
Smaki jeSieni, S. 7-10
Smacznie w Toruniu. 
Sprawdź, jak wygląda jesień na talerzu.

Pomoc, S. 5
Szlachetna Paczka, chcesz pomóc? 
Zostań wolontariuszem.

SPort, S. 13
Daniel Blin. Jak młody torunianin poradził 
sobie na mistrzostwach świata?
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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.

człowiek bez serca
Poznałem się z Nim poprzez 
sporą awanturę. Było to w 
okolicach 2007 roku. Wtedy 
jeszcze zabraniał umieszcza-
nia w mediach i internecie 
zdjęć, na których go widać. 
A już wtedy mocno nakręcał 
toruńskie środowisko filmowe, 
budując je niemal od podstaw i 
artykułów na jego temat było 
coraz więcej. Tyle że bez Niego. 
Ja oczywiście, jako zawodowy 
kontestator, umieściłem jego 
fotkę w jakimś tekście w necie. 

Zrobił mi karczemną awanturę, 
ale „korespondencyjnie”, po-
przez mojego brata.W następ-
nych latach było coraz lepiej. 
Zaczęły się spotkania i roz-
mowy, a w końcu zdecydował 
się w 2010 r. na upublicznianie 
swojego wizerunku w mediach 
i sieci. Był ku temu ważny 
powód – premiera Jego filmu 
„Hakerzy wolności”, opowiada-
jącego o niezwykłym przypad-
ku z 1985 r., kiedy to toruńscy 
naukowcy „zhakowali” antenę 
komunistycznej TVP. To dzię-
ki temu dokumentowi Toruń 
„odzyskał” to wydarzenie dla 
swojej historii. A potem zrobił 
„Panoptikon”. Pełnometrażo-
wy dokument fabularyzowany, 
nazwany „pierwszym polskim 
filmem społecznościowym”, 
bo wciągnął do działania setki 
ludzi – artystów, filmowców, 
aktorów, biznesmenów, na-
ukowców etc. Reżyser znowu 
opowiedział nam w tym obra-

zie o fragmencie zapomnianej 
historii Torunia.
Co tu dużo mówić, Marcin Gła-
dych zrobił dla filmowego To-
runia bardzo dużo. Nie musiał. 
Robił to, wykorzystując wła-
sny czas i pieniądze. Przycią-
gał i jednoczył we wspólnym 
celu dziesiątki kreatywnych 
osób. Teraz leży wiele kilome-
trów stąd i jak sam sobie żartu-
je: „Jest człowiekiem bez ser-
ca”. Faktycznie, los rzucił go 
na kardiologię, a my wszyscy 
znajomi, kumple i przyjaciele 
(oraz przyjaciółki!) drżymy o 
niego. Piszę o tym, żebyście i 
Wy wysłali do Marcina promień 
dobrej energii. Tacy ludzie to 
dla naszego miasta skarby 
nieocenione. Dlatego wiem, że 
wróci tu i znowu namiesza fil-
mowo. Tylko wysyłajcie mu tę 
energię, proszę.

jar-ska gorączka
Jako stary „Wrzosiak” z coraz 
większym niesmakiem przyglą-
dam się zamieszaniu z nazwą 
osiedla JAR. Mam 47 lat i dosko-
nale pamiętam stacjonujących 
tam radzieckich żołnierzy. Mój 
przyjaciel ma w jednym z bu-
dynków dawnej jednostki dru-
karnię, sam kupiłem kiedyś opla 
w salonie na placu apelowym 
jednostki. Nigdy nie przyszło 
mi na myśl, że jest w tym coś 

antypolskiego. Dalej w kierunku 
na Łysomice, Armia Czerwona 
miała minipoligon do ćwiczeń 
czy diabli wiedzą czego, bo nikt 
nie wie, co tak naprawdę „Soł-
daty” tam wyczyniały. Takie to 
były czasy, nie tylko w Toruniu 
były jednostki, co mają powie-
dzieć mieszkańcy Legnicy czy 
Drawska, gdzie Sowietów były 
tysiące? Teraz powstaje tu naj-
nowocześniejsze osiedle w mie-
ście, są drogi, ścieżki rowerowe, 
będzie tramwaj, szkoła, kościół, 
są sklepy i przychodnie. Będzie 
się czym pochwalić, gdzie za-
prosić absolwentów UMK, któ-
rzy oby po studiach w Toruniu 
zostawali. I tylko o to chodzi. 
Jednak wpisując się w obecnie 
panującą i jedynie słuszną linię 
„dezubekizacji”, ktoś z widmem 
wszechobecnego spisku w o- 
czach odnalazł w nazwie JAR, 
drugie, zapewne agenturalne 
dno. Żal mi tego kogoś i jego ob-
sesji. Skróty tak już mają, że nie-

raz stają się krótkim wyrazem o 
innym znaczeniu. I tak Jednost-
ka Armii Radzieckiej stała się 
JAR-em czy też w świadomo-
ści wielu mieszkańców Jarem.  
I moim zdaniem, to super nazwa. 
Nie tylko „otrzaskana” w naszej 
świadomości, ale w dodatku 
krótka, łatwa do zapamiętania, 
oddająca leśny charakter oko-
licy. Komu to przeszkadzało? 
Stawiam 100 dolarów przeciwko 
100 rublom, że 95% kupujących 
tam mieszkania ludzi, zupełnie 
nie ma o tym pojęcia, a radziec-
kie korzenie nazwy są dla nich 
zupełnie bez znaczenia. Będą 
fajnie mieszkać, w pięknym 
miejscu i do tego z nazwą, którą 
każdy w Toruniu kojarzy. Nowe 
nazwy dla ulic Armii Ludowej 
i Pstrowskiego – już to budzi-
ło wątpliwości, ale z tą walką  
z rzekomo radzieckim Jarem, to 
już zwyczajnie ktoś przegiął...

dwie dekady z UneScO
Może na co dzień nie dostrze-
gamy tej wyjątkowości. Może 
to widok, który nam już spo-
wszedniał. Może właśnie po to 
są takie uroczystości, jak ta, 
upamiętniająca wpis Torunia na 
listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO, byśmy przypomnieli 
sobie, jaki skarb posiadamy w 
naszym mieście. Pamiętajmy, 
że wydarzenia, trendy, ludzie 
przemijają. Każda epoka two-
rzy swój wyjątkowy spektakl 
życia codziennego, którego od 

setek lat tłem są te same mury. 
Niezmiennie budzą podziw 
turystów i nadają monumen-
talizmu. To najlepsze budowle 
stylu gotyckiego, według wpisu 
wybitne. Co więcej trzeba pod-
kreślić, że w przypadku Torunia 
na liście znalazł się nie poje-
dynczy obiekt, a cały średnio-
wieczny zespół miejski: Stare i 
Nowe Miasto oraz ruiny zamku 
krzyżackiego. Znalezienie się 
na liście UNESCO poprzedzone 
było wieloletnimi staraniami 
naszego miasta o to, by znaleźć 
się w tym prestiżowym zesta-
wieniu. To efekt pracy naszego 
środowiska naukowego, dwóch 
profesorów: Jana Tajchmana i 
Mariana Arszyńskiego, związa-
nych z toruńskim Wydziałem 
Sztuk Pięknych. Obaj byli mo-
imi wykładowcami i wiem, jak 
wielkie serca zawsze wkładali 
w ochronę naszego dziedzictwa 
i eksponowanie jego walorów. 
Po wielu latach zaangażowania 
udało się przeforsować wpis To-

runia, stało się to w 1997 roku. 
Stosunkowo niedawno. 
Co daje nam wpis? To nie tylko 
prestiż, ale również rekomen-
dacja. To polecenie ekspertów, 
że Toruń warto odwiedzić i 
zobaczyć na własne oczy. To 
gwarancja, że przyjeżdżamy 
do miejsca, w którym zabytki i 
układ urbanistyczny są warto-
ścią, o którą się dba i którą się 
szczyci. Wpis to również gwa-
rancja pomocy, jeśli okazałoby 
się, że nasze zabytki znalazły 
się w zagrożeniu. To również 
kontrolny wzrok wymierzony w 
stronę Torunia, bo wpis można 
stracić. Taka groźba zawisła w 
tym roku nad chorwackim Du-
brownikiem, który ze względu 
na oblężenie miasta, musiał 
wprowadzić dzienny limit tu-
rystów. Myślę jednak, że takie 
problemy, to nie problemy... 
Jakoś sobie poradzimy. 

Maciej karczewski 
toruński przedsiębiorca

l36
„Trzynastego października w Hard 
Rock Pubie Pamela startuje nowy 
festiwal. Nazywa się L 36. W roli 
głównej wystąpi megakultowy band 
Theatre Of Hate, pod dowództwem 
niezwykle zasłużonego artysty – 
Kirka Brandona. Nie tylko dla mnie 
to jeden z najważniejszych nowo-
falowych zespołów lat 80. Dużymi 
wydarzeniami festiwalu będą też 
koncerty gotycko-industrialnej bry-
tyjskiej grupy Grooving In Green oraz 
cenionej w świecie alternatywnego 
folku, nowozelandzkiej wokalistki 
Jordan Reyne”. W ten entuzjastyczny 
sposób Festiwal L 36 zapowiada Ma-
rek Wiernik, niestrudzony orędownik 
muzycznych klimatów prezentowa-

nych przez przywołanych artystów. 
Charyzmatyczny dziennikarz zapo-
wie ich osobiście na klubowej scenie, 
warto więc przy okazji przypomnieć 
początki jego radiowej drogi. Bez 
wątpienia „Cały ten Rock” był jedną 
z tych audycji radiowych, które miały 
ogromny wpływ na wiele pokoleń 
słuchaczy. Swoimi korzeniami sięgał 
końca lat 70. ubiegłego wieku, o czym 
wspomina twórca tego programu 
Marek Wiernik: „W czasach studenc-
kich jeździłem regularnie do Anglii, 
do roboty. Trafiłem tam na punkowy 
boom i całe to wariactwo nowofa-
lowe. Przeżyłem szok i fascynację. 
Po powrocie odbyłem wiele wizyt 
w radiowej „Trójce”, którym towa-
rzyszyły ciężkie rozmowy. Miałem 
mocne argumenty w postaci płyt, 
których setki przywiozłem. Kręciłem 
się w środowisku warszawskiego 
undergroundu. Stąd narodził się po-
mysł na duet z Maćkiem „Magurą” 
Góralskim z Kryzysu. W 1979 r. wy-
startowaliśmy w „Trójce” z audycją 
„Wokół nowej fali”, z której wyrósł 
„Cały ten Rock”. „Ówczesna władza 

nie doceniła siły rażenia audycji, zaś 
prowadzący program potrafił odpo-
wiednio przedstawić jego muzyczną 
zawartość, co sam wspomina w 
następujący sposób: „Paradoksalnie 
władza na to wszystko przystawa-
ła. Anglosaska nowa fala była dla 
cenzorów niezrozumiała. Zawsze im 
tłumaczyłem, że to bunt przeciwko 
kapitalistycznemu establishmentowi, 
zgniłemu... Większych problemów z 
graniem tej muzyki nie było, ale za to 
wsparcie zadowolonych słuchaczy 
przeogromne. W tych czasach radio 
myślało, miało poziom, edukowało, 
dzięki czemu było w nim miejsce dla 
każdej muzyki”. Kontynuując opo-
wieść, ceniony dziennikarz nadmienia: 
„Nikt mi niczego nie narzucał, w za-
sadzie współtworzyłem audycję ze 
słuchaczami. Pisali listy, przyjeżdżali, 
przywozili płyty”. Audycja dotrwała 
na antenie do końca XX w. Wspomi-
nając „Cały ten Rock” prowadzący 
program podkreśla: „Z perspektywy 
czasu wiem, jakie to było ważne, w 
sensie budowania undergroundu”.

darek kowalski, HrP Pamela

jarosław jarry jaworski 
specjalista public relations, 

freak

Żaneta lipińska-Patalon
redator naczelna
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Sobotni spektakl będzie pierw-
szą wizytą francuskiej grupy 
Gratte Ciel w Polsce i drugim 
tego typu występem tych 
akrobatów. Całe przedstawie-

nie odbędzie się w powietrzu, 
nad głowami widzów. Na linach 
pojawią się aktorzy – tytułowe 
anioły. Ubrani w białe kostiu-
my, lawirując w zrzucanej z 

nieba tonie białych piór, będą 
wykonywać akrobacje kilka 
metrów nad ziemią. Magicz-
ną atmosferę dopełnią efekty 
świetlne i nastrojowa muzyka, 

a w punkcie kulminacyjnym na 
niebie pojawi się gigantyczny 
anioł wypełniony helem. 
Anielski motyw nie jest przy-
padkowy. Ten symbol pojawia 

się w toruńskich znakach miej-
skich od XV wieku, czyli od cza-
sów zakończenia ciężkiej dla 
miasta wojny trzynastoletniej. 
Wprowadzenie anioła do herbu 
miasta było odwołaniem się 
mieszkańców do boskiej po-
mocy.

niepowtarzalne
wydarzenie

Wcześniej podobny występ 
odbył się w angielskim mie-
ście Hull, gdzie jego popular-
ność przekroczyła najśmielsze 
oczekiwania artystów i orga-
nizatorów. Na placu zgroma-
dziło się około 10 tys. widzów. 
– Jesteśmy podekscytowani 
przebiegiem „Placu aniołów”. 
Cudownie było widzieć ludzi 
w każdym wieku rzucającymi 
w siebie piórami, bawiącymi 
się w miękkiej białej kołdrze, 
która pokryła ziemię między 
dziedzictwami architektonicz-
nymi Hulla – komentował 
Martin Green, prezes zarządu 
miasta Hull.

Jednak występ w Toruniu bę-
dzie wyjątkowy ze względu na 
inne rozmieszczenie budyn-

ków. – „Plac aniołów” zostanie 
stworzony specjalnie dla prze-
strzeni Rynku Staromiejskiego. 
Dzięki temu widzowie zobaczą 
niepowtarzalne wydarzenie 
– mówi Maria Marcinkowska  
z Urzędu Miasta Toruń.

Specjalnie przygotowane in- 
stalacje zostaną przymo-
cowane między budynkiem 
poczty głównej, kościołem 
Marii Panny, kościołem aka-
demickim pw. św. Ducha, ra-
tuszem oraz Centrum Kultury 
„Dwór Artusa”. To właśnie 
element architektoniczny jest 
kluczowy w całym wydarze-
niu, ponieważ przypomina on  
o 20. rocznicy wpisania To-
runia na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. Aktorzy, 
instalacje, iluminacje świetlne 
i muzyka stworzą scenografię 
podkreślającą wyjątkowość 
gotyckiej zabudowy toruńskiej 
starówki i z pewnością na dłu-
go pozostaną w pamięci miesz-
kańców.

Lena Paracka
redakcja@toronto-magazyn.pl

już jutro torunianie będą świadkami niezwykłego podniebnego przestawienia francuskiej grupy Gratte ciel. Przedstawienie „Plac aniołów” 
jest częścią obchodów 20. rocznicy wpisania torunia na listę światowego dziedzictwa UneScO, a sama tematyka spektaklu nawiązuje do 
legendarnego anioła broniącego naszego miasta.
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Francuska grupa Gratte Ciel zachwyci podniebnym spektaklem                                                                                                                       fot. Nadesłane

POdniebne aniOły UniOSą Się nad Starówką
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Rodziny potrzebujące wsparcia 
zgłaszane są najczęściej przez 
ośrodki pomocy społecznej, ale 
również przez sąsiadów czy zna-
jomych. Wolontariusze spotyka-
ją się z rodzinami i wysłuchują 
ich historii, tym samym wery-
fikują, czy faktycznie pomoc 
jest niezbędna. Jagoda Włodar-
czyk, koordynator ds. promocji 
Szlachetnej Paczki i Akademii 
Przyszłości w województwie 
kujawsko-pomorskim, podkreśla, 
że rodziny zgłoszone do akcji 
są wnikliwie weryfikowane: – 
Sprawdzamy, co jest przyczyną 
biedy, czy dana rodzina nie jest 
roszczeniowa. Wybieramy tyl-
ko te osoby, dla których pomoc 
będzie impulsem do zmiany ich 
sytuacji życiowej. Czasem tym 
bodźcem jest samo zaintereso-
wanie się ich historią, rozmowa 
z wolontariuszem. Bez zaspo-
kojenia naszych podstawowych 
potrzeb, trudno myśleć o kolej-
nych, wyższych celach. 

Założeniem Szlachetnej Paczki 
jest to, żeby z czasem obdaro-
wani sami stawali się darczyń-
cami lub wolontariuszami. – Pa-
miętam dwie rodziny. Jedna była 
bardzo roszczeniowa, dlatego 

nie została zakwalifikowana do 
programu. Uzmysłowili sobie, 
dzięki temu, że zostało im to 
wprost powiedziane przez wo-
lontariusza, że faktycznie tak 
jest. Reaktywowali swoją fir-
mę i stali się darczyńcami. Inna 
rodzina, która straciła biznes 
życia, uwierzyła, że nie wszyst-
ko stracone, zmotywowała się 
do działania i również wyszła z 
trudnej sytuacji – opowiada Ja-
goda Włodarczyk. Takich historii 
jest wiele. 
Potrzeby rodzin są różne – od 
podstawowych sprzętów gospo-

darstwa domowego, jak garnki, 
kubki, lodówki czy kuchenki, 
przez ubrania, począwszy od 
drobiazgów typu skarpety, po 
środki czystości, artykuły higie-
niczne, a także spełnianie nie-
materialnych marzeń, np. prze-
jażdżka konna.  
Darczyńcami mogą być instytu-
cje, firmy, grupy przyjaciół czy 
osoby indywidualne. A kto może 
zostać wolontariuszem? Od 17. 
roku życia, za zgodą opiekuna, 
już można angażować się w 
akcję. Górnej granicy wieku nie 
ma. Od trzech lat w Szlachetną 

Paczkę angażuje się torunianka 
Patrycja Jażdżewska, wcześniej 
wspierała jako wolontariuszka 
m.in. projekty na rzecz Domu 
Dziecka czy Fundacji DKMS Bazy 
Dawców Szpiku. Już po pierw-
szym wolontariacie w Szlachet-
nej Paczce wiedziała, że ma sens 
i warto go kontynuować. Przy-
znaje, że nie zawsze weryfikacja 
rodzin jest łatwym zadaniem. 
Czasem, żeby podjąć właściwą 
decyzję, dzieli się swoimi wraże-
niami z innymi wolontariuszami, 
z bliskimi. Najwięcej czasu w 
pełnieniu obowiązków wolonta-

riusza zwykle zajmuje wprowa-
dzanie arkuszy do systemu – to 
między innymi tworzenie opisu 
historii rodziny, która będzie słu-
żyć darczyńcom. Kolejnym eta-
pem wzmożonej pracy stanowi 
moment przyjmowania paczek w 
magazynie i rozwożenie ich do ro-
dzin podczas tzw. Weekendu Cu-
dów, który w tym roku został za-
planowany na 9 i 10 grudnia – to 
zdecydowanie najprzyjemniejsze 
chwile, zwykle pełne wzruszeń. 
Pracy jest sporo, ale satysfakcja 
ogromna.
Obowiązkiem wolontariuszy był 
do tej pory przynajmniej trzykrot-
ny kontakt z daną rodziną –  wy-
słuchanie jej historii, przekazanie 
informacji o zakwalifikowaniu się 
do projektu i spisanie jej potrzeb 
oraz spotkanie w grudniu podczas 
rozdawania paczek. Od tego roku 
dochodzą jeszcze dwa spotkania 
po Nowym Roku. To okazja do 
wspominania finału, ale przede 
wszystkim do sprawdzenia, co 
w danej rodzinie się zmieniło. Bo 
pomoc w ramach Szlachetnej 
Paczki nie kończy się na bożo-
narodzeniowym prezencie. Może 
być kontynuowana w zakresie 
kolejnych form wsparcia: Paczki 
Prawnika, Lekarza, Seniora… Ja-

goda Włodarczyk: - Pragnienia 
potrzebujących są czasami bar-
dzo proste. Pamiętam starszego 
pana, który marzył o białym ob-
rusie na Wigilię i o towarzystwie 
–  brakowało mu kogoś, z kim 
mógłby porozmawiać czy pójść 
na spacer. Próbujemy aktywizo-
wać takie osoby, żeby nie czuły 
się samotne. 
Rok temu w Toruniu paczki powę-
drowały do 182 rodzin. W akcję 
zaangażowało się 77 wolonta-
riuszy. – Nie dajemy ani ryby, ani 
wędki, ale mentalność wędkarza. 
Nie wyręczamy, tylko motywuje-
my i dajemy wiarę w to, że czło-
wiek może wiele zmienić w swoim 
życiu, że ma w sobie moc – pod-
kreśla Jagoda Włodarczyk.

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

 
Rok temu pomoc w ramach 

Szlachetnej Paczki otrzymało 
w całym kraju 18 960 rodzin. 

Średnio 35 osób przygotowywa-
ło paczkę dla jednej rodziny o 

wartości ok. 2500 zł. Prace 11 105 
wolontariuszy organizowało 645 
lokalnych liderów. Inicjatorem 

akcji jest ks. Jacek Stryczek, pre-
zes Stowarzyszenia „Wiosna”.     

     

Projekt Szlachetna Paczka, choć wyraża się jednorazowym prezentem dla danej rodziny, ma wymiar długofalowy. to impuls do zmian 
na przyszłość. trwa nabór wolontariuszy, którzy wyruszą do najbardziej potrzebujących.

SzlacHetna Paczka tO iMPUlS dO zMian

Jagoda Włodarczyk: - Nie wyręczamy, tylko motywujemy i dajemy wiarę w to, że człowiek ma w sobie moc   fot. S. Jędrzejewski
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SMAKI JESIENI

Pożegnaliśmy już dopieszczone 
słońcem owoce i część warzyw 
prosto z ogródka. Nadchodzi 
czas korzystania z jesiennych 
zbiorów, a wybór i możliwości 
kulinarne zależą tylko od wy-
obraźni gotującego. Burak, dy-
nia, bakłażan, cukinia, kapusta 
to warzywa, które odpowied-
nio przyrządzone będą cieszyć 
podniebienia i dostarczą wielu 
cennych witamin.

z pęczaku pyszne 
kaszotto
Proste i szybkie dania – bez-
cenne o każdej porze roku. – 
Orzeźwiające letnie sałatki czy 
surówki powoli zastępujemy 
rozgrzewającymi zupami kre-
mami, często podawanymi z 
tzw. wkładką, która wzbogaci 
ich treść. Danie, które szczegól-
nie mógłbym polecić w okresie 
jesiennym, jest kaszotto. Po-
łączymy w nim zalety sezono-
wych warzyw i sycącej kaszy 
pęczak – zachęca szef kuchni 
restauracji Monka Radosław 
Buczkowski. Jak przygotować 
kaszotto? Do kaszy dodaje-
my cebulę, masło, białe wino 

oraz wywar warzywny – tak 
tworzymy bazę dania. Osobno 
pieczemy warzywa pokrojone 
w kostkę – marchew, seler i pie-
truszkę. Przyprawiamy ziołami, 
m.in. tymiankiem. Do warzyw 
dodajemy parzony w wodzie 
jarmuż. Radosław Buczkowski: 
– Na koniec łączymy wszystkie 
składniki i oczywiście doprawia-
my. Żeby kaszotto było bardziej 
treściwe, można dodać cienkie 
plastry boczku lub jajko w ko-
szulce. Warto zaznaczyć, że 
główny składnik – kasza pęczak 
– bogaty jest w węglowodany 
złożone, które rozkładają się na 
glukozę. Ta z kolei stanowi po-
żywienie dla naszych komórek. 
Jest również bogata w błonnik, 
który wpływa na prawidłową 
pracę układu pokarmowego, 
reguluje poziom cukru we krwi i 
oczyszcza nasz organizm z tok-
syn i metali ciężkich.
Jesienne dary natury z ogrodu 
i lasu to samo zdrowie. Michał 
Żulewski, szef kuchni Bistro 
Klonowica, wymienia dania na 
bazie dyni, grzybów, dziczyzny, 
gęsiny. Zupa grzybowa, sos na 
bazie prawdziwków, jałowca  

i rozmarynu, tatar z gęsiny, 
gęsina z piernikiem krzyżackim 
i piernikową musztardą… Sze-
rokie horyzonty dla wyobraźni 
otwiera dynia – krem z dyni, 
dyniowe purée z imbirem, chili, 
kolendrą, sałatka z marynowa-
ną dynią, dynia smażona z im-
birem i z dodatkiem cynamonu, 
placuszki z kremem czekolado-
wym lub waniliowym. 

frytki z topinambura
Coraz większą popularność 
zyskuje w naszym kraju to-
pinambur, czyli słonecznik 
bulwiasty, rosnący zwykle na 
nieużytkach i obrzeżach lasów. 
Propagatorem jego smaku jest 
Filip Malinowski, prezes Funda-
cji „Zdrowego Życia”. – Bulwy 
topinambura przypominają 
korzeń imbiru, a w smaku sło-
necznik. Proponuję zrobić z nich 
frytki. Oprócz walorów smako-
wych, topinambur zawiera inu-
linę, która usprawnia pracę jelit, 
działa jak probiotyk. Można z 
niego zrobić również zupę krem 
z dodatkiem białych buraków i 
curry. Już wkrótce w Toruniu z 
ramienia naszej fundacji sta-

nie food truck Chwast Food, w 
którym będzie serwowany to-
pinambur przez całą zimę oraz 
inne sezonowe dania.
Torunianin zwraca także uwagę 
na korzenie, w których w okre-
sie jesiennym zbiera się cała 
moc roślin i dzięki temu ich war-
tość jest bezcenna. Znienawi-

dzony przez właścicieli ogród-
ków perz? Nie w kuchni. Kłącze 
perzu przysmażone na patelni z 
czosnkiem i skropione cytryną 
będzie niepowtarzalną sałatką. 
Jesień to oczywiście również 
przetwory, których przygoto-
wywanie przeżywa swój rene-
sans. W Monce na degustację 

czekają m.in. cukinia w occie, 
kompot z rabarbaru, konfitu-
ra z pomidorów czy przecier  
z buraka. Być może znajdziemy 
wśród nich smaki dzieciństwa… 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

choć coraz częściej pochmurne niebo przypomina nam, że zbliżają się chłody i kapryśna aura, w naszej kuchni wcale nie musi być 
równie smętnie. kolory jesieni mogą zagościć na naszych talerzach. jesień to przecież różnorodność smaków.

dyniOwe PUrée i Sałatka z PerzU – jeSienne kUlinaria

W restauracji Monka skosztujemy wielu sezonowych przetworów                fot. Sławek Jędrzejewski
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Od pulchnych placków, przez 
owocowe tartaletki, do lek-
kich serników – tak zapo-
wiada się jesień w toruńskich 
kawiarniach i cukierniach. 
To czas, kiedy przyroda do-
starcza nam mnóstwa owo-
cowych inspiracji. Wczesną 
jesienią często używane są 
jabłka, gruszki i śliwki, a w 
późniejszych miesiącach na 
talerzach pojawia się dynia. 
– Kiedy klienci wybierają 
rozgrzewające napoje za-
miast lemoniady, to znak, że 
nastała jesień – śmieje się 
Anita Konczalska, menedżer-
ka Kwadrans Cafe. W ofercie 
kawiarni pojawiła się już go-
rąca czekolada i aromatyczne 
herbaty z dodatkiem anyżu, 
pomarańczy czy goździków. 
– Jesień pachnie jabłkami i 
cynamonem, dlatego nie za-
braknie u nas szarlotki na go-
rąco – dodaje.

festiwal 
czekoladowych lodów

Pewnie słyszeliście niejedno-
krotnie, że jesienią i zimą nie 

należy jeść lodów… Otóż nic 
bardziej mylnego. Toruńska 
kawiarnia słynąca ze wspa-
niałych lodów przygotowała 

się na tę okazję specjalną 
gamę smaków. W drugiej 
połowie października w ka-
wiarni Lenkiewicz odbędzie 

się festiwal czekoladowych 
lodów, podczas którego w 
lodówkach pojawią się prze-
różne połączenia czekolady 

gorzkiej, deserowej, mlecz-
nej i białej. – Klasycznym 
połączeniem tego festiwalu 
jest smak „Amadeusz”. To 
połączenie czekolady, pi-
stacji i marcepanu. Warto 
również spróbować lodów  
z dodatkiem imbiru, poma-
rańczy czy mięty – mówi Ma-
ciej Lenkiewicz.

W okolicach Dnia Świętego 
Marcina w kawiarniach po-
jawią się rogale, ale oprócz 
tego w Cocktail Bar Lenkie-
wicz przy Rynku Staromiej-
skim będzie obchodzone Be-
aujolais, czyli święto wina. 
Przez tydzień menu baru 
zdominują różne odmiany 
francuskiego wina.

Słodko i słono

Smaki jesieni są uniwersalne. 
Można je wkomponować za-
równo w treściwe, jak i lekkie 
desery, podawać na słodko i 
na słono. Taką drogę obrali 
cukiernicy z Piekusia. W tym 
miejscu jesień rozpoczyna 
się ciastami jogurtowymi i 

drożdżowymi z sezonowymi 
owocami, takimi jak jabł-
ka, śliwki, brzoskwinie. – Do 
sprzedaży wprowadziliśmy 
również lekkie tartaletki z 
jabłkami, a już w listopadzie 
pojawią się kolejne jesienne 
propozycje, czyli sernik dy-
niowy i sernik czekoladowy 
ze śliwką – mówi Magdalena 
Szadkowska, specjalista do 
spraw marketingu.

Jeśli jednak wolimy jesienne 
smaki na słono naprzeciw 
wychodzi nam Przystanek 
Piekuś. W ofercie bistro znaj-
dziemy sezonową zupę krem 
z dyni, z pomidorów, pizzę  
z pieca opalanego drewnem, 
makarony własnej produkcji 
czy burgera w bułce wła-
snego wypieku. Te dania  
z pewnością rozgrzeją nas  
i przygotują na chłodną aurę.

Lena Paracka
redakcja@toronto-magazyn.pl

wchodzisz do ciepłego pomieszczenia, zostawiając wietrzną i deszczową aurę za drzwiami, zapach jabłek i cynamonu unosi się w powietrzu 
i wiesz, że za chwilę rozgrzejesz się ciepłą korzenną herbatą… jeśli kiedykolwiek odwiedziłeś kawiarnię jesienną porą, na pewno rozpoznajesz to 
błogie uczucie. toruńskie kawiarnie i cukiernie przygotowały na tę okazję specjalną ofertę – sprawdźmy, jak rozpieszczą nas w tym roku.

jeSień rOzPieści naS na SłOdkO

Warto osłodzić sobie jesienne dni. Na zdjęciu Lena Paracka

SMAKI JESIENI



Na zdjęciu Łukasz Lofek,
 szef kuchni restauracji 

w hotelu Filmar.

Na talerzu pierogi dyniowe 
z cebulą i boczkiem oraz grzybami shii-take.

Fot. Lena Paracka

– Jesień to czas, kiedy wra-
camy do dawnych tradycji 
– mówi Łukasz Lofek, szef 
kuchni w restauracji Hotelu 
Filmar. – Żeby uzyskać te 
intensywne i rozgrzewające 
smaki, korzystamy z metod 
przyrządzania dań, jakich 
używano kiedyś. 

Dlatego w hotelu Filmar nie 
zabraknie pieczonych i ki-
szonych warzyw. Głównymi  

składnikami serwowanych 
dań jest pieczona dynia, 
marchew i buraki, a także 
kiszona rzodkiewka i kapu-

sta. Takie dania wcale nie 
muszą być czasochłonne. 
– W naszej restauracji uży-
wamy tylko dyni hokkaido, 
ponieważ ma intensywniej-
szy smak niż dynia zwyczaj-
na, a także jest łatwiejsza  
w przygotowaniu. Nie trzeba 
usuwać skórki. Przyrządzenie 
zupy krem z tej dyni zajmu-
je około dwudziestu, trzy-
dziestu minut – opowiada. 

W Filmarze postawiono na 
slow food, czyli lokalne, 
nieprzetworzone produkty. 
Mają one dobry wpływ na 

środowisko, na zdrowie i na 
promowanie lokalnych tra-
dycji. Jednym ze sztandaro-
wych produktów slow food  
w naszym regionie jest gęsi-
na, która w ostatnich latach 
zyskuje na popularności.  
– W okresie jesiennym re-
stauracja oferuje obiady, w 
których w każdym z dań, czy-
li w przystawce, zupie i daniu 
głównym, jest gęsina. Oczy- 

wiście pomijając deser. Tam 
serwujemy świętomarcińskie 
rogale – śmieje się Lofek.

dary lasu

Podczas jesieni kalorycz-
ność naszego jedzenia 
musi być nieco wyższa, 
a to ze względu na więk-
sze zapotrzebowanie na 
ogrzewanie organizmu. 
Propozycją Macieja 
Stryjka, szefa kuch-
ni restauracji Mistrz 
i Małgorzata, jest 
w i e p r z o w i n a .  
– Podajemy ją  
w różnych od-
słonach, często 
w formie gula-
szu albo po-
lędwiczek. 
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jesień to bez wątpienia wyrazista pora roku. fikuśne kształty, 
ciepłe barwy, intensywne smaki i zapachy. kucharze restauracji 
zacierają ręce, ponieważ wkrótce będą czarować na talerzach 
przy użyciu właśnie takich produktów. 

Wracamy do korzeni

REKLAMA TRN 2017092208

>>>
czytaj dalej 

s. 10

lokalne, nieprzetworzone produkty. mają dobry 
wpływ na środowisko, na zdrowie i na promowanie 

lokalnych tradycji 



W menu nie brakuje również 
wątróbki, która jest poda-
wana na słodko, na przy-

kład w towarzystwie malin 
i czerwonej cebuli albo wiśni 
i purée ziemniaczanego. – 

Ważnym elementem jesien-
nej karty dań są dary lasu. 
Planujemy, żeby co najmniej

jeden lunch w tygodniu za-
wierał dziczyznę – mówi 
Stryjek.

Oczywiście warzyw też nie 
zabraknie. W ruch pójdą tę-
czowe odmiany marchwi, ale 
nie trzeba się obawiać – te 
kolory nie są wynikiem za-
bawy z genami warzyw. To 
kremowe, żółte, fioletowe, 
czerwone czy niemal czar-
ne marchewki są starszymi 
krewnymi pomarańczowej 
odmiany, dominującej dzi- 

siaj na rynku dzięki mniej- 
szej zawartści goryczki,  
która jest typowa dla pier-
wotnej odmiany tego wa-
rzywa. – Będziemy używać 
także rzepy arbuzowej, 
która ma niesamowity kolor 
i podobnie jak rzepa biała, 
czyli ta, którą częściej moż-
na spotkać w sklepach i na 
rynku, zawiera wiele wita-
min i wartości odżywczych 
– mówi Stryjek.

Bez względu na to, czy  
ma się ochotę na lek-
kie kremowe zupy czy na  
treściwe dania mięsne,  
w jesiennych kartach dań  
każdy znajdzie coś dla  
siebie, a forma, w jakich  
te tradycyjne smaki zosta-
ną podane, zaskoczy nas 
niejeden raz. Smacznego!

Lena Paracka
redakcja@toronto-magazyn.pl

>>>
ciąg dalszy 
ze s. 9

ważnym elementem jesiennej 
karty dań są dary lasu 

Oczywiście trzeba pa-
miętać, że żadna z nich 
nie zastąpi prawidłowo 
zbilansowanej diety, ani 
też regularnej aktyw-
ności fizycznej. Obfita 
konsumpcja warzyw, o- 
woców, produktów zbo-

żowych z pełnego prze-
miału, orzechów i innych 
produktów o charakte-
rze prozdrowotnym to 
niepodważalna podsta-
wa w drodze do osią-
gnięcia zdrowia. 

- Jednak przyprawy takie jak 
kurkuma, cynamon i pieprz 
cayenne mogą rozgrzeszyć 
nas z nie do końca dobrze 
zbilansowanej diety. Ich doda-
tek do jadłospisu nie wymaga 
poświęcenia, ponieważ dodają 
potrawom wyrazisty smak a 

ich walory zdrowotne są po-
twierdzone szeregiem badań 
naukowych – mówi Łukasz 
Sot z Cateromrket.pl, porów-
nywarki cateringów diete-
tycznych.

kurkuma 

O korzystnych właściwościach 
tej indyjskiej rośliny przeko-
nywali już przed 5000 laty 
praktycy z Dalekiego Wscho-
du. Główną substancją czynną 
w sproszkowanym korzeniu 
ostryżu długim jest kurkumi-
na – to ona nadaje charakte-
rystyczną, żółtą barwę samej 
kurkumie czy curry. Liczba 
chorób, w których można by-
łoby wykorzystać działanie 
kurkuminy jest niesamowicie 
obszerna. 

cynamon 

W przeciwieństwie do kur-
kumy, którą zazwyczaj wy-
korzystuje się do potraw 
mięsnych, cynamon idealnie 
sprawdza się w przypadku 
słodkich deserów. Oprócz 
popularnych procyjanidyn i 
katechin wykazujących dzia-
łanie przeciwutleniające, cy-
namon zawiera liczne związki 
bioaktywne - jak eugenol, 
aldehyd trans-cynamonowy, 
terpineol. Cała gama sub-
stancji zawarta w korzennej 
przyprawie, łącznie wyka-
zuje znakomite właściwości 

ochrnne w obrębie układu 
krążenia, redukując stężenie 
trójglicerydów, cholesterolu 
całkowitego oraz „złej” frakcji 
cholesterolu LDL.

Pieprz cayenne

To ostry dodatek, którego na-
zwa wywodzi się prosto z Guja-
ny Francuskiej. Bez wątpienia 
jedna z głównych przypraw 
wschodnich populacji. Istnieją 
legendy, jakoby bardzo bogata 
w pieprz cayenne dieta Hindu-
sów chroniła ich przed zaka-
żeniami bakteryjnymi wynika-
jącymi z kąpieli w potwornie 
zabrudzonym Gangesie.
Podobnie jak cynamon i kur-
kuma, główne prozdrowotne 
działanie pieprzu kajeńskiego 
wynika z jego działania prze-
ciwzapalnego. Dodatkowo, 
wytrawne dania oprószone 
ostrym pieprzem mogą być 
korzystne dla osób boryka-
jących się z nadciśnieniem 
tętniczym, natomiast kapsa-
icyna pomaga spalać tłuszcz! 
Wśród osób z nadmierną 
masą ciała, dieta z dodat-
kiem tej substancji zwięk-
sza wydatkowanie energii  
o ~60 kcal dziennie. 

kurkuma, cynamon i pieprz cayenne – to przyprawy, które niewątpliwie znalazłyby się w eliksirze młodości. O ile oczywiście zostałby  
on kiedykolwiek przygotowany. Mimo to warto pamiętać o cennych właściwościach tych substancji.

PrzyPrawy, które POwinny znaleźć Się w kaŻdej zdrOwej kUcHni

SMAKI JESIENI
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Ubiegłoroczny festiwal 
przyciągnął około trzech 
tysięcy osób. Choć to nie-
jedyny festiwal fantastyki  
w naszym kraju, jest jednym 
z większych i buduje coraz 
silniejszą markę. To kilkana-
ście bloków programowych  
z ponad 600 atrakcjami. Na 
miłośników fantastyki czeka-
ją prelekcje, dyskusje (sporo 
będzie o kulturze azjatyc-
kiej), warsztaty, targi, gry, 
konkursy, gra miejska. Na 
Coperniconie, który odbędzie 
się w Toruniu po raz ósmy  
i skupi się na urban fantasy, 
pojawią się chociażby Robert 
M. Wagner, Katarzyna Ba-
bis, Aneta Jadowska, Witold 
Vargas, Paweł Majka. Będzie 
m.in. o mitologii klasycznej 
i fantastycznej, sztucznej 
inteligencji, kobietach w ko-
miksie, opętaniu, życiu w ko-
smosie, uzależnieniu od gier 
komputerowych, o wiedź-
mach, szamanach i waria-
tach… Uczestnicy Copernico-
nu wysłuchają także porad 
dla początkujących pisarzy i 
dowiedzą się, jak to jest być 
tłumaczem. Program festi-
walu jest niezwykle bogaty.  

Kogo najliczniej przyciąga 
festiwal? – Większość osób 
uczestniczących w festiwalu 
jest w wieku szkolnym i stu-
denckim. Jednak w ostatnim 
czasie zauważamy wzrost za-
interesowanych w wieku 30+ 
i 40+ – kiedyś interesowali 

się fantastyką, a teraz po 
ustatkowaniu się znowu do 
niej wracają, bardzo często 
z własnymi dziećmi – mówi 
Michał Kuras zaangażowany 
w organizację Coperniconu. 
Fantastyka to dziś bardzo 
szeroki nurt – to różne kate-

gorie fantasy, SF, literatura, 
filmy, tematy popularno-
naukowe, gry w dziesiątkach 
odmian – od RPG przez larpy, 
od planszówek, przez kar-
ciane, po komputerowe. Co 
obecnie cieszy się najwięk-
szą popularnością w świecie 

fantastyki? – To, co spoty-
kamy w środkach masowego 
przekazu, czyli „Gra o tron”, 
„Superbohaterowie” Marvela, 
gra, a wcześniej powieści o 
Wiedźminie. Na popularności 
nie tracą „Gwiezdne wojny”. 
Ale oczywiście trudno mó-

wić o globalnych trendach, 
temat jest naprawdę bardzo 
obszerny i bogaty – zazna-
cza Michał Kuras. 

Organizatorem Coperniconu 
jest toruńskie Stowarzysze-
nie Miłośników Gier i Fanta-
styki „Thorn”. Wydarzenia 
odbywać się będą w budynku 
I LO – tam można wysłuchać 
wielu prelekcji, w Collegium 
Maius i Minus, na Wydzia-
le Matematyki i Informatyki 
UMK, gdzie organizatorzy 
zapraszają na blok literac-
ko-komiksowy i spotkania  
z zaproszonymi gośćmi. Mło-
dzieżowy Dom Kultury stanie 
się centrum gier fabularnych.  
W Dworze Artusa odbędzie 
się m.in. Cosplay: wystawa  
i market strojów oraz ele-
mentów cosplayowych, kon-
kurs Cosplay, a około godz. 
18.00 torunian czeka barwna 
parada z Dworu Artusa, wo-
kół Rynku Staromiejskiego  
i Szeroką do Rynku Nowo-
miejskiego. 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl  

wiedźmy, wilkołaki, gobliny – jeśli ktoś w ten weekend spotka się z nimi twarzą w twarz, to znak, że nadszedł czas 
na kolejny copernicon. toruński festiwal Gier i fantastyki to ogrom ciekawych wydarzeń dla pasjonatów fantasy, science 
fiction, gier, komiksów, filmów i literatury.

nie tylkO wOkół „GwiezdnycH wOjen” i „Gry O trOn” – czaS na cOPernicOn 

Na uczestników tegorocznego Coperniconu czeka ponad 600 atrakcji                                                                         fot.Nadesłane
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Toruńskie wydarzenie to 
pierwsze na taką skalę w na-
szym kraju. Nie tylko dla osób 
z dynamicznie rozwijającej się 
branży, ale dla wszystkich 
tych, których temat intrygu-
je. Spotkanie skupione wokół 
dronów to zarówno możliwość 
uczestniczenia w ciekawych 
prelekcjach, w expo, w B2B, jak 
i w DroneTech Race Cup, czyli 
jedynych w Polsce halowych 
mistrzostwach wyścigów dro-
nów. – Koncepcja meetingu 
jest podobna do ubiegłorocz-
nej, natomiast będzie na pew-
no więcej sprzętu wojskowego. 
Pojawi się także strefa wirtu-
alnej rzeczywistości, w której 
będzie można pograć w gry 
czy spotkać wystawców oferu-
jących gogle do VR – wymienia 
Adrian Drzycimski, który wraz z 
Pawłem Słupskim i Łukaszem 
Kaźmierczakiem są organizato-
rami wydarzenia. 

drony 
przetransportują krew?
Wachlarz możliwości techno-
logicznych z roku na rok się 
poszerza. Drony nie kojarzą 
się już tylko z wojskowością. 
BSP znalazły zastosowanie w 
rekreacji, przemyśle, bizne-

sie. Służą m.in. w geodezji do 
mapowania terenu, rolnictwie, 
przemyśle górniczym, energe-
tycznym, do badań fal wiatro-
wych, w ochronie środowiska, 
np. do kontroli zanieczyszczeń 
powietrza, monitoruje się nimi 
tereny podbiegunowe, spraw-
dzając grubość warstwy ozo-
nowej. Filmy i zdjęcia, które 
można nimi wykonać, wyko-

rzystuje się w nieruchomo-
ściach, branżach reklamowych 
i marketingowych. Za pomocą 
dronów coraz częściej uwiecz-
nia się śluby czy wyczyny w 
sportach ekstremalnych. Po-
mysłowość poszerza granice 
wykorzystywania tego typu 
pojazdów. 
Na DroneTech w Toruniu za-
prezentowana zostanie ko-

lejna nowatorska koncepcja. 
– Będzie omawiany projekt 
dotyczący systemu trans-
portu krwi, a w szczególności 
kwestie prawne związane z 
przemieszczaniem się takiego 
statku w przestrzeni powietrz-
nej bez operatora. Na pewno 
pomysł ten przełoży się na 
transport innych towarów. Te-
sty systemu rozpoczną się już 

wkrótce w Białymstoku – zdra-
dza Adrian Drzycimski. 

Spróbuj sił w zawodach
W drugim dniu wydarzenia, 
wzorem ubiegłego roku, mi-
łośnikom dronów zostanie 
rzucone wyzwanie sportowe. 
W kategorii Agility Challenge 
odbędzie się DroneTech Race 
Cup. Drony, ale przede wszyst-

kim ich operatorzy, zmierzą się 
z torem przeszkód – z bram-
kami, slalomem, zakrętami i 
tunelami. 
W Polsce jednym z wiodących 
ośrodków w tematyce dronów 
jest Politechnika Warszawska. 
Projekty i badania nad BSP 
prowadzą także Politechnika 
Śląska, Wyższa Szkoła Oficer-
ska Sił Powietrznych w Dębli-
nie, Instytut Techniczny Wojsk 
Lotniczych, Politechnika Po-
znańska, Wrocławska, a także 
UMK. Jedna z toruńskich firm 
opracowała nowatorskiego 
drona. Wyróżnia się tym, że 
może długo latać, sporo pod-
nieść, ma innowacyjny kształt 
i konstrukcję. Został częściowo 
opatentowany. Szczegóły po-
zostają jednak nadal tajemni-
cą. Udoskonalanie drona trwa. 
DroneTech 2nd World Meeting 
odbędzie się w Arenie Toruń. 
Ubiegłoroczne wydarzenie 
zakończyło się sukcesem. 
Zaowocowało między innymi 
powstaniem Polskiej Izby Sys-
temów Bezzałogowych, która 
zrzesza podmioty działające 
w obszarze systemów bezza-
łogowych.

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

DronTech 2nd World Meeting to prezentacja nowości w technologii BSP. Na zdjęciu organizatorzy                 fot. Sławek Jędrzejewski

Po udanym pierwszym dronetech world Meeting czas na kolejną edycję. 5 i 6 października zainteresowani bSP, czyli bezzałogowymi 
statkami powietrznymi, będą mogli dowiedzieć się i zobaczyć, jak zmieniają się technologie i jak poszerza obszar wykorzystywania 
dronów. 

drOny MOGą cOraz więcej – drOnetecH 2nd wOrld MeetinG
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Przed nami zakończenie se-
zonu zmagań na asfaltowych 
torach Kujawsko-Pomorskiego. 
Zawodnicy na małych kołach 
będą walczyć o tytuł mistrza. 
W cyklu udział wzięło ponad 
pięćdziesięciu zawodników, 
finałowa, piąta runda wyłoni 
zwycięzców w czterech klasach.

To pierwsze zawody tego typu 
w randze mistrzostw okręgu. 
Rywalizacja, która została 
stoczona na bydgoskim Kar-
todomie i Avix Racing Arenie 
w Toruniu, udowodniła wielką 
potrzebę organizacji profesjo-
nalnych zawodów dla fanów 
pit bików. – Pitbike.pl Otwar-
te Mistrzostwa Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego Pit 
Bike Supermoto to dla nas 
wielki sukces – mówi Łukasz 
Pawlikowski z klubu MX Otopit 
Toruń, organizator zawodów. 
– Pozytywnym zaskocze-
niem była nie tylko świetna 
frekwencja, ale i poziom za-
wodników. Z rundy na rundę 
obserwowaliśmy, jak uczest-
nicy zawodów przyspieszają, 
nabierają jeszcze większego 
doświadczenia i osiągają swo-
je małe cele. Cieszy również 
chęć zmierzenia się na profe-

sjonalnym torze, z pomiarem 
czasu, procedurą startową. 
To wszystko pokazuje, jak dy-
namicznie ta dyscyplina roz-
wija się w naszym kraju i jak 
wielkie są potrzeby. Jednak 
najważniejsze, że posiadacze 
motocykli pit bike chcą się 

szkolić, rozwijać i przyspie-
szać – podsumowuje.

Pit bike,
motocykle dla każdego

W stawce Pitbike.pl Otwartych 
Mistrzostw Województwa Ku-

jawsko-Pomorskiego Pit Bike 
Supermoto znaleźli się zarów-
no amatorzy, jak i utytułowani 
zawodnicy. Ostatnia runda to 
powrót na tor Andrzeja Pawel-
ca. Sześciokrotny mistrz Polski 
w wyścigach motocyklowych 
tym razem zaprezentował się 

na pit bike YCF 150 SM, tocząc 
zaciętą walkę z liderami kwali-
fikacji: Mateuszem Wąsowskim 
i Danielem Blinem. Ten ostatni 
to zawodnik, który zaczynał 
wyścigi w zeszłym roku na pi-
tach, a kilka dni temu 15-letni 
Daniel zadebiutował w mo-

tocyklowych mistrzostwach 
świata World Supersport 300. 
Tegoroczny zdobywca Pucha-
ru Europy, najmłodszy za-
wodnik w stawce, zakończył 
kwalifikacje i wyścig na por-
tugalskim torze Portimao na 
dwudziestej pozycji. – W naj-
bliższy weekend wystartuję w 
ostatniej rundzie motocyklo-
wego Pucharu Polski na torze  
w Pszczółkach, ale obowiązko-
wo w niedzielę melduję się na 
Awix Racing Arenie, by wziąć 
udział w zawodach supermoto. 
Do zobaczenia na torze w To-
runiu – zapowiada Daniel.

Pitbike.pl 
Otwarte Mistrzostwa 

województwa 
kujawsko-Pomorskiego 

Pit bike Supermoto 

24 września, 

awix racing arena 
Start wyścigów 

od 11.00, 
wstęp wolny

Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl

Młody torunianin w Portugalii 
miał przed sobą bardzo trud-
ne zadanie, ale świetnie odna-
lazł się w stawce 37 najszyb-
szych nastolatków z całego 
świata. Mimo bardzo krótkich 
piątkowych treningów na jed-
nym z najdłuższych i najtrud-
niejszych torów w kalendarzu, 
w sobotę zawodnik zespołu 
Wójcik FHP YART Racing Team 
zakwalifikował się do startu w 
połowie stawki, na dwudzie-
stej pozycji.

Choć na początku wyścigu 
stracił czas, omijając upada-
jącego zawodnika i spadając z 
18. na 28. miejsce, młody Polak 
zdołał ponownie przebić się 
na dwudziestą pozycję, którą 
następnie obronił przed ata-
kami pięciu doświadczonych 
rywali, poprawiając czas z 
kwalifikacji o półtorej sekundy 
i finiszując blisko punktowanej 
piętnastki.

Już w najbliższy weekend Blin 
wystartuje w ostatniej run-
dzie motocyklowego Pucharu 
Polski na torze w Pszczółkach, 

gdzie będzie chciał przy-
pieczętować tytuł kolejnym 
zwycięstwem. Ekipa rozważa 
także wystawienie swojego 
młodego reprezentanta do 
kolejnego międzynarodowego 
startu jeszcze w tym roku.

Oczywiście czuję lekki niedosyt, 
bo jechałem tempem punkto-
wanej grupy, ale straciłem z 
nią kontakt, omijając innego za-
wodnika, a bez tzw. tunelu ae-
rodynamicznego walka na tym 
torze jest bardzo trudna – mówi 

Daniel Blin, który zadebiutował 
na motocyklu wyścigowym do-
piero niecały rok temu. – Byłem 
jednak w stanie poprawić swój 
czas z kwalifikacji o półtorej 
sekundy i przebić się ponow-
nie na 20. miejsce. Musiałem o 

nie bardzo ostro walczyć, a to 
wiele mnie nauczyło, podobnie 
jak cała ta runda. Mistrzostwa 
świata zrobiły na mnie ogromne 
wrażenie, a praca z doświad-
czonym Joeyem Litjensem była 
bardzo cenną lekcją. Weekend 

w Portugalii pokazał, że może-
my być bardzo konkurencyjni  
w mistrzostwach świata, dlate-
go mam nadzieję, że uda nam 
się zagościć w nich na dłużej. 
Bardzo dziękuję całej ekipie  
i naszym partnerom za świetne 
wsparcie, a polskim kibicom za 
gorący doping.

Daniel zrobił ogromne wrażenie 
nie tylko na mnie, ale także na 
szefach wielu innych ekip - do-
daje szef mechaników Blina 
Joey Litjens, były motocyklista 
mistrzostw świata. – To niewia-
rygodne, że zawodnik z tak nie-
wielkim doświadczeniem i tylko 
niecałym rokiem startów na 
koncie, jest tak szybki i z taką 
łatwością odnajduje się w mi-
strzostwach świata. Mieliśmy 
dziś duże szanse na punkty,  
a to pokazuje ogromny poten-
cjał Daniela i całego zespołu. 
Mam nadzieję, że będziemy  
w stanie wykorzystać ten po-
tencjał w przyszłości, bo z całą 
pewnością Daniel to materiał 
na wielkiego mistrza.

Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl
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Już w niedzielę poznamy mistrza pit bike supermoto województwa kujawsko-pomorskiego                         Fot. Jarosław Wiśniewski

Daniel Blin, uczeń V LO w Toruniu w minioną niedzielę zadebiutował w motocyklowych mistrzostwach świata            Fot. Nadesłane

na pit bike ścigali się zawodnicy z całego kraju. walczyli o punkty, o podium, o własną satysfakcję. dla jednych wyśmienita rozrywka utrzymana w sportowym duchu, 
dla innych przepustka do świata motorsportu. Pit bike – małe motocykle o niezwykle zadziornej naturze przebojem wdarły się w wyścigowy świat polskich torów. 

zaledwie 15-letni daniel blin zaimponował w swoim debiucie w motocyklowych mistrzostwach świata world Supersport 300. tegoroczny zdobywca Pucharu europy, 
najmłodszy zawodnik w stawce, zakończył kwalifikacje i wyścig na portugalskim torze Portimao na dwudziestej pozycji.

w niedzielę POznaMy MiStrza Pit bike! 
Przed naMi finałOwa rUnda zawOdów SUPerMOtO 

torunianin daniel Blin 
iMPOnUje w debiUcie w MiStrzOStwacH świata 
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feStiwal dUM 
w centrUM nOwOczeSnOści Młyn wiedzy
Tegoroczna odsłona wydarzenia będzie poświęcona czterem dziedzinom nauki: astronomii, biologii, chemii i fizyce       Fot. Sławomir Jędrzejewski
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Spektakl
improwizowana dyskusja

wernisaż
kopernik w ratuszu

film
chopin w kosmosie

wernisaż
Malkin w kolumbii 

koncert
wasowski odkryty na nowo

Toruńska formacja zaprezentuje improwizowany spek-
takl pod wszystko mówiącym tytułem „Los Pokojos dé là 
Dziennas”. Mariano Valentino, pochodzący z San Escobaru 
kolega artystów, który w Toruniu był na wymianie mię-
dzynarodowej opisał ten format tak: „Los Pokojos dé là 
Dziennas” és un spéctaclo dé formãdo Living Room. La au-
diençià parlã dé SUOVO. Bambaryles placés ses dupes nàs 
krzesles. Discussioné bum bum. Bum bum finito – dupas 
zes krzeslas et storiés startes ã fullo puttà.  Co w luźnym 
tłumaczeniu na nasze oznacza: „Los Pokojos dé là Dzien-
nas” to spektakl formatu Living Room. Publiczność mówi 
Słowo. Improwizatorzy siadają na krzesłach i rzucają się 
w wir dyskusji. Następnie z tego wiru wypompowują skojarzenia, sensy i bezsensy i nadają im znaczenie w 
serii krótkich historii.

Do czerwca przyszłego roku Dom Mikołaja Kopernika będzie zamknięty. Nastą-
pi długo oczekiwany remont i realizacja nowej wystawy stałej odpowiadającej 
oczekiwaniom i wymogom wystawienniczym XXI w. Duża część obiektów po-
kazywanych na dotychczasowej wystawie w kamienicach przy ul. Kopernika 
15 i 17 udostępniona zostanie w piwnicy gdańskiej Ratusza Staromiejskiego. 
Obiekty jednak pokazane zostaną w nowej aranżacji. Całość ekspozycji bę-
dzie miała charakter modułowy, tak by w poszczególne jej części „wpisać” opowieść o życiu i dokonaniach 
Mikołaja Kopernika. Ważną częścią wystawy będzie ta dotycząca rodzinnego miasta astronoma, ukazują-
ca atmosferę i charakter Torunia przełomu średniowiecza i renesansu. Wystawa nasycona będzie również 
zabytkami kultury materialnej, prezentującymi życie codzienne mieszczan toruńskich drugiej połowy XV  
i pierwszej połowy XVI w. 

Podobno jeden obraz mówi więcej niż tysiąc słów. Muzyka zestawiona z obrazem potrafi prze-
kazać jeszcze więcej – nawet emocje, które wykraczają poza ziemskie doświadczenia. Reżyser 
Adam Ustynowicz zapytał astronautów NASA, co czują w przestrzeni kosmicznej –odpowiedzieli, 
że słowami nie da się tego opisać. Dzięki przyjaźni reżysera z astronautą polsko-kolumbijskiego 
pochodzenia, Georgem Davidem „Zambo” Zamką, dowódcą misji STS-130 wahadłowca Endeavour, 
udało się zrealizować szalenie prosty, a zarazem efektowny pomysł: wysłanie wraz z kosmonau-
tami na orbitę muzyki Fryderyka Chopina. Rakieta wystartowała niemal dokładnie w dwusetną 
rocznicę urodzin kompozytora i tak oto Chopin, „talentem – świata obywatela”, stał się oficjalnie 
obywatelem wszechświata. Film „Chopin: the Space Concert” zapiera dech w piersiach. 

Obchodzimy setną rocznicę urodzin Borysa Mal-
kina, antropologa, przyrodnika i kolekcjonera 
obiektów kultury materialnej Indian Ameryki 
Południowej oraz zamieszkujących ich środowi-
sko naturalne okazów entomologicznych i her-
petologicznych. 
Wystawa prezentuje 160 obiektów dwóch grup 
etnicznych zamieszkujących lasy tropikalne 
Kolumbii. To głównie przedmioty codzienne-
go użytku, czyli własnoręcznie wyplatane przez Indian kosze, naczynia ceramiczne i pokryte 
ozdobnym rytem misy do picia napoju z soku trzciny cukrowej zwanego chicha. Jednak najbar-
dziej interesującymi są magiczne przedmioty wykonane z lekkiego drewna balsa w formie de-
seczek pokrytych schematycznie malowanymi postaciami ludzkimi, służące podczas obrzędów 
do kontaktów z duchami przodków, a także wysokie słupy zakończone rzeźbionymi twarzami. 

Wieczór z piosenkami niekwestionowanego geniusza melo-
dii. Jerzy Wasowski, kojarzony przede wszystkim z Kabare-
tem Starszych Panów, w swojej bogatej twórczości napisał 
wiele kompozycji, które miały szansę zaistnieć tylko przez 
moment. Utwory te były pisane dla wielkich dam polskiej 
piosenki i teatru (m.in. Ireny Santor, Violetty Villas, Sławy 
Przybylskiej czy Kaliny Jędrusik), na potrzeby audycji ra-
diowej, spektaklu czy recitalu. Od tego czasu piosenki te 
czekały na ponowne odkrycie i szansę, by tchnąć w nie 
nowe życie. Usłyszymy je w spektaklu muzycznym „Walc kameralny, czyli Pan Wasowski” mniej 
znany w wykonaniu aktorki i piosenkarki Klementyny Umer, związanej na co dzień z warszawskimi 
teatrami Rampa i Teatrem 6. piętro. 

Grupa teraz – los Pokojos dé là dziennas
26.09.2017, godz. 19.00

centrum kultury dwór artusa, rynek Staromiejski 6   bilety: 10/15 zł

wernisaż wystawy „Mikołaj kopernik. Opowieść o życiu i dziele”
29.09.2017, godz. 14.00 

ratusz Staromiejski, rynek Staromiejski
wstęp wolny

film „chopin – the Space concert – 2018”
23.09.2017, godz. 19.00

Planetarium, ul. franciszkańska 15 – 21
Obowiązują wejściówki

wernisaż „wśród indian kolumbijskiej selwy. 
kolekcje b. Malkina”   22.09.2017, godz. 17.00 
Muzeum Podróżników, ul. franciszkańska 9

„walc kameralny, czyli Pan wasowski mniej znany”
22.09.2017, godz. 19.00

teatr Muzyczny, ul. Żeglarska 8
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