-
skiej Majówki, która w tym roku potrwa od 28 kwietnia aż do 7 maja. 

Na zdjęciu Jennifer Batten

NA MAJÓWKĘ!
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przed imprezą główną, czy-
li w sobotę o godz. 19.00, 
odbędzie się zwiedzanie 
Torunia z przewodnikiem 
– opowiada Angelika Dzię-
giel. – Żeby wziąć udział we 
wspólnym spacerze, należy 
wcześniej zgłosić chęć swo-
jej obecności. Informacje na 
ten temat można znaleźć na 
naszym fanpage`u na Face-
booku. Jest to zwiedzanie 
bezpłatne, które stanowić 
będzie niezawodny rozruch 

przed startem. Na trasie nie 
zabraknie również sporej 
przestrzeni dla kibiców. Już 
po raz trzeci naszej impre-
zie biegowej będzie towa-
rzyszyć konkurs, „Toruńska 
szkoła najlepiej dopingująca 
sportowców”. Na uczniów 
zwycięskiej szkoły będą 
czekać atrakcyjne nagrody 
sportowe, a dla wszystkich 
kibicujących dzieci słodkie 
niespodzianki. 

Limit uczestników w zawo-
dach dla dzieci i biegu na 
5 km został wyczerpany. 
Ostatnie wolne miejsca są 

dostępne jedynie na dystan-
sie 10 km.

Biuro zawodów, zarówno  
w sobotę, jak i w niedzielę, 
będzie znajdować się przy 
Placu Orzechowym na par-
terze w Centrum Handlowo
-Rozrywkowym Toruń Plaza 
przy ul. Broniewskiego 90. 
Z kolei zarówno meta, jak i 
miasteczko biegowe zloka-
lizowane będzie na Rynku 
Nowomiejskim w Toruniu.

Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

PRogRaM RuN toRuń
SoBota, 29 kwietnia 2017 rok

14.00-20.00 Godziny pracy Biura zawodów
19.00-20.30 Zwiedzanie miasta z przewodnikiem turystycznym

Biegi DLa DZieci
16.00-18.00 Biegi dla Dzieci (wszystkie dystanse przy Toruń PLAZA) 
– dekoracje najszybszych dzieci zaraz po zakończonych biegach.

15.00-19.00 Dodatkowe atrakcje dla dzieci (m.in. dmuchany zamek, zumba, pokazy taneczne, 
trening karate, joga)

NieDZieLa, 30 kwietnia 2017 rok

7.00-11.00 Godziny pracy Biura zawodów
Bieg głóWNy – 10 KM

11.30 Odjazd depozytu mobilnego Biegu Głównego na strefę mety
11.40-11.50 Wspólna rozgrzewka przed Toruń PLAZA

11.50-11.58 Otwarcie imprezy przy Toruń PLAZA (przemowy zaproszonych gości)
12.00-12.02 Start BIEGU GŁÓWNEGO 10 km (wg stref, przy Toruń PLAZA)

12:00:00 Strefa A czerwona: < 40 minut
12:00:30 Strefa B żółta: 41-45 minut

12:01:00 Strefa C zielona: 46-50 minut
12:01:45 Strefa D pomarańczowa: 51-55 minut

12:02:30 Strefa E niebieska: > 55 minut
Bieg DLa KaŻDego – 5 KM

12:15-12:55 Transport biegaczy autobusami komunikacji miejskiej z biura zawodów na miejsce startu.
Odbędą się 4 kursy autobusów w godzinach: 12:15, 12:25, 12:35, 12:45. Przystanek początkowy:

ul. Broniewskiego (naprzeciwko Toruń PLAZA, przy stacji BP)
12:40 Odjazd depozytu mobilnego Biegu dla Każdego na strefę mety

13:00-13:10 Wspólna rozgrzewka przy bramie startowej
13:15 Start BIEGU DLA KAŻDEGO 5 km (Bydgoskie Przedmieście)

StRefa Mety
12:30-12:35 Pierwsi zawodnicy na mecie na Rynku Nowomiejskim w Biegu Głównym (10 km)

13:15-14:15 Dekoracja najszybszych biegaczy w Biegu Głównym
13:30-13:35 Pierwsi zawodnicy na mecie na Rynku Nowomiejskim w Biegu dla Każdego (5 km)

14:00-15:30 Transport biegaczy ze Strefy Mety na start przy Toruń PLAZA (kursy, co ok. 
15 minut) – odjazd z Placu Świętej Katarzyny (ok. 100 m od Rynku Nowomiejskiego)

14:05 Zamknięcie trasy biegów
14:15-14:18 Nagrodzenie zwycięskiej szkoły w konkursie kibica

14:18-14:35 Dekoracja najszybszych biegaczy w Biegu dla Każdego
14:35-14:40 Zakończenie 6. edycji imprezy biegowej „RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem! 2017”

ciąg dalszy
ze s.14

>>>
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fiZycy Z toRuNia ZNoWu ZaSKaKuJą NieKoNWeNcJoNaLNyMi PoMySłaMi  

W badania zaangażowany 
jest zespół naukowców w 
składzie: dr hab. Katarzyna 
Słabkowska, dr Ewa Węder 
oraz dr Łukasz Syrocki. O 
nowatorskim charakterze tej 
tematyki świadczy fakt, że 
dotychczas, pomimo wielu 
prób prowadzonych przez 40 
lat w najbardziej renomowa-
nych ośrodkach eksperymen-
talnych na całym świecie, nie 
udało się naukowcom zaob-
serwować procesów NEEC dla 
jakiegokolwiek izomeryczne-
go stanu jądrowego. Toruń-
scy badacze prowadzą swoje 
poszukiwania od 2015 roku.
Pierwsza obserwacja nowego 
zjawiska fizycznego, tj. pro-
cesu NEEC, jest bardzo ważna 
nie tylko z punktu widzenia 
nauk podstawowych (takich 
jak teoria struktury wysoko-
spinowych jąder), ale rów-
nież będzie stanowić punkt 
wyjścia dla różnorodnych 
aplikacji o zaawansowanym 

charakterze technologicz-
nym, takich jak lasery gam-
ma oraz niekonwencjonalne i 
ultrawydajne baterie jądrowe 
służące do napędzania róż-
nych maszyn. Aplikacje te 
mogą służyć zasilaniu napę-
dów pojazdów (statków) uży-
wanych w trudno dostępnych 
lokalizacjach na Ziemi (np. na 
dnie oceanów czy w krate-
rach wulkanicznych) oraz w 
przestrzeni kosmicznej. 
Należy wyjaśnić, że wśród 
stanów jąder wielu izotopów 
występują tzw. stany izome-
ryczne, które charakteryzują 
się wysokim spinem oraz dłu-
gimi czasami życia (od na-
nosekund do wielu lat). Tak 
długo żyjące metastabilne 
stany wzbudzone jąder mogą 
przechowywać ogromną ilość 
energii, nawet miliony razy 
większą od najnowszych ba-
terii chemicznych. Wyniki 
nowatorskich badań zrealizo-
wanych na UMK istotnie przy-

bliżają zaobserwowa-
nie po raz pierwszy 
procesu NEEC, który 
umożliwi kontrolowa-
ne uwolnienie energii 
zgromadzonej w izo-
merach jądrowych wy-
branych pierwiastków. 
Należy podkreślić, że 
obecnie obserwacja 
procesu NEEC jest nie-
zwykle realna dzięki 
współpracy UMK z wy-
bitnymi specjalistami z 
U.S. Army Research La-
boratory oraz, co jest 
szczególnie ważne, 
możliwości wykorzy-
stania unikalnej w ska-
li światowej aparatury, 
tj. najpotężniejszego i 
jedynego tego rodzaju spek-
trometru Gammasphere 
(składającego się ze 110 naj-
wyższej klasy detektorów 
germanowych) zainstalowa-
nego przy akceleratorze li-
niowym w Argonne National 

Laboratory (ANL) w USA. Już 
w 2015 roku wyniki szczegó-
łowych badań teoretycznych, 
uwzględniających skompliko-
wane procesy atomowe i ją-
drowe, okazały się kluczowe 
przy zaprojektowaniu serii 
pionierskich eksperymentów, 

właśnie na spektrometrze 
Gammasphere, których celem 
jest obserwacja procesów 
NEEC dla niezwykle obiecują-
cego izomeru 93mMo. Projek-
ty tych eksperymentów zo-
stały przyjęte do realizacji z 
najwyższym priorytetem ba-

dawczym i już w grudniu 2015 
roku prof. Polasik uczestni-
czył w pierwszym testowym 
eksperymencie dotyczącym 
przygotowań do obserwacji 
procesów NEEC. 

Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl 

W Zakładzie Spektroskopii atomowej Wydziału chemii uniwersytetu Mikołaja Kopernika pod kierunkiem prof. dr. hab. Marka Polasika, realizowane są unikal-
ne interdyscyplinarne badania teoretyczne dotyczące zaprojektowania optymalnych warunków dla przeprowadzenia pierwszej eksperymentalnej obserwa-
cji nowego zjawiska fizycznego, jakim będzie proces wzbudzenia jądra poprzez wychwyt elektronu (Neec, od ang. Nuclear Excitation by Electron Capture). 
chodzi o kontrolowane uwalnianie energii zgromadzonej w izomerach jądrowych, które posłuży m.in. do stworzenia ultrawydajnych baterii jądrowych.  

Na zdjęciu od lewej: dr Ł. Syrocki, dr hab. K. Słabkowska, prof. M. Polasik i dr E. Węder                    Fot. Andrzej Romański
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KoSMicZNy SuKceS toRuńSKicH LiceaLiStóW

CanSat jest europejską ini-
cjatywą ESERO - projektu 
edukacyjnego finansowane-
go przez Europejską Agencję 
Kosmiczną. Celem konkursu 
jest promocja astronautyki i 
inżynierii kosmicznej. W trak-
cie jego trwania uczestnicy 
w 3-8 osobowych drużynach 
pracują nad budową sondy o 
rozmiarach puszki do napoju, 
składają raporty dotyczą-
ce postępów, jednocześnie 
ucząc się pracy w koordyno-
wanym zespole. Satelita ma 
za zadanie dokonać pomia-
rów temperatury i ciśnienia, 
a także nawiązać łączność ze 
stacją naziemną za pomocą 
k o m u n i k a -
cji radiowej. 
-Nasza dru-
żyna podjęła 
się dodatko-
wo również 
nieco bar-
dziej skom-
plikowanych 
misji: m. in. 
n a w i g a c j i 
puszką za 
pomocą GPS, 
zbadania trajektorii lotu, 
lądowania w wyznaczonym 

miejscu, i wielu innych - mówi 
uczestniczka projektu Julia 
Sochacka.

to nie pierwszy sukces

W kwietniu 2017 roku odby-
ły się finały krajowego kon-
kursu CanSat. CANpernicus 
został laureatem pierwszego 
miejsca, co jest jednoznaczne 
z kwalifikacją do zawodów 
europejskich jako drużyna re-
prezentująca Polskę. Odbędą 
się one w czerwcu w Bremie, 
w Niemczech. – Idea, żeby 
wziąć udział w konkursie, 
wzięła się z tego, że w ze-
szłym roku drużyna z naszej 

szkoły brała udział w tego 
typu zawodach i je wygrała, 

reprezentując Polskę na 
poziomie międzynaro-
dowym. Chcielibyśmy 
kontynuować tradycję – 
mówi Kajetan Rachwał, 
lider grupy CANpernicus. 

inwestycja 
w przyszłość 

Celem konkursu CanSat 
jest promocja astronau-
tyki i inżynierii kosmicz-
nej. Jak się okazuje, jest 
to obecnie aktywnie roz-
wijający się kierunek, w 
który warto inwestować. 
– Inżynieria kosmiczna to 
nasza przyszłość – uwa-
ża Julia. – W człowieku, 
co wiemy z prywatnego 
doświadczenia, jest wiel-
ki głód wiedzy. Pociąga 
nas Wszechświat i chce-
my go lepiej poznawać. 
Chcemy pokazać naszym ró-
wieśnikom, że dzięki ciężkiej 
pracy i zaangażowaniu moż-
na znacząco przyczynić się 
do rozwoju nauki i dokonać 
czegoś wielkiego. Kto wie, 
może wśród młodszych kole-
gów słuchających naszej pre-
zentacji o minisatelicie siedzi 

kolejny Albert Einstein. 
Udział w projekcie CanSat 
jest całkowicie dobrowol-
ny i wykracza poza szkolną 
ramę programową. Licealiści 
zapewniają jednak, że war-
to poświęcać czas na roz-
wój osobisty. – Uważam, że 
szkoła, której zadaniem jest 
przygotować do zdania ma-

tury, nie jest wystarczająca 
w dzisiejszych realiach rynku 
pracy – przekonuje Kajetan. – 
Wielu uczniów i absolwentów 
narzeka na to, że szkoła nie 
przygotowuje do życia doro-
słego. Projekty pozaszkolne 
to niezwykle przydatne do-
świadczenie w życiu, które 
stanowi wartościowy doda-

tek do CV. Uczniowie, którzy 
w szkole angażują się w tego 
typu projekty, mają w przy-
szłości większą szansę, żeby 
zostać studentami najlep-
szych uczelni wyższych.

Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl

Na początku roku pisaliśmy o udziale toruńskich licealistów z Liceum akademickiego i iV Lo w projekcie polegającym na 
zbudowaniu minisatelity w ramach konkursu canSat. Młodzi torunianie zrealizowali najlepszy w naszym kraju projekt,  
w czerwcu będą reprezentować Polskę na europejskim szczeblu rozgrywek, w Bremie. 

Toruńscy licealiści zrealizowali najlepszy w kraju projekt minisatelity                                               Fot. Joanna Wojno-Wolska 
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MatuRZySta iDZie Na StuDia. JaKi KieRuNeK WyBRać? 

Nowości: wellness
i matematyka 
stosowana

Na Uniwersytecie Mikołaja Ko-
pernika maturzyści mogą wy-
bierać spośród ponad 100 kie-
runków. Nowymi kierunkami 
są w tym roku sport i wellness 
na Wydziale Biologii i Ochrony 
Środowiska oraz matematyka 
stosowana. Pierwszy z nich 
będzie atrakcyjny dla osób, 
które chciałyby pracować 
jako trenerzy personalni, spe-
cjaliści gimnastyki korekcyj-
nej, specjaliści wellness i spa, 
trenerzy osób niepełnospraw-
nych, trenerzy osób starszych 
czy menedżerowie sportu. 

Rejestracja kandydatów na 
UMK rozpocznie się 29 maja 
i potrwa do 10 lipca. Dru-
gi nabór zaplanowano od 
11 sierpnia do 16 września, 
ale tylko na te kierunki, na 
których pozostały jeszcze 
wolne miejsca. Lepiej nie 
zwlekać z podjęciem decyzji 
o swoim dalszym kształceniu, 

bo może się okazać, że prze-
gapiliśmy nasz wymarzony 
kierunek. Dokumenty, które  
w pierwszym naborze musimy 
dostarczyć na uniwersytet, 
trzeba złożyć osobiście, za 
pośrednictwem innej osoby 
lub przesyłamy pocztą tra-
dycyjną. Scany nie są hono-
rowane. Na UMK studenci są 
przyjowani głównie na pod-
stawie kwalifikacji punktowej 
wymaganych na danym kie-
runku przedmiotów. Niektórzy 
przyszli studenci muszą zda-
wać egzaminy. Na większość 
kierunków artystycznych 
obowiązuje złożenie prac 
plastycznych, egzamin prak-
tyczny i konkurs świadectw. 
W Collegium Medicum na kie-
runek lekarski, farmację, au-
diofonologię, biotechnologię, 
dietetykę, elektroradiologię, 
fizjoterapię, kosmetologię, 
pielęgniarstwo, położnictwo i 
ratownictwo medyczne kan-
dydaci posiadający starą ma-
turę zdają egzaminy, pozosta-
li są przyjmowani na postawie 
konkursu świadectw. 

Spośród toruńskich uczelni, 
oprócz UMK, do wyboru są 
jeszcze Wyższa Szkoła Banko-
wa, Wyższa Szkoła Gospodarki, 
Wyższa Szkoła Przedsiębior-
czości, Kolegium Jagiellońskie 
oraz Wyższa Szkoła Kultury 
Społecznej i Medialnej.

a może
wybrać studia 
w Bydgoszczy?

Aplikować można również po 
sąsiedzku. Uniwersytet Kazi-
mierza Wielkiego w Bydgosz-
czy oferuje ponad pięćdziesiąt 
kierunków. Od roku można 
kształcić się na nowo otwar-
tych kierunkach –    lingwi-
styce stosowanej z językiem 
rosyjskim i chińskim, wojsko-
znawstwie, zarządzaniu kry-
zysowym w środowisku oraz 
zarządzaniu przyrodą. Oferta 
studiów obejmuje kierunki z 
zakresu nauk ścisłych, przy-
rodniczych, humanistycznych, 
społecznych, pedagogicz-
nych, inżynierskich oraz spor-
towych i artystycznych. Na 

Uniwersytecie Technologicz-
no-Przyrodniczym znajdziemy 
kilka niszowych kierunków, 
jak np. teleinformatyka, tech-
nologia chemiczna, analityka 
chemiczna i spożywcza, na-

nobioinżynieria, zielarstwo i 
fitoterapia czy zoofizjotera-
pia. Tegoroczni maturzyści 
mogą wybrać dalszą edukację 
w bydgoskiej Wyższej Szkole 
Gospodarki, Wyższej Szkole 

Bankowej, Wyższej Szkole 
Informatyki i Umiejętności 
oraz w Wyższej Szkole Nauk  
o Zdrowiu.

 Hanna Wojtkowska 
redakcja@toronto-magazyn.pl

Już wkrótce, bo 4 maja, rozpoczną się matury. Na wyniki egzaminu dojrzałości maturzyści muszą poczekać do 30 czerwca. 
czas podjąć decyzję o dalszej edukacji.  Jakie kierunki wybiorą tegoroczni maturzyści? Dowiemy się wkrótce. Podpowiada-
my, gdzie można kontynuować naukę.  

Licealiści stoją właśnie przed wyborem dalszej drogi edukacyjnej                   Fot. Mateusz Patalon

„Skóra. obiekty, teksty” to dwugłosowa opowieść o skórze, prowadzona językiem osobistych meta-
for, ujawniająca się poprzez instalacje artystyczne i słowa. Wystawa jest interdyscyplinarną rozmową  
artystki izabeli Żółcińskiej i piszącej o sztuce Leny Wicherkiewicz, rozpostartą pomiędzy obrazem a skórą.

Obszar wystawy definiowa-
ny przez Izabelę Żółcińską 
wyznaczają trzy instalacje: 
„Kombinezon ochrony in-
dywidualnej Ebola”, „Po-
włoka wspólna” oraz „Sowy 

w mchu”. Pierwsza z 
nich jest me-

taforą gwał-
t o w n e g o 
ujawniania 
bezbron-
n o ś c i 
s k ó r y 
( n a -
szego 
ciała, 
ż y -
cia), 
uka-

zaną wobec 
medyczno-steryl-
nych zabiegów. 
To „skórny uni-
form” zawierający 
opozycyjne wobec 

siebie odczucie za-
grożenia i potrzebę 
ochrony oraz kruchość 

i agresywność, mani-
festujące się poprzez 
tkanki ciała. „Powłoka 

wspólna” odwołuje się do 
„wspólnoty skóry”, więzi 

rodzinnych, jest cyklem au-

dio-taktylnych usznych autopor-
tretów. Ostatnia z realizacji, „Sowy 
w mchu” dotyczy tropu skórnej 
afirmacji odrębności i tożsamości, 
prawa (i obowiązku) ustalania gra-
nic cielesnych i psychicznych oraz 
towarzyszącego mu prawa do 
niezgody. Jest, prowadzoną z sub-
telnością, a zarazem dobitnie, opo-
wieścią o obronie własnej skóry.

Z kolei skórna narracja Leny Wi-
cherkiewicz zamyka się intrower-
tycznie. Ciasno, przylegający do 
skóry włóczkowy kokon mówi o 
potrzebie uszczelnienia skórnej 
granicy, zaś pokrywające ściany 
galerii teksty to osobisty, wsob-
ny, podskórnie pulsujący dialog. – 
Skóra – obwiednia życia, „płaszcz 
królewski” – jak pisał Paracelsus. 
Czuły kokon dla ciała, indywidu-
alny kombinezon ochrony, tak 
mówimy my. Skóra chroni naszą 
indywidualność, pozwala czuć się 
„u siebie” – pewnie i bezpiecznie, 
nie usztywniać się, ale też nie 
pozwalać innym wnikać zbyt głę-
boko. Skóra jest elastyczna, prze-
puszczalna i współodczuwająca, 
oddycha, odbiera bodźce, wymie-
nia się z otoczeniem, jest powło-
ką wspólną (łac. integumentum 
commune) – opowiada autorka. 
– Poprzez skórę poznajemy świat 

i nawiązujemy relacje, na niej, na 
zawsze, zapisują się więzi rodzin-
ne. Skóra – płótno dla emocji, 
ekran życia wewnętrznego, sub-
telna i mocna zarazem granica 
naszego istnienia. Niekiedy na-
zywa się ją „narządem psycho-
somatycznym”, wyraża bowiem i 
ujawnia stan naszej psychiki. Za 
tym ostatnim przemawia fakt, że 
skóra i mózg to embrionalne ro-
dzeństwo, powstałe z tej samej 
warstwy komórek – ektodermy – 
które przez całe życie potrafią ze 
sobą rozmawiać. Skóra ma swoje 
tajemnice – fałdy, zakamarki mał-
żowin i błon 
śluzowych, 
z a g ł ę b i e -
nia. Potrafi 
się bronić 
– usztywnić 
się, najeżyć. 
Silnym obja-
wem agresji 
jest prze-
rwanie cią-
głości skóry, 
zran ien ie , 
dotknięcie do 
żywego.

Izabela Żół-
cińska to 
absolwentka 

Aka-
demii 
S z t u k 
Pięknych w 
Poznaniu. Uzy-
skała dyplomy z zakre-
su malarstwa sztalugowego oraz 
edukacji artystycznej. Obszary 
działalności artystki to pograni-
cza mediów – malarstwa, instala-
cji, działań w przestrzeni publicz-

nej. 
Lena Wi-

cherkiewicz jest krytykiem sztuki 
i autorką tekstów do katalogów 
wystaw.

Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl

WeRNiSaŻ W WoZoWNi: SKóRa. oBieKty, teKSty

izabela Żółcińska: „Skóra. obiekty, teksty”  28.04–28.05.2017
otwarcie wystawy: 28.04., godz. 18.00 - wstęp wolny
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DOM I WNĘTRZE
W toRuNiu BuDuJą. SPRaWDź, gDZie WaRto ZaMieSZKać

Od kilku lat w krajobrazie Toru-
nia, ale również innych polskich 
miast, możemy podziwiać coraz 
ciekawszą i nowoczesną archi-
tekturę budynków, dbałość o 
jakość materiałów budowla-
nych i szczegóły wykończenia, 
uwzględnianie potrzeb klientów. 
Standardem obecnie są windy, 
balkony i parkingi podziemne, 
bardzo często również rolety w 
oknach. Coraz częściej pojawiają 
się tarasy – ogródki dedykowa-
ne mieszkaniom na parterach. 
Schludne i ładne klatki schodowe, 
place zabaw, zieleń – te wszyst-
kie elementy zapewniają komfort 
przyszłym lokatorom. 

Apro Investment kontynuuje budo-
wę czterech domków jednorodzin-
nych z malowniczym widokiem 
na jezioro Nagus. Trwa realizacja 
kolejnego etapu Osiedla Zielone 
2, a przy ul. Kościuszki powstaje 
budynek wielorodzinny „Kościusz-
ki 66” z częścią mieszkalną oraz 
biurowo-usługową. Wieloletnia in-
westycja, na najbliższe 7-8 lat, już 
wkrótce rozpocznie się na terenie 
niezagospodarowanego od lat by-

łego Tormięsu. Willa Developer na 
5 ha tego terenu wybuduje około 
800 mieszkań o metrażach 26-140 
m2. Na parterach budynków od 
strony Szosy Lubickiej zaplano-
wano lokale usługowe, przed nimi 
– parkingi. W 2018 roku zostanie 
oddany do użytku ostatni blok 
Piernikowego Osiedla.

Nowa inwestycja to osiedle Mo-
zaika. To 33 mieszkania dwu-, 
trzy- i czteropokojowe od 35 do 
75 m2. Wszystkie mieszkania 
będą miały balkony, a parte-
rowe do dyspozycji ogrodzone 
ogródki wypoczynkowe o po-
wierzchni 40-50 m2. Na osiedlu 
Stawki Centrum przy Łódzkiej 
zadbano już o ogródki towarzy-
szące mieszkaniom na parterach 
i właśnie te mieszkania sprzedają 
się w pierwszej kolejności. Firma 
obecnie kontynuuje budowę dru-
giego budynku wielorodzinnego, 
trzykondygnacyjnego na osie-
dlu Stawki Centrum. Na nowych 
mieszkańców czeka jeszcze kilka 
domów wolno stojących na osie-
dlu Leśna Kraina w malowniczym 
otoczeniu w Obrowie. W planach 

– budynek wielorodzinny przy 
ul. Kościuszki. Firma stawia na 
spójność architektoniczną i ko-
lorystyczną. Domy w Obrowie, 
choć różniące się metrażem, mają 
identyczne elewacje. Mozaika bę-
dzie charakteryzowała się cieka-
wym mozaikowym elementem na 
ścianach zewnętrznych budynku. 
Mozaikowe akcenty znajdą się 
również na klatkach schodowych 
i chodnikach.
Jakich jeszcze budowlanych no-
wości możemy spodziewać się w 
tym roku? Nowa inwestycja firmy 
Dompol będzie realizowana przy 
ul. Grunwaldzkiej – powstanie 
tam budynek wielorodzinny z 50 
mieszkaniami 30-90 m2. Budlex 
ma jeszcze kilka mieszkań w Stre-
fie Czasu i Wiśniowej Rezydencji, 
a Red Co. w Domu Harmonia na 
Stawkach. Na Wodociągowej i 
Pułaskiego realizuje inwestycję 
Marrow, nowa budowa będzie 
realizowana przy ul. Podgórnej. 
Przedsiębiorstwo Budowlane 
Urbański aktualnie sprzedaje 
mieszkania przy Podgórnej, Szo-
sie Chełmińskiej, Małachowskiego 
i Wodociągowej.

Najpierw przy Świętopełka, a w 
przyszłym roku przy Czecha wy-
startuje inwestycja SM Kopernik. 
Przy pierwszej z ulic powstaną 
dwa budynki mieszkalne wielo-
rodzinne czterokondygnacyjne. 
W przyszłym roku ruszy budowa 
bloku przy ul. Czecha 20. Znaj-
dzie się w nim sześć mieszkań 
o powierzchni 41,2-63 m2. Do-

datkowo w ramach inwestycji 
wybudowane zostaną 34 miejsca 
parkingowe. Na JAR-ze powstanie 
Osiedle Arkadia – zespół dziewię-
ciu budynków wielorodzinnych z 
250 mieszkaniami. Zakończenie 
pierwszego z nich, przy ul. Gra-
sera, przewidywana jest w pierw-
szym kwartale przyszłego roku. 
Instabud zaplanował mieszkania 

30-120 m2, z balkonami i tarasami 
do 60 m. Rozpoczęła się już budo-
wa pierwszej w Toruniu inwesty-
cji firmy Fasterm z Głogowa. Na 
Bielawach przy ul. Tarnowskiej 
powstaną budynki jednorodzinne 
w zabudowie szeregowej z prze-
stronnymi garażami i ogrodami.

Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl

Każdy, kto zastanawia się nad zakupem mieszkania z rynku deweloperskiego, powinien sprawdzić nowe lokalizacje. a nowych inwestycji 
w naszym mieście nie brakuje!

Osiedle Winnica                                                                                                                                     Fot. Mateusz Patalon
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MieSZKaNie JaK MaRZeNie. JaK StWoRZyć iDeaLNe WNętRZe We WłaSNyM DoMu?

Urządzanie wnętrz - planuj  
z wyprzedzeniem Wyposażenie 
domu to niejednokrotnie przed-
sięwzięcie, które jest rozłożone 
na spory okres czasu. Przystę-
pując do realizacji tego zadania, 
warto mieć opracowany goto-
wy projekt, tak by już na samym 
początku posiadać kompletną 
wizję całości.
Aby nie utonąć w natłoku 
spraw, warto wyodrębnić kilka 
głównych etapów odnoszących 
się np. do aranżacji poszczegól-
nych pomieszczeń, takich jak 
salon, sypialnia, kuchnia, czy 
łazienka. Kompleksowe podej-
ście do kwestii wyposażenia 
każdego z tych miejsc, pozwoli 
na osiągnięcie harmonijnego i 
spójnego wnętrza.

Wybierz swój styl
Decydując się na samodzielną 
aranżację mieszkania, dobrze 
jest zapoznać się z poszczegól-
nymi stylami w jakich mogą być 
urządzone wnętrza. Niektóre 
ze styli mogą być ze sobą łą-
czone i w naturalny sposób się 
przenikać. Inne będą wymagały 
bardziej formalnego podejścia 
i stosowania się do wyznaczo-
nych reguł. Wszystko to jednak 

musi pozostawać w zgodzie 
z oczekiwaniami osób, które 
będą w danych wnętrzach za-
mieszkiwać. Dom nie ma być 
muzeum stworzonym na pokaz, 
z eksponatami przeznaczonymi 
do oglądania. To miejsce gdzie 
mieszkańcy mogą komfortowo 
spędzać czas i korzystać do 
woli z nieskrępowanej swobody.

Wnętrza skrojone
według potrzeb
Urządzając dom czy mieszka-
nie, należy uwzględnić wszyst-
kie potrzeby domowników. 
Odnosi się to oczywiście do 
wszystkich elementów wypo-
sażenia wnętrz.
Do domu, w którym będą prze-
bywać małe dzieci, warto wy-
brać meble, które lepiej zniosą 
intensywne użytkowanie. 
Przykładem ilustrującym to 
zagadnienie może być decy-
zja dotycząca zakupu kana-
py i foteli do salonu. W takiej 
sytuacji lepszym wyborem 
mogą być meble wykonane 
z wysokiej jakości tkanin, od-
pornych na zabrudzenia i ła-
twych w czyszczeniu. Lepiej 
zrezygnować z mebli skórza-
nych, szczególnie w jasnych 

barwach, które gorzej zniosą 
dziecięce harce i psoty.
Osoby pracujące w domu,  
z pewnością docenią meble 
łączące funkcjonalność mebli 
domowych i biurowych. Biurko 
z regulowanym blatem, konte-
nery i szafki biurkowe, czy wy-
godny fotel gabinetowy to nie-
zastąpieni towarzysze pracy.
Osobiste wyposażenie wnętrz 
potrafi być wspaniałą przy-
godą, pozwalającą na lepsze 
poznanie potrzeb i preferencji 
domowników. Może też być źró-
dłem ogromnej satysfakcji i po-
wodem do dumy, a także okazją 
do zdobycia wielu cennych do-
świadczeń.

Dodaj światła
Światło jest bez wątpienia 
najpotężniejszym narzędziem 
każdego dekoratora wnętrz. 
Zmiana oświetlenie potrafi 
całkowicie odmienić charakter 
pomieszczenia. Dzięki umiejęt-
nemu operowaniu rozmieszcze-
niem źródeł światła, jego na-
tężeniem i barwą, możliwa jest 
zmiana w postrzeganiu danego 
pomieszczenia. To samo wnę-
trze może mieć ciepły i przy-
tulny charakter lub sprawiać 

wrażenie otwartej i swobodnej 
przestrzeni. Lampy to nie tylko 
źródła światła. Nawet wyłączo-
ne, mogą stanowić istotny ele-
ment dekoracyjny. Ich wygląd 
powinien być dopasowany do 
konwencji w jakiej utrzymane 
jest pomieszczenie, tak by pod-

kreślał i uwypuklał charaktery-
styczne cechy danego stylu.
Szczególnym elementem, na 
który warto zwrócić uwagę, jest 
z całą pewnością sama żarów-
ka. W niektórych przypadkach 
to ona będzie decydować o 
atrakcyjności lampy i podkre-

ślać cechy oprawy. Przykładem 
dobrze ilustrujący tę sytuacje 
są żarówki wykonane z prze-
źroczystego szkła, utrzymane  
w stylu vintage lub industrial-
nym, z grubymi, dobrze widocz-
nymi żarnikami.

Dom to miejsce, gdzie gromadzonych jest wiele przedmiotów - od elementów użytkowych, aż po detale estetyczne. Wyposaża-
nie wnętrz to nierzadko kompromis pomiędzy funkcjonalnością a uzyskaniem pożądanego efektu wizualnego. Mając do dyspo-
zycji ogromny arsenał dodatków i dekoracji, można uzyskać niesamowite efekty i stworzyć coś naprawdę niepowtarzalnego.

Dom to miejsce, w którym mamy czuć się komfortowo                    Fot. Mateusz Patalon

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ
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Spektakl
Poimprowizować nad teraźniejszością

Spektakl
Nasze życie w trzech wersjach

Koncert
o smutnym jutrze

Koncert
W klimatycznym nurcie rocka

Warsztaty
Wokół typografii

Toruńska Grupa Improwizacyjna „Teraz” powstała w grudniu 2012 roku. Pewnego wie-
czora marznący w pubie jegomoście spontanicznie wskoczyli na scenę i tak trwa to do 
dziś. Przez cztery lata działalności zdążyli poznać się na wskroś, płakać po rozstaniach 
i cieszyć się z nowych nabytków. W pocie czo-
ła szlifowali warsztat improwizatorski, ćwi-
cząc się zarówno w krótkich, jak i w długich 
formach impro. Nauczyli się słuchać, patrzeć, 
mówić, chodzić, gestykulować i wyrażać emo-
cje. Następnie nadludzkim wysiłkiem zdołali 
opanować sztukę wykonywania tych wszyst-
kich czynności jednocześnie.

„Życie: trzy wersje” to komedia pełna napięć, choć pozornie prosta. Zawiera wiele trafnych spostrze-
żeń na temat naszej codzienności, odsłaniając jednocześnie prawdę o człowieku. Sztuka ukazuje trzy 
warianty tej samej kolacji z udziałem dwóch par małżeńskich. Kluczowe dla rozwoju wydarzeń kwe-
stie przybierają zgoła odmienny przebieg. Pozornie nieistotne 
szczegóły powodują, że dobrze wychowani bohaterowie, idąc 
za emocjami ukazują swoje prawdziwe oblicza, nad którymi nie 
do końca potrafią zapanować. Towarzyskie spotkanie zmienia się  
w pole bitwy, na szczęście tylko na słowa… Komedia z czterema 
świetnymi rolami. Spektakl przygotowany został z okazji jubile-
uszu 70. urodzin Jerzego Schejbala, aktora znanego publiczności 
Teatru Polskiego i Teatru Powszechnego w Warszawie.

Dwa ważne zespoły z Warszawy. Nawzajem produkują sobie płyty i pożyczają kable. 
Rosa Vertov to zespół inspirujący się nierealnością, tym, co się nigdy nie zdarzy (a 
mogłoby), banalnością i smutnym jutrem. Transowe, na pierwszy rzut ucha nieskom-
plikowane piosenki przywodzą na myśl psychodelię lat 60. i dreampop lat 90. Pogłosy, 
szmery, delaye, przestery i dysonanse składają się na oniryczne, lynchowskie brzmie-
nie. Odnoszą się z dużym dystansem do rzeczywistości. Vegetable Kingdom to zespół 
rozgrywający się bez przerwy w głowie Jakuba Tyro-Niezgody. Opiera się na nieustają-
cą fluktuacji składu i piosenkach o żałowaniu różnych rzeczy. 

Closterkeller to czołowy przedstawiciel nurtu tzw. klimatycznego rocka na polskiej 
scenie muzycznej. Od lat niezmiennie plasuje się na wysokich pozycjach w rankingach 
polskich zespołów rockowych. Liderką zespołu jest Anja Orthodox – jedna z czołowych, 
polskich wokalistek rockowych, obdarzona charakterystycznym głosem, charyzmą i 
manierą wokalną, która uczyniła z niej wzorzec do naśladowania dla wielu młodych 
wokalistek rockowych także i poza granicami Polski. Teksty Anji – mroczna i pełna me-
tafor poezja stanowią także bardzo ważny atut zespołu Closterkeller. Także i w swych 
angielskich wersjach, które prezentowane są na zagranicznych koncertach grupy. W 
ciągu swojej kariery zespół zyskał miano formacji kultowej na polskiej scenie. 

W ramach 8. edycji Międzynarodowego Festiwalu Plakatu i Typografii Plaster odbędą 
się warsztaty typograficzne. Poprowadzi je wybitny słowacki projektant Samuel Čar-
noký. Trwające przez dwa dni zajęcia będą dotyczyć liternictwa opartego na modułach. 
Uczestnicy warsztatów połączą działania manualne oparte na ręcznym przygotowaniu 
elementów literniczych z finalną kompozycją na komputerze. Warsztaty są przeznaczo-
ne dla osób interesujących się zagadnieniami typografii i posiadających doświadczenie 
w grafice projektowej. Uczestnicy przynoszą laptopy z zainstalowanym programem Ad-
obe Illustrator. Resztę materiałów zapewnia organizator. 

Wystawa prac studentów „Kolekcja”
od Nowa, ul. gagarina 37a

Wstęp wolny 

Koncert zespołu Żywiołak!
29.04.2017, godz. 20.00

Dwa Światy, ul. Ducha św. 10/12
Bilety: 20/30 zł

Spektakl „teraz”
28.04.2017, godz. 19.00

Klub on Nowa, ul. gagarina 37a
Bilety:10/15 zł

Spektakl „Życie: trzy wersje”
13.05.2017, godz. 19.00

Dwór artusa, Rynek Staromiejski 6
Bilety: 60 zł

Koncert zespołów Vertov
 i Vegetable Kingdom

30.04.2017, godz. 20.30
MuZyKaaLteRNatyWa & cRoSSoVeR

Kulturhauz, Poniatowskiego 5/2
Bilety:10 zł

Koncert zespołu 
closterkeller

7.05.2017, godz. 19.00 
Lizard King, Kopernika 3

Bilety: 30/40 zł

8. Plaster 
WaRSZtaty tyPogRaficZNe

13.05.–14.05.2017, godz. 10.00-18.00
cSW, Wały gen. Sikorskiego 13

Wstęp wolny

Wystawa
Sztuka zrodzona z kolekcji

Koncert
Żywiołak na ludowo

Tego zespołu przedstawiać już dziś w Polsce nikomu nie trzeba. Od roku 2005 konsekwentnie 
pracuje, ukazując światu nowe, absolutnie świeże spojrzenie na spuściznę słowiańskiej muzyki 
ludowej. To za sprawą tej piątki pasjonatów do-
wiedzieliśmy się o „polskim neofolku”. Wzorem 
najlepszych kapel tworzących styl „innovative 
folk” w Skandynawii czy innych krajach Europy 
poznaliśmy wyjątkowo przyswajalny gatunek 
czerpiący całymi garściami z polskiej spuści-
zny kulturowej. Czerpiąc z takich zespołów jak 
Hedningarna czy Hoven Droven, zapodaje nam 
Żywiołak podróż szlakami przedchrześcijańskiej 
zachodniej i wschodniej Europy.

Wystawa – „Kolekcja” to zestawy rysunków, zdjęć, druków cy-
frowych, instalacji, obiektów zrealizowanych w ramach zajęć z 
Rysunku Użytkowego i Ilustracji przez studentów Edukacji Ar-
tystycznej oraz Sztuki Mediów i Edukacji Wizualnej. Ekspozycja 
jest indywidulaną wypowiedzią artystyczną na tytułowe hasło. 
Według Słownika języka polskiego kolekcja to: „Zbiór przedmio-
tów jednego rodzaju, gromadzonych przez kogoś ze względu na 
ich wartość artystyczną, naukową lub historyczną…” i sentymen-
talną. Studenci zebrali znaczki pocztowe, fotografie, szkicowniki, 
nakrętki od butelek plastikowych, zabawki, monety czy wycinki 
z gazet. Z niektórych tworzą domowe, naścienne instalacje czy 
prywatne ołtarze. To specyficzne nośniki pamięci, zbiory osobi-
stych przemyśleń i zdarzeń. Kolekcję dobierają pod względem znaczeniowym, tematycznym, 
kolorystycznym czy pełnionej funkcji lub jej przeznaczenia.



- 22 -FOTORELACJA

ii feStiWaL SMaKóW fooD tRucKóW
W PRZEDOSTATNI WEEKEND KWIETNIA  NA RyNKU NOWOMIEJSKIM POJAWIŁO SIĘ 26 RESTAURACJI 
NA KÓŁKACH. TO ByŁ PySZNy FESTIWAL! FOT. JACEK KOŚLICKI
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DwADZIEścIA lAt hybRyD

W 1997 roku Toyota wprowadziła na rynek pierwszy masowo 
produkowany samochód hybrydowy. Przez 2 dekady Prius do-
czekał się 4 generacji, a wyniki jego łącznej sprzedaży zbliżają 
się do 4 milionów. Ikona hybryd znalazła też wielu naśladow-
ców – na gamę hybryd Toyoty na całym świecie składają się 
33 modele, a łączna sprzedaż samochodów Toyoty z tym na-
pędem to już ponad 10 milionów aut. Popularność hybryd nie-
ustannie rośnie – obecnie ich roczna sprzedaż na całym świe-
cie przekracza 1,5 miliona aut. Ten ogromny sukces nie byłby 
możliwy, gdyby samochody hybrydowe nie były praktycznym 
rozwiązaniem, które przynosi kierowcom realne korzyści.

W 1997 roku Toyota zaprezentowała model Prius – pierwszy 
na świecie masowo produkowany samochód z napędem hy-
brydowym. Wydarzenie to było zwieńczeniem pracy ponad 
osiemdziesięciu najlepszych japońskich inżynierów i jednym z 
największych przełomów na rynku motoryzacyjnym.
Już wkrótce Toyota udowodniła, że ta ekologiczna technologia 
nie jest tylko chwilową fanaberią. W 2001 roku zadebiutował 
pierwszy na świecie minivan z napędem hybrydowym – Estima 
Hybrid, a dwa lata później pojawiła się w sprzedaży druga ge-
neracja Toyoty Prius, większa i jeszcze bardziej dopracowana 
technologicznie. Napęd nowego modelu łączył moc 1,5-litro-
wego silnika benzynowego i silnika elektrycznego – 110 KM 
dawało dobre osiągi, a spalanie w cyklu miejskim wynosiło 4,3 
litra benzyny. Co więcej, prace nad tą generacją zaowocowa-
ły zarejestrowaniem 530 nowych patentów, a jedną z nowości 
w tym samochodzie był tryb elektryczny. Nie dziwi więc, że  
Prius II zdobył w 2004 roku tytuł North American Car  
of the year, a rok później Car of the year.

W kolejnych latach Toyota systematycznie rozwijała swoją 
ofertę hybryd. W 2006 roku na rynku pojawia się kolejny mo-
del z tym napędem – limuzyna Camry, a rok później japoński 
producent świętuje sprzedaż milionowego samochodu wypo-
sażonego w napęd hybrydowy. W 2008 roku po ulicach jeżdżą 
już dwa miliony takich aut.

W 2009 roku debiutuje trzecia generacja flagowej hybrydy To-
yoty. Nowy Prius zachował charakterystyczną linię swojego 
poprzednika, której nadano bardziej wyrazisty i nowocześniej-
szy charakter. Znacząco zmienił się napęd hybrydowy. Pojem-
ność silnika benzynowego wzrosła do 1,8 litra, moc hybrydy 
zwiększyła się do 136 koni mechanicznych, a spalanie spadło 
do zaledwie 3,9 l/100 km benzyny. Trzecia generacja Toyoty 
Prius nie tylko odniosła sprzedażowy sukces – 1,7 mln egzem-
plarzy, ale stała się pierwszym w historii samochodem, który 
dzięki elektrycznej pompie cieczy chłodzącej nie posiadał pa-

sków klinowych. Co więcej, dwa lata później Japończycy za-
prezentowali model korzystający z technologii plug-in hybrid.
Systematycznie rosnąca sprzedaż samochodów Toyoty z na-
pędem hybrydowym zachęciła firmę do poszerzenia gamy o 
wersje hybrydowe popularnych modeli. W 2010 roku debiutuje 
pierwsza generacja Aurisa Hybrid, a dwa lata później w ofer-
cie pojawia się yaris Hybrid. Ten ostatni staje się równocześnie 
najtańszą hybrydą na świecie.

Premiera lidera na rynku hybryd w Polsce – drugiej generacji 
modelu Auris, zbiegła się z kolejnym ważnym krokiem milo-
wym. W 2013 roku sprzedano bowiem 5 mln hybryd.
Kolejne lata stanęły pod znakiem sportu motorowego. W 2014 
roku w wyścigach FIA World Endurance Championship startuje 
1000-konny hybrydowy bolid TS040. Fabryczny zespół Toyoty  
kończy sezon z tytułem mistrza świata FIA oraz pierwszą po-
zycją w klasyfikacji generalnej dla kierowców Anthony’ego 
Davidsona i Sebastiena Buemiego.
W 2015 roku technologia hybrydowa podbija kolejne segmen-
ty. Na światowych rynkach pojawia się Toyota RAV4 Hybrid – 
SUV napędzany silnikiem benzynowym o pojemności 2,5 litra, 
który wraz z agregatem elektrycznym oferuje 197 KM. To nie 
koniec nowości – w tym samym roku Japończycy prezentu-
ją czwartą generację Priusa, a rok później debiutuje klejnot  

w ofercie tego japońskiego producenta – hybrydowy cros-
sover o nazwie C-HR, którego twórcy podczas projektowania 
nadwozia zainspirowali się strukturą diamentu.

Po dwudziestu latach rozwoju technologii hybrydowej To-
yota ma w swojej ofercie 33 modele z takim napędem do-
stępne w 90 krajach. W styczniu 2017 roku łączna liczba 
samochodów hybrydowych sprzedanych przez Toyotę 

przekroczyła 10 milionów. Klienci Toyoty kupili ostat-
ni milion w ciągu 9 miesięcy. Szacuje się, że do 31 
stycznia 2017 roku wyprodukowane przez nią hybry-
dy pozwoliły zapobiec emisji 77 milionów ton CO2.  
O tyle więcej dwutlenku węgla trafiłoby do atmosfe-
ry, gdyby zamiast hybryd kupiono samochody benzy-
nowe o podobnej wielkości i osiągach. Jednocześnie 
sprzedaż hybryd pozwoliła zaoszczędzić 29 miliardów 
litrów benzyny. Toyota jest również niekwestiono-
wanym liderem rynku hybryd w Polsce, a jej przewa-
ga nad innymi producentami systematycznie rośnie.  
W lutym 2017 roku łączna liczba samochodów hybrydo-
wych Toyoty sprzedanych w kraju przekroczyła 20 000 
egzemplarzy.

Dwie dekady temu samochód z napędem hybrydowym był uważany za chwilową modę, która – jak twierdzili złośliwi  
– szybko przeminie. Inżynierowie toyoty udowodnili, jak ważna – również w świecie technologii – jest wizja daleko  
wykraczająca poza aktualne ramy.

Hybrydowa toyota c-HR na weekend
chcesz pojechać na weekend nową toyotą z pełnym bakiem paliwa?

Wystarczy, że weźmiesz udział w naszej zabawie. 
Szczegóły na www.toronto-magazyn.pl i na facebook.pl/torontoMagazyn

Zabawa staruje 28.04. i trwa do 5.05. powodzenia!
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