
Kultura, s. 6
Koncertowa jesień, co będzie grane
 w toruńskich klubach? 

aKcja, s. 5
Motoróżowi, wyjątkowa akcja toruńskich 
motocyklistów już w sobotę.

Motoryzacja, s. 10-11
Przygotowujemy się do zimy oraz sprawdzamy 
zmiany w egzaminach na prawo jazdy.
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Rysowaniem i projektowa- 
niem graficznym zajmuje 
się od wielu lat. Doświad-
czenie zdobył, pracując 
dla dzienników regional-
nych oraz współpracując 
z agencjami reklamowymi 
przy wielu różnorodnych 
projektach.

antybohater
to może też Ty!
Raz w roku jest w Toruniu taki 
czas, kiedy rządzi kino. Ten czas 
to festiwal filmowy Tofifest, w 
tym roku odbywający się po 
raz 15. Jako że to impreza z za-
łożenia i z hasła przewodniego 
– niepokorna, to temat wiodący 
na swój jubileusz wybrała prze-
wrotny.
Szefowa i twórczyni Tofika, Kaf-
ka Jaworska, postanowiła osnuć 
festiwal wokół postaci filmowe-
go Antybohatera. Na jubileusz 

raczej należało się spodziewać 
jakiegoś spolegliwego tematu 
lub dostojnych przemyśleń nad 
upływem czasu, ale jak pisa-
łem – niepokorność. Bo trzeba 
dużej dozy odwagi, by otwierać 
dyskusję o Antybohaterze w 
czasie, gdy bycie szumowiną i 
zerem coraz częściej jest atu-
tem i zaletą. Żyjemy w świecie, 
w którym wystarczy zrobić so-
bie kilkadziesiąt ładnych selfie i 
wrzucić je na Instagram, by stać 
się gwiazdą krajowej lub świa-
towej sławy.
Tofifest pyta o Antybohatera 
w czasie, gdy kina zagraco-
ne są coraz bardziej pustymi 
ekranizacjami komiksów, które 
zapętlają się same wokół siebie, 
tak że nie wiadomo już kto, co 
i skąd. W czasie gdy przy to-
talnie pełnych salach idzie w 
Polsce „produkt filmopodobny” 
o nazwie „Botoks”. 
Antybohater to bowiem bardzo 
skomplikowana postać. Np. Don 

Vito Corleone z „Ojca chrzest-
nego”, taksiarz Travis Buckle 
z „Taksówkarza” czy Leon Za-
wodowiec. Lubimy gościa, cho-
ciaż na zdrowy rozsądek nie 
powinniśmy. Czy postępujemy 
dobrze? Czy nie powinniśmy 
takiego szefa mafii tylko i wy-
łącznie piętnować, a tymcza-
sem mu nawet współczujemy? 
Bo chyba bycie Antybohaterem 
jest „bardziej ludzkie” od bycia 
wzorem lub jednoznacznym 
złem. Wokół nas jest wielu ta-
kich ludzi – ani całkiem złych, 
ani całkiem dobrych. A tak na-
prawdę czy my sami nie bywa-
my właśnie tacy? 
Mądry wybór Tofi. Trudne pyta-
nie, ale odpowiedź, gdy ją znaj-
dziemy, może być trudniejsza 
do zaakceptowania. Udanych 
poszukiwań – Tofifest startuje 
już jutro.

Kamienie poleciały 
w Toruniu...
W niedzielę, 8 października, około 
17.00 w Toruniu i okolicach zare-
jestrowano zapewne, potężne 
ruchy tektoniczne. Łomot, huk i 
drżenie ziemi w niespotykanym 
natężeniu. Oto kilkunastu tysiąc-
om kibiców kamień spadł z serca. 
Jakimś cudem toruńskie Anioły 
nie spadły z ligi. Nasze rozkapry-
szone gwiazdeczki jeździły w tym 
roku kiepsko, ale za to szczęście 
im sprzyjało jak nigdy. Najpierw 

rosyjski asior, niejaki Grisza, 
sprawdzał działanie Meldonium 
na sobie. Być może zapragnął 
dorównać urodą innej rosyjskiej 
gwieździe i smakoszce tego spe-
cyfiku – Marii Szarapowej, ale 
najwyraźniej w jego przypadku 
nie zadziałało. Tak czy siak po-
grążył tym zespół z Rybnika, a 
gdyby nie doping Łaguty, Toruń 
byłby w pierwszej lidze już od 
września. Drugą szansę dała nam 
Unia Tarnów, która awansowała 
bezpośrednio. Nie od dziś ta dru-
żyna ani jej tor naszym zawodni-
kom nie leżą (choć w tym sezonie 
szukać ze świecą takiego, który 
im leżał). Wszyscy spodziewali 
się więc spacerku z Wybrzeżem. 
A tu Mirek Kowalik i jego chłop-
cy urządzili nam na Motoarenie 
zimny prysznic. Widmo spadku 
zajrzało w oczy. Oj, byłoby trzę-
sienie ziemi w mieście sportu, 
gdyby „perła w koronie” spadła, 
a Motoarena była najdroższym 
stadionem świata... w I lidze. A tu 

wybory za rok, głosów kibiców, 
wliczonych „z automatu” mo-
głoby zabraknąć i co wtedy? Na 
tydzień politycy zniknęli z pierw-
szych stron gazet, nikt nie strze-
lał sobie selfików ze stadionu, nie 
wstawiał postów „w cudownym 
nastroju” na trybunie dla VIP-ów 
(na którą bilety i wjazdówkę pod 
drzwi dostał pewnie za darmo). 
Dlatego, jak sądzę, to właśnie 
z ich serc spadły nie kamienie, 
ale prawdziwe kamloty. Jest 
wprawdzie jakaś afera z korupcją, 
ktoś coś komuś obiecywał, ktoś 
kogoś nagrał, kogoś zamknęli, 
kogoś zamkną... Sprawa śmierdzi 
z daleka i sympatii Toruniowi nie 
przysparza. Ale to inna bajka. 
Teraz będzie już tylko polowanie 
na właściciela klubu – senatora 
z PO, no bo czego jak czego, ale 
takiej szansy na zniszczenie kon-
kurenta obecna władza sobie nie 
odpuści. 

Też jadę!
Dlaczego się nie badamy? To 
paradoks. W czasach, kiedy 
wyleczalność raka piersi jest 
naprawdę wysoka, umieramy, 
bo zgłaszamy się do lekarza 
zbyt późno. Jakie są powody 
tego, że potrafimy znaleźć 
czas na wszystko inne, a dla 
siebie nie? Czy tak trudno choć 
raz w roku zrobić usg piersi? 
Przecież to nie boli. Dlaczego 
tego nie robimy. Odpowiem 
jako kobieta. Boimy się. Im 

dłużnej omijałyśmy lekarza, 
tym trudniej spojrzeć praw-
dzie w oczy. Wiem to, słyszę 
nieraz od swoich koleżanek. 
A... co ma być to będzie, wolę 
nie wiedzieć. Serio? Wolisz 
czekać, aż podstępem „coś” 
odbierze Ci życie? Wedrze się, 
rozgości i będzie czekać razem 
z Tobą. Na śmierć. Nie ma co 
się oszukiwać, tak to się może 
skończyć. Nieraz słyszę też, bo 
trzeba iść prywatnie: wiesz, ile 
za to kasują? A bezpłatnie to 
kolejki rok i lekarza wybrać nie 
można, a na kasę chorych ta-
śma i niedelikatnie. Serio? Sto, 
dwieście złotych raz w roku to 
dużo? Ile wydajesz w ulubio-
nym butiku, ile kosztuje Twój 
ulubiony perfum, weekend za 
miastem? Jak trafisz tam za 
późno, oddasz każdy pieniądz. 
Będziesz w stanie sprzedać 
wszystko: dom, samochód. Bę-
dziesz w stanie wziąć kredyt z 
najwyższym oprocentowaniem 
świata. Będzie tylko jeden pro-

blem. Będzie za późno. To nic 
nie da.
„Motoróżowi”? Co mają wspól-
nego motocykliści z różem, 
z rakiem piersi? Dla mnie to 
całe sedno tej akcji. Nie bardzo 
wiadomo, to nie jest oczywista 
akcja. Musisz się zatrzymać i 
zastanowić, o co w niej chodzi. 
Jeżeli grupa osób może dzie-
ląc się swoją pasją, przycią-
gnąć uwagę do problemu, biję 
brawo. Każda historia, którą 
słyszę: poszłam, zbadałam 
się, jest przykładem na to, że 
warto jechać. Zamiast różo-
wej wstążki, w sobotę różowa 
kamizelka. Mam też taką pro-
pozycję. Przy najbliższej oka-
zji zapytaj ważną dla Ciebie 
kobietę, kiedy się badała. A 
może zamiast kolejnego pre-
zentu „z okazji” i „bez okazji” 
wręcz jej zaproszenie na ba-
dania. To jest ważne. Nie tylko 
w październiku. 

Maciej Karczewski 
toruński przedsiębiorca

Brzmi dobrze, 
ale co to oznacza?
Nie jestem specjalistą od podsu-
mowań, szczególnie w przypadku 
wydarzeń, w których organizację je-
stem zaangażowany. Jednak czasa-
mi sytuacja wymaga, aby poświęcić 
trochę czasu na opowieść o tym, co 
już się odbyło. Tak jest w przypadku 
Festiwalu L 36. Najwięcej pytań spro-
wokowała nazwa Festiwalu – L 36. 
Interpretacji było sporo, ale jeśli do-
brze pamiętam nikt nie wpadł na tę 
najprostszą. L 36 to skrót pochodzą-
cy od adresu klubu, ulicy Legionów 
36. Line up nie budził żadnych wąt-
pliwości. Był na tyle przekonujący, 
że gdy zaproponowałem Markowi 

Wiernikowi prowadzenie koncertu 
festiwalowego, na odpowiedź nie 
musiałem czekać ani chwili.  Cenio-
ny dziennikarz nie wahał się nawet 
przez moment, a i ja nie wyobraża-
łem sobie, aby ktokolwiek mógł to 
zrobić lepiej. Jego refleksje pofesti-
walowe równie dużo wnoszą, co wy-
stępy sceniczne samych artystów: 
„Toruński Hard Rock Pub Pamela 
wystartował z nowym Festiwalem 
L 36. Tematem przewodnim imprezy 
był brytyjski rock nowofalowy, ma-
jący swoje korzenie na przełomie lat 
70. i 80. ubiegłego wieku. Wraz z na-
rodzinami nowej fali, pojawiła się fala 
postpunkowa i gotycka, a jednym z 
ważniejszych bandów łączących w 
swojej muzyce te kierunki okazał się 
Theatre Of Hate – główny bohater 
festiwalu. Grupa działała zaledwie 
kilka lat, ale zdołała odcisnąć pięt-
no na wielu zespołach spod znaku 
późniejszej alternatywy, nie wyłą-
czając z tego grona naszego Kultu. 
Jej lider, Kirk Brandon, to „człowiek 
po przejściach”. Przy okazji również 
szef formacji Spear Of Destiny, który 

po 21 latach powrócił z nową płytą 
i koncertami. Zasłużeni i sprawdzeni 
w bojach nowofalowcy dali w Pameli 
rewelacyjny show, do bólu energe-
tyczny, że aż nokautujący osłabio-
ną nadmiarem wrażeń publiczność. 
Wokal Brandona utrzymuje poziom 
sprzed 35 lat, z tej historycznej pły-
ty „Westworld”, a w połączeniu z 
szalonymi partiami saksofonu, daje 
piorunującą mieszankę z najwyż-
szej, postpunkowej półki. W klimaty 
zdecydowanie gotyckie wprowadził 
słuchaczy zespół Grooving In Green, 
nawiązujący do mistrzów gatunku 
– Sisters Of Mercy czy Fields Of The 
Nephilim. Młodzi Anglicy słyną już z 
perfekcyjnych koncertów, podobnie 
jak uznana w świecie artystka z No-
wej Zelandii Jordan Reyne. Fascynu-
jący mariaż muzyki rodem z krainy 
Władcy Pierścieni, mrocznego folku i 
współczesnych brzmień  loopowych 
zrobił ogromne wrażenie na publicz-
ności.  Podobnie jak występ grupy 
AVE. Pierwszy L 36 za nami, a już chce 
się więcej...”. 

Darek Kowalski, HRP Pamela

Jarosław Jarry Jaworski 
specjalista public relations, 

freak

Żaneta Lipińska-Patalon
redakyor naczelna
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Przed nami 15., jubileuszowa edy-
cja Tofifestu. Pewnie niewielu już 
pamięta, że powstał on w zasadzie 
z dnia na dzień?
– Zgadza się. Pierwsza edycja 
powstała z dnia na dzień i był 
to 2003 rok. Odbyła się w Domu 
Muz. Do teraz pamiętam, że na-

szym gościem specjalnym była 
Katarzyna Figura i zorganizowa-
liśmy pokaz filmu „Żurek”. Wtedy 
jeszcze używaliśmy VHS-u, co po-
kazuje, jak wiele zmieniło się od 
tamtego czasu. Nie da się ukryć, 
że każdy festiwal nieustannie 
ewoluuje i nasz też zaliczył bar-

dzo duży progres. Przede wszyst-
kim Tofifest urósł do rangi festi-
walu międzynarodowego, co jest 
dla nas niezwykle ważne.

Niezmienne jest jednak to, że 
od lat wizytówką Tofifestu jest 
prezentowanie niesztampowych 

produkcji – czy w dobie perma-
nentnego rozwoju kinematografii 
może nas jeszcze coś zaskoczyć?
 – Bez wątpienia kino w ostatnich 
latach się znacząco zmienia. W 
szczególności dotyczy to kina 
polskiego, gdyż dopiero w 2005 
roku powstał Instytut Sztuki Fil-
mowej, który odegrał naprawdę 
istotną rolę w organizacji wyda-
rzeń filmowych. Kino zagraniczne 
również niebywale się rozwinęło. 
Pojawili się nowi, wybitni artyści. 
Nie da się ukryć, że w trakcie 
festiwalu stawiamy na prezento-
wanie debiutantów i osób, które 
zaczynają swoją podróż filmową. 
Z wielka dumą przyglądam się  
przez  ostanie lata  rozwojowi 
twórców, którzy gościli podczas 
pierwszych edycji Tofifestu.

Czy żeby tworzyć niepokorny 
festiwal, samemu też trzeba być 
niepokornym?
– Muszę przyznać, że osobiście 
do tego tak nie podchodzę. 
Niepokorność odnosi się przede 
wszystkim do rysu programo-
wego festiwalu, tego, żeby 
nieustannie się on wyróżniał i 
zaskakiwał. Koncentrujemy się 

na tym, żeby publiczność co 
roku otrzymywała coś wyjątko-
wego, dlatego też skrupulatnie 
pracujemy nad selekcją filmów 
i zapraszamy wielu znanych go-
ści. Być może mój charakter ma 
z tym coś wspólnego, jednak ta 
zasadnicza niepokorność odnosi 
się przede wszystkim do wizji 
programowej.

Wyselekcjonowanie perełek fil-
mowych jest niezwykle trudną 
sztuką – czym kieruje się Pani 
podczas doboru festiwalowego 
programu?
– Do kina podchodzę zawsze 
bardzo emocjonalnie i uważam, 

że powinno rozbudzać ono za-
równo te pozytywne, jak i ne-
gatywne emocje. Bardzo ważna 
jest dla mnie także strona for-
malna – film musi być przede 
wszystkim dobrze zrobiony. Do-
ceniam produkcje, gdzie twórcy 
zadbali o najdrobniejszy szcze-
gół. Jest oczywiście niezwykle 
trudno wyselekcjonować takie 
perełki. W ramach festiwalu 
mamy ograniczone możliwości i 
możemy wybrać jedynie wąskie 
grono filmów. Od lat powtarzam 
jednak to, że stawiam na ja-
kość, nie na ilość, tak, żeby widz 
otrzymał produkt najwyższej 
klasy.

Przeczytaj 
całosć na 
www.toronto
-magazyn.pl

>>>>>

Rozm. Olga Taraszka
redakcja@toronto

-magazyn.pl

Choć niepokorność zainicjowała w Toruniu już 15 lat temu, to od tego czasu nieustannie dostarcza nam wyjątkowych, kinowych emocji. 
Katarzyna Kafka Jaworska, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest, w rozmowie dla „Toronto” podsumowuje, jak wiele 
zmieniło się od pierwszej edycji wydarzenia i opowiada o tym, co najbardziej ceni w produkcjach na dużym ekranie. 

REKLAMA TRN 2017102000

KatarzyNa jaworsKa: OD LaT sTawiaM na JaKOść

Dyrektor festiwalu: Kafka Jaworska                                                            Fot. Dominika Lipińska

TRN 2017102000
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Dlaczego kobiety umierają na 
raka piersi? Z powodu zbyt 
późnego wykrycia choroby. 
Najczęstszym powodem jest 
późne zgłoszenie się do leka-
rza oraz brak wiedzy na temat 
wykonywania samobadania 
piersi. Dlatego przypominania 
o tym, że trzeba się badać ni-
gdy dość. Nieszablonowa akcja 
toruńskich motocyklistów nie 
tylko przykuwa uwagę, ale 
również ma edukować. Organi-
zatorzy chcą przekonywać, że 
rak piersi to nie wyrok, a szyb-
ko wykryty może zostać całko-
wicie wyleczony. Motocyklistki 
chcą także wskazać na koniecz-
ność wykonywania regularnych 
badań profilaktycznych i rolę 
zdrowego stylu życia w zapo-
bieganiu nowotworom piersi. 
-Motocyklistki w różowych ka-
mizelkach, z dużym wsparciem 
mężczyzn są symbolem profi-
laktyki w walce z rakiem piersi. 
Już od dwudziestego roku życia 
każda z pań powinna regular-
nie badać piersi, a raz w roku 
badanie powinno być wykona-
ne przez ginekologa, chirurga 

lub onkologa – mówi Elżbieta 
Koncka, Link PR, pomysłodawca 
i organizator akcji.

Przynieść stanik
i pomóż
Podczas akcji będą zbierane 
stare staniki. Niepotrzeb-
na bielizna wspomoże ko-

biety, które m.in. przeszły 
raka piersi. -Chodzi o to, by 
przekazać swe niepotrzebne 
staniki do akcji Re(CYC)lin-
gu z której pozyskane środki 
wesprą Polskie Amazonki, a 
przekazane staniki zosta-
ną wysłane do Afryki- mówi 
Marzena Schauer-Cajsel z 

salonu Garde-Robe. Dlate-
go zachęcamy uczestników 
przejazdu, by przywieźli ze 
sobą niepotrzebną damską 
bieliznę, ale do zbiórki mogą 
dołączyć również mieszkańcy 
stawiając się w Toruń Plaza w 
sobotę w okolicach południa.
Jak wziąć udział?

Aby dołączyć do parady mo-
tocyklowej, wystarczy przy-
jechać pod główne wejście 
centrum handlowego Toruń 
Plaza. Co ważne: to nie jest 
parada motocyklistek! Ser-
decznie zapraszamy zarów-
no zmotoryzowane Panie, 
jak i panów motocyklistów, 
którzy poprzez swój udział 
solidaryzują się z kobietami 
i pokazują, że o nie dbają. 
Start parady punktualnie o 
12:00, a zbiórka pół godziny 
wcześniej. Kamizeli zapew-
nia organizator i są darmo-
we. Uczestnicy zamawiali je 
wcześniej, ale jest pula którą 
będzie można zdobyć bez-
pośrednio przed wyjazdem. 
Przejazd będzie prowadził 
podobnie jak w zeszłym roku 
ulicami Torunia, przez oba 
mosty, wiadukt i ulicami: Gru-
dziądzka, św. Józefa, Gagari-
na- powrót do Plazy. 

spotkajmy się w sobotę
Wydarzenie to także dosko-
nała okazja do spotkania mi-
łośników motocykli, zwłasz-

cza kobiet motocyklistek, 
których na polskich drogach 
jest coraz więcej. To silne, 
niezależne i dbające 
o swoje zdrowie kobiety z pa-
sją, świadome zagrożeń zwią-
zanych z ryzykiem zacho-
rowania na raka. Mogą być 
jednocześnie przykładem dla 
innych kobiet, że warto re-
alizować swoje pasje, które 
wyzwalają w nas największe 
pokłady sił.

Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl

Motoróżowi
21.10.2016, 
godz. 12.00

Toruń Plaza, 
ul. Broniewskiego 90

wyjątkowa akcja mająca na celu zwrócenie uwagi na problem profilaktyki raka piersi to już tradycja. „Motoróżowi” pojadą  
ulicami po raz trzeci, by przypomnieć, że październik to miesiąc walki z rakiem piersi.  

REKLAMA TRN 2017102003

„MOTORóŻOwi” POJaDą DLa KOBieT

Pozytywna akcja wystartuje już w tę sobotę o godz. 12.00 spod Toruń Plaza



- 6 -INICJATYWY

Sarah Smith, Magda Piskor-
czyk, Open Blues, zespół 
Opiłki czy grupa Medusa to 
tylko część artystów, która 
już wkrótce zawita do toruń-
skiego klubu Hard Rock Pub 
Pamela. Będzie to prawdziwa 
uczta dla tych, którzy lubią 
degustować muzyczne no-
wości, w kameralnym gronie. 
– Plany koncertowe HRPP 

na nadchodzące tygodnie 
można podsumować stwier-
dzeniem: dzieje się dużo, a 
będzie się działo jeszcze wię-
cej – opowiada Darek Kowal-
ski z HRPP. – Wystąpią m.in.: 
Guitar Gangsters, pARTyzant, 
Open Blues, Sławek Wierz-
cholski, Sarah Smith, Magda 
Piskorczyk, Manchester, To-
asters, The Movement, GBH. 

Pojawią się także premiery 
płytowe, transmisje radiowe 
i wernisaże. 
Wielkimi krokami zbliża się 
także listopadowy HRPP Festi-
val, który obok Festiwalu L36 
jest wizytówką klubu. – Obok 
kultowych formacji na scenie 
HRPP, wystąpią nowe projek-
ty renomowanych muzyków, 
czyli zespół Opiłki stworzony 

przez Marka Kapłona czy gru-
pa Medusa będąca wspólnym 
przedsięwzięciem Jacka Krza-
klewskiego, Mietka Jureckiego 
i Bartka Wójcika – wymienia 
Darek Kowalski. – Śpiewa w 
tym projekcie Liam McMhurri, 
genialny wokalista, który wie-
le lat temu wystąpił w HRPP 
z zespołem L.A.P.D. Co prawda 
kazał on nam długo czekać na 

swój powrót, jednak jestem 
przekonany, że już wkrótce 
udowodni, iż było warto. Kon-
certy, o których wspominam, 
są oczywiście jedynie wierz-
chołkiem licznych muzycz-
nych atrakcji, gdyż na fanów 
dobrej muzyki będzie czekać 
jeszcze kilka innych spektaku-
larnych niespodzianek.

Toruń Blues Meeting 
i powrót grupy Łoskot

Szeroki wachlarz koncertów 
oferuje także klub studencki 
Od Nowa. Tradycyjnie już wraz 
z rozpoczęciem roku akade-
mickiego wystartował tam 
kalendarz muzycznych wyda-
rzeń. – W Od Nowie, podobnie 
jak w minionych latach, jesień 
będzie obfitowała w liczną 
ilość koncertów – przekonuje 
Małgorzata Tarkowska z klu-
bu. – W samym październiku 
na naszej scenie pojawi się 
Kari, Libomski i zespół Cuda. 
Z kolei w listopadzie będzie-
my mogli wysłuchać stałych 
bywalców naszego klubu, po-
jawią się zespoły Happysad, 
Paraliż Band czy Strachy Na 
Lachy. Jesienią naszym go-
ściem będzie także Grubson, 

zespół Dikanda, Quebonafide 
oraz Jamal. 
Z kolei legend światowego 
bluesa wysłuchamy już w 
połowie listopada podczas fe-
stiwalu Toruń Blues Meeting. 
Jak co roku pojawią się pod-
czas niego wyjątkowi goście, 
którzy zaprezentują przekrój 
różnorodnych form bluesa. – 
Mówiąc o jesieni, nie należy 
zapominać także o festiwalu 
Toruń Blues Meeting, który 
już w dniach 17-18 listopada 
– podkreśla Małgorzata Tar-
kowska. – Tym razem na sce-
nie Od Nowy pojawią się Dor-
rey Lin Lyles & White Trash, 
Ten Years After, Bang on Blu-
es czy Hot Lips. Bardzo ważny 
koncert odbędzie się również 
w ramach naszego Jazz Clubu. 
15 listopada wystąpi bowiem 
legendarna grupa Łoskot. Jest 
to zespół z bardzo długą hi-
storią, który po kilkuletniej 
przerwie powrócił do grania. 
Szczegółowe informacje na 
temat terminów koncertów 
można znaleźć na stronie: od-
nowa.umk.pl. 

Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

Jak doszło do tego, 
że został Pan członkiem 
międzynarodowego 
projektu dotyczącego 
zamówień publicznych? 

– Do projektu można dostać 
się wyłącznie na zaproszenie 
przedstawiciela uniwersyte-
tów wiodących, których jest 
pięć. Tymi jednostkami są 
między innymi Politecnico di 
Milano, University of Twente 
z Holandii, Curtin University z 
Australii i Corvinus Universi-
ty z Węgier. W czerwcu tego 
roku uczestniczyłem w kon-
ferencji „Generating Further 
Momentum for The Single 
Market”, która odbywała się 
na Malcie. Profesor Tunde Ta-
trai z Węgier zainteresowała 
się moim udziałem w dysku-
sji na temat profesjonalizacji 
zamówień publicznych i za-
prosiła mnie do projektu, w 
którym faktycznie do tej pory 
nie uczestniczył żaden Polak. 
W naszym kraju niewiele osób 
działa naukowo na arenie 
międzynarodowej w obszarze 
zamówień publicznych.

Zamówienia to bardzo szero-
ki temat – obejmują kwestie 

logistyczne, ekonomiczne, 
prawne… W projekcie do-
minują ekonomiści, prawni-
cy stanowią zdecydowaną 
mniejszość. Ja akurat jestem 

zarówno praktykiem, jak i 
teoretykiem, do tego zajmu-
jącym się zamówieniami pu-
blicznymi z wykorzystaniem 
ekonomicznej analizy prawa.

Jaki jest główny cel 
projektu? 

– Projekt nie jest nowy. Trwa 
już 14 lat, ale co dwa lata 
zmienia się tematyka badań 
skupiona wokół zamówień. 
Jego nadrzędnym celem 
jest wypracowanie pewnych 
standardów dotyczących 
udzielania zamówień przez 
różne państwa. Analizujemy 
je, a efektem ma być opty-
malizacja systemu zamówień 
publicznych, który różni się 
od siebie z zależności od 
kraju. Skandynawowie na 
przykład kładą nacisk na 
kwestie społeczne, Amery-
kanie na zarządzanie ryzy-
kiem, na łańcuch dostaw. W 
Polsce nadmiernie skupiamy 
się na procedurach. Oczywi-
ście efektem naszej pracy w 
projekcie są także publikacje, 
artykuły popularnonaukowe, 
opracowanie wyników badań, 
wymiana danych. 

Jak sytuuje się Polska 
na tle innych krajów 
pod względem świado-
mości ekonomicznej, 
wzajemnych zależności 
ekonomii i prawa? 

– W Stanach powstaje wie-
le ciekawych prac, które są 
owocem współpracy eko-
nomistów z prawnikami, so-
cjologami czy politologami. 
Prężnie rozwija się ekonomia 
behawioralna, czyli łączenie 
ekonomii z psychologią i so-
cjologią, jak również ekono-
miczna analiza prawa. Wielu 
naukowców zostało nagro-
dzonym Noblem za badania 
tych korelacji. W Polsce nie-
liczni entuzjaści zajmują się 
tą tematyką. Wielu prawni-
kom brakuje wiedzy ekono-
micznej, a od współczesnego 
prawnika wymaga się znacz-
nie więcej niż 20 lat temu – 
przykładowo, powinien on 
posiadać umiejętność opty-
malizowania ryzyka.

Co wymaga naprawy, 
zmiany w kwestii za-
mówień publicznych? 

– Tak, jak wspomniałem, 
za bardzo skupiamy się na 
procedurach, zbyt mało na 
końcowym efekcie. W zamó-
wieniach ważne jest coś, co 
na Zachodzie nazywane jest 
„triple win” – ważne jest, 
żeby wykonawca i zama-

wiający, jako strony umowy, 
byli zadowoleni z realizacji 
zamówienia, ale istotne jest 
również zadowolenie od-
biorcy końcowego, a więc 
społeczeństwa. W Polsce 
natomiast mamy problem z 
przekonaniem uczestników 
rynku zamówień publicznych 
do większego zaufania w 
stosunku do siebie. Kolejnym 
elementem są liczne kontro-
le instytucji zamawiających, 
które bardzo często docho-
dzą do sprzecznych konkluzji. 
To całkowicie zabija jakąkol-
wiek elastyczność i wpływa 
negatywnie na efektywność 
udzielanych zamówień. Mam 
nadzieję, że w opracowanym 
przez Ministerstwo Rozwoju 
projekcie polityki zakupowej 
państwa oraz nowej ustawie 
„Prawo zamówień publicz-
nych”, która ma być uchwa-
lona w 2018 r., te problemy 
zostaną rozwiązane.  

Dziękuję za rozmowę.

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

28. Toruń Blues Meeting odbędzie się 17 i 18 listopada                                                                                     Fot. Mateusz Patalon

w Toruniu już od wielu lat przyjął się zwyczaj, że na jesienną chandrę najlepszym sposobem jest muzyka. w związku z tym tradycyjnie już 
możemy liczyć na bogatą ofertę koncertów, które niebawem odbędą się  w naszym mieście. 

Prawnik, Paweł nowicki, jest jedynym Polakiem, który znalazł się w gronie członków prestiżowego międzynarodowego projektu badawczego 
dotyczącego zamówień publicznych „international Research study on Public Procurement”. Torunianin jest radcą prawnym oraz adiunktem 
w Katedrze Prawa europejskiego wydziału Prawa i administracji UMK. 

TORUń w RyTMie JesiennegO TOURnée 

PRawO i eKOnOMia TO DOBRy DUeT
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Noga z gazu

Nowości ma być kilka. Przez 
pierwsze dwa lata młode-
go kierowcę czeka okres 
próbny. W tym czasie do 
ósmego miesiąca od otrzy-
mania dokumentu będzie 
musiał informować innych 
użytkowników dróg o swoim 
niewielkim doświadczeniu 
zielonym listkiem klonowym 
naklejonym z przodu i tyłu 
auta. Jeśli w okresie prób-
nym młody kierujący popełni 
dwa wykroczenia (mandat 
karny), może on zostać prze-
dłużony o kolejne dwa lata. 
Młody kierowca nie poszar-
żuje – do ósmego miesiąca 
obowiązywać go będą inne 
limity prędkości niż doświad-
czonych użytkowników dróg 
– w obszarze zabudowanym 
nie będzie mu wolno prze-
kroczyć 50 km/godz., poza 
nim 80, a na autostradzie i 
drodze ekspresowej 100 km/
godz. Przez pierwszych kilka 
miesięcy nowi kierowcy nie 

będą mogli podejmować pra-
cy zawodowej jako kierowcy. 
– Większość zmian ma służyć 
poprawie bezpieczeństwa na 
drodze. Ze statystyk wynika, 
że niestety to właśnie młodzi 
kierowcy popełniają najwię-
cej wykroczeń i są sprawcami 

największej liczny wypadków. 
Dlatego ograniczenie pręd-
kości jest na pewno słuszne, 
choć wiadomo, że niezbyt mile 
widziane – uważa Ryszard 
Nagórski, zastępca dyrektora 
Wojewódzkiego Ośrodka Ru-
chu Drogowego w Toruniu. 

CePiK od 1 czerwca 
2018?

Z nowymi obostrzeniami wią-
zać się będą dodatkowe wy-
datki. Wojewódzkie ośrodki 
szkolenia kierowców popro-
wadzą kursy doszkalające 

– dwugodzinne zajęcia teo-
retyczne z bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Poza tym 
jedna godzina zajęć praktycz-
nych na płycie poślizgowej 
ma być okazją do przekonania 
się, jakie niebezpieczeństwo 
stwarza niedostosowanie 

prędkości do warunków panu-
jących na drodze. Dodatkowy 
kurs i szkolenie będzie kosz-
tować w sumie 300 zł.  – Ćwi-
czenie na płycie poślizgowej 
trwające godzinę nie nauczy 
kierowcy, jak wychodzić z 
poślizgu. Może jednak uświa-
domić, co się wydarzy, jak za-
reaguje samochód w momen-
cie nagłego przyspieszania i 
hamowania – dodaje Ryszard 
Nagórski.  

Zmodernizowany system 
CEPiK w połowie przyszłe-
go roku ma być gotowy.  
W centralnej ewidencji pojaz-
dów gromadzone są dane o 
pojazdach, a także osobach 
uprawnionych do kierowania 
autem, o tych, którym cofnię-
to uprawnienia i które mają 
zakaz prowadzenia pojazdów. 
Bez sprawnie działającego 
systemu zmiany znowu zo-
staną odroczone. 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

Nowych kierowców czekają zmiany najprawdopodobniej od połowy 2018 r. Na zdjęciu Ryszard Nagórski        fot. S. Jędrzejewski

Od dwóch lat zapowiadane są nowe obowiązki i obostrzenia dla świeżo upieczonych kierowców. Jednak ze względu na problemy z wdrożeniem 
nowej Centralnej ewidencji Pojazdów i Kierowców, zmiany wejdą w życie najprawdopodobniej na początku czerwca przyszłego roku. 

MŁODy KieROwCa MUsi zwOLnić
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Wielu kierowców udaje się do 
warsztatów samochodowych 
zajmujących się ogumieniem 
pod koniec października, inni 
czekają z tą decyzją do grud-
nia. Najlepszym wyznacznikiem 
wymiany opon są warunki po-
godowe, ponieważ właściwości 
„zimowek” stają się przydatne, 
kiedy pojawiają się przymrozki. 
– Opona zimowa jest miękka. 
Na nawierzchni pokrytej śnie-
giem działa jak przyssawka na 
szybie, więc jest mniejsze ryzy-
ko poślizgu, a jeśli już do niego 
dojdzie, taka opona może go 
spowolnić – wyjaśnia Janusz 
Ott z Okręgowej Stacji Kontroli 
Pojazdów przy Zespole Szkół 
Samochodowych.
Należy podkreślić, że „zimówki” 
nie wykluczają poślizgu, a jedy-
nie zmniejszają jego ryzyko. Ja-
dąc zbyt szybko, nawet najlep-
sza opona może na nic się nie 
zdać. Jednak nie oznacza to, że 
nie warto ich mieć. – W Polsce 
nie ma obowiązku zmiany opon, 
ale znam kilka przypadków, w 
których doszło do kolizji samo-
chodowej i ubezpieczyciel nie 
chciał wypłacić odszkodowania 
ze względu na brak odpowied-
nich opon – opowiada Janusz 
Ott.

nowe, używane 
czy wielosezonowe?
Decydując się na zakup opon, 
musimy zwrócić uwagę na sze-
reg czynników. Przemysław 
Sujkowski z serwisu Euromaster 
Sujkowscy przybliża sprawę. – 
Szukając opon, musimy zasta-
nowić się, w jakich warunkach 
będzie użytkowane auto. Będą 
to głównie trasy, autostrada 
czy spokojna jazda miejska? Od 
2012 roku opony sprzedawane 
w UE muszą posiadać etykie-
tę, która określa przyczepność 
opony na mokrej nawierzchni, 
klasę zużycia paliwa oraz ha-
łas, jaki jest emitowany przez 
toczenie opony. Dzięki temu 
możemy dobrać odpowiedni ro-
dzaj ogumienia.
Kolejne pytanie to: nowe czy 
używane? Nowe opony nie 
należą do tanich, ale czasem 
pozorna oszczędność może za-
kończyć się jeszcze większym 
wydatkiem. Dlaczego? – Kupu-
jąc używane opony, widzimy 
je niezamontowane i niena-
pompowane, wtedy ich wygląd 
może być dobry. Dopiero póź-
niej mogą uwidocznić się we-
wnętrzne uszkodzenia, które w 
najgorszym wypadku mogą do-
prowadzić do wystrzału opony 

podczas jazdy – tłumaczy Ott.
Atrakcyjnym rozwiązaniem 
wydają się być opony wie-
losezonowe. W założeniu są 
przystosowane do wszystkich 
warunków pogodowych, co 
oszczędza nasz czas i pienią-
dze, ale również w tym wy-
padku oszczędność może być 
pozorna. Przemysław Sujkowski 
uważa, że opony wielosezono-
we spełniają swoją rolę podczas 
jazdy miejskiej po odśnieżonych 
drogach, ale mimo to jest zwo-
lennikiem zmian na letnie i zi-
mowe. – Przy okazji ich zmiany 
dwa razy w roku można kontro-
lować stan opon, zawieszenia 
pojazdu oraz układu hamulco-
wego. W przypadku stosowa-
nia opon wielosezonowych nie 
mamy takich możliwości.

Jak przechowywać 
opony?
Stan opon zależy głównie od 
ich eksploatacji, ale sposób 
ich magazynowania także nie 
jest obojętny. Istnieje wiele 
czynników, eksperci wskazują 
na te najważniejsze, jakimi są 
pozycja, miejsce i temperatura. 
Odradza się układanie opon 
w stos. Zamiast tego dobrym 
rozwiązaniem będzie powie-

szenie ich na hakach. – Takie 
haki można kupić albo zrobić 
własnoręcznie. Dzięki nim guma 
się nie odkształci pod ciężarem 
własnym czy innych opon. Do-
brze jest je obracać co kilka ty-
godni – radzi Janusz Ott.
Jeśli nie mamy możliwości prze-
chowywania ich we własnym 
garażu, nie zostawiajmy ich 

na zewnątrz. – Opony należy 
przechowywać w odpowiedniej 
temperaturze, 10-20 stopni C. 
Można również skorzystać z 
hotelu opon, które oferują ser-
wisy. Wtedy możemy być o nie 
spokojni – mówi Przemysław 
Sujkowski.

Pamiętaj, żeby przed wyjazdem 

za granicę w okresie zimowym 
sprawdzić, czy w kraju, do któ-
rego się wybierasz, panuje obo-
wiązek posiadania zimowego 
ogumienia. Są to m.in. Czechy, 
Słowacja, Słowenia, Litwa, Ło-
twa i Szwecja.

Lena Paracka
redakcja@toronto-magazyn.pl

Janusz Ott z Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów należącej do Zespołu Szkół Samochodowych     Fot. L. Paracka

w Polsce zmiana opon na zimowe nie jest obowiązkowa, jednak warto to robić dla bezpieczeństwa swojego i innych. na co trzeba zwracać 
uwagę przy wymianie opon i kiedy powinniśmy to zrobić? na te pytania odpowiadają eksperci.

waRTO KUPić ziMówKi?
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Ponad 160 krajów aktywnie 
uczestniczy w Światowego 
Tygodnia Przedsiębiorczości. 
Polska wyróżnia się w tym 
międzynarodowym projekcie. 
W ubiegłym roku polscy orga-
nizatorzy – Fundacja Świato-
wego Tygodnia Przedsiębior-
czości – otrzymali nagrodę za 
rekordową liczbę partnerów 
– 4100, których pozyskano  

o 1200 więcej niż dwa lata 
temu. W różnych regionach 
Polski odbyło się łącznie 4000 
wydarzeń. Co roku ŚTP współ-
tworzą firmy, organizacje 
pozarządowe, instytucje pań-
stwowe, uczelnie wyższe i oso-
by prywatne. Dzielą się swoją 
wiedzą i doświadczeniem. 
– Do 20 października partnerzy 
akcji mogą rejestrować wyda-
rzenia na stronie internetowej 
Tygodnia Przedsiębiorczości – 
zachęca Łukasz Szarszewski, 
dyrektor toruńskiego Centrum 

Wsparcia Biznesu, które jest 
regionalnym koordynatorem 
akcji. – Gama partnerów zmie-
nia się, co roku dochodzą nowi 
zainteresowani uczestnic-
twem. Współpracujemy między 
innymi z inkubatorami przed-
siębiorczości, uniwersytetami, 
państwowymi instytucjami. 
Również każdy właściciel firmy 
zainteresowany współpracą 

może zgłosić własny pomysł. 
Pomożemy w jego promocji  
i w kwestiach organizacyjnych. 
Część wydarzeń już teraz war-
to śledzić na stronie ŚTP. Więk-
szość jest bezpłatna. Uczest-
nicy muszą jednak wcześniej 
się zarejestrować, ponieważ 
na warsztaty i szkolenia ilość 
miejsc jest limitowana. Wiado-
mo już, że Centrum Wsparcia 
Biznesu zorganizuje szkole-
nie z e-marketingu i reklamy  
– dedykowane właścicielom 
mikro i małych przedsię-

biorstw. Dowiemy się więcej 
m.in. o skutecznej promocji  
w mediach społecznościowych. 
Jak założyć własną firmę, jak 
inwestować w swoją przy-
szłość, gdzie pozyskać środki 
na prowadzenie biznesu – to 
część pytań, na które znaj-

dziemy odpowiedź podczas 
warsztatów i szkoleń w CWB. 
Poza tym zainteresowani po-
znają szczegóły dotyczące 
prawa pracy, umów cywil-
noprawnych, zatrudniania 
cudzoziemców, wolnej konku-
rencji czy planowania kariery 

zawodowej. W województwie  
kujawsko-pomorskim do tej 
pory swoje wydarzenia zgło-
sili, oprócz Centrum Wsparcia 
Biznesu, m.in. Wyższa Szkoła 
Gospodarki w Bydgoszczy, 
bydgoski Uniwersytet Techno-
logiczno-Przyrodniczy oraz Centrum 

Edukacji i Pracy Młodzieży  
w Świeciu.  

Hanna Wojtkowska
redakcja@torotno-magazyn.pl

Projektując strategię promocji, 
możemy mieć wątpliwość, czy 
przy tak obszernym kontencie, 
jaki oferuje współcześnie Inter-
net, mamy szansę się wyróżnić. 
Specjaliści od komunikacji onli-
ne przekonują, że stosując od-
powiednie narzędzia, wszystko 
jest możliwe. – Pomimo kon-
kurencji, jaka panuje na rynku, 
uważam, że nadal jako mała 
firma, dzięki odpowiedniej pro-
mocji, mamy szansę się wybić 
– opowiada Dominik Pokornow-
ski, organizator konferencji SIM 
Toruń. – Zastosowanie właści-
wych narzędzi w przestrzeni 
online pozwala nam targetować 
się w bardzo konkretnych spo-
łecznościach. Poprzez to nawet 
małe przedsiębiorstwo skutecz-
nie może dotrzeć do odbiorców, 
na których mu zależy i wyróżnić 
się na tle konkurencji.

Facebook i google 
na szczycie
Pomimo że w Internecie dyspo-
nujemy wieloma platformami 
promocji, to nadal największą 
popularnością cieszą się rekla-
my umieszczane na Facebooku 
i w wyszukiwarce Google. Jest 

to na tę chwilę najbardziej 
opłacalna forma dotarcia do 
użytkowników, na których 
najbardziej nam zależy. – Jeśli 
chodzi o najchętniej używane 
narzędzia promocji w przestrze-
ni online, to od pewnego czasu 
nie zachodzą tutaj znaczące 
zmiany – przyznaje Artur Ja-
błoński, organizator SIM Toruń. 
– Jeśli spojrzy się na podział 
rynku reklamowego, nieustan-
nie rośnie popularność reklamy 
na Facebooku i Google. Każdy 
inny kanał stopniowo traci. Nie 
dzieje się to przypadkowo, gdyż 
są to najtańsze formy promo-
cji, które docierają do znacznej 
części populacji. Jako właściciel 
początkującej firmy skupiłbym 
się właśnie na tych dwóch ka-
nałach, gdyż uważam, że lepiej 
dobrze opanować mniej form 
komunikacji niż więcej, ale po-
bieżnie i przez to niedostatecz-
nie skutecznie. 
– Na pewno mówiąc o zmianach 
w komunikacji online, jakie za-
szły w ostatnim czasie, trzeba 
brać pod uwagę mechanizmy, 
jakie rządzą wynikami wyszu-
kiwań w przeglądarkach inter-
netowych – podkreśla Dominik 

Pokornowski. – Tak jak wspo-
mniał Artur, Internetem rządzi 
obecnie Facebook, Google i 
Microsoft. Dzisiejszy marketer 
musi więc być zaprzyjaźniony 
zarówno z działaniem algoryt-
mów, jak i tym, co dzieje się u 
wspomnianych technologicz-
nych gigantów. 

Właściciele małych firm i przed-
siębiorstw często zadają sobie 
pytanie – czy w dobie Facebo-
oka inwestowanie w stworzenie 
witryny internetowej nadal się 
opłaca. Specjaliści przekonują 
jednak, że profile Social Media 
powinniśmy traktować jedynie 
jako dodatek, gdyż nie dają 

nam one możliwości zastoso-
wania wielu analitycznych na-
rzędzi. – Z mojej perspektywy 
witryna internetowa cały czas 
ma bardzo ważne znaczenie, 
dlatego też unikałbym pokusy, 
żeby zastąpić ją profilem na 
Facebooku – mówi Artur Ja-
błoński. – Strona internetowa 

pozwala nam na zastosowanie 
wielu narzędzi analitycznych, 
co okazuje się niezwykle przy-
datne podczas tworzenia sku-
tecznej strategii promocji. 

Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

w listopadzie wszystkich zainteresowanych biznesem czekają tysiące spotkań, warsztatów i dyskusji wokół przedsiębiorczości i związanej 
z nią tematyki. światowy Tydzień Przedsiębiorczości organizowany jest także w Polsce. nasze miasto również tradycyjnie włącza się do 
jego kolejnej, dziesiątej już edycji. warto sprawdzić, jakie wydarzenia będą towarzyszyć śTP.

nie da się ukryć, że internet zdominował współczesny rynek reklamy. Dzięki niemu, stosując odpowiednie narzędzia, możemy się  
skutecznie wybić i w prosty sposób dotrzeć do pożądanego targetu. specjaliści od komunikacji online opowiadają, jakie platformy cieszą 
się obecnie największą popularnością i o czym powinniśmy pamiętać podczas tworzenia strategii promocji swojej firmy. 

światowy Tydzień Przedsiębiorczości

13-19 listopada

PRzeDsięBiORCzOść na PLan PieRwszy

JaK zaisTnieć w KOMUniKaCJi OnLine? – PODPOwiaDaJą eKsPeRCi

Na zdjęciu pracownicy Centrum Wsparcia Biznesu, Pierwszego Urzędu Skarbowego i Urzędu Miasta Torunia              Fot. Nadesłane

Specjaliści przekonują, że profile Social Media powinniśmy traktować jedynie jako dodatek                               Fot. Nadesłane
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Każda edycja KATAR-u odresowa-
na jest do talentów pochodzą-
cych z naszego województwa. 
Na zwycięzców czeka występ 
na scenie klubu studenckiego Od 
Nowa. –  W zeszłym roku do kon-
frontacji zgłosiło się osiem grup 
z woj. kujawsko-pomorskiego. 
Regularnie uczestniczy w nich 
Teatr P.I.G. z o.o. z toruńskiego 
MDK, ITO z Inowrocławia oraz 
teatry z Bydgoszczy. Niektóre 
grupy biorą udział regularnie 
i często przechodzą do finału 
lub po kilku edycjach nieobec-
ności wracają. W zeszłym roku 
do finału dostało się sześć grup 
– opowiada Agnieszka Zakrzew-
ska, specjalista ds. teatru i inter-
dyscyplinarnych przedsięwzięć 
kulturalnych
Wojewódzkiego Ośrodka Anima-
cji Kultury, który organizuje kon-
frontacje. – Zainteresowani mu-
szą wysłać spektakl nagrany na 
płycie CD albo przesłać nam link. 
Mają czas do 22 października. 
Teatralny KATAR czeka zarówno 
na indywidualnych twórców, jak 
i grupy, które zwykle dominują 
w zgłoszeniach. Uczestnikami 
mogą być aktorzy zróżnicowa-
ni wiekowo – od uczniów szkół 
podstawowych po starszych 
amatorów sztuki teatralnej. 
Liczy się pomysł i forma jego 

przedstawienia, tematyka, gra 
aktorska… Mile widziane jest 
łączenie teatru z innymi sztu-
kami, na przykład plastyką czy 
muzyką. 

Od wielu lat w KATAR-ze z sukce-
sami prezentuje swoje spektakle 
teatr P.I.G. z o.o. z Młodzieżo-
wego Domu Kultury w Toruniu. 
– Wspólnie tworzymy scenariu-
sze naszych spektakli, które są 
wynikiem dyskusji i wyobraźni 
aktorów, ale i ogromnego zaufa-
nia. Przedstawienia muszą być 
dopracowane, ważna jest kom-
plementarność wszystkich ele-
mentów – ekspresji, ruchu, dykcji 
i przede wszystkim „ducha” ze-
społu. KATAR jest dla nas cen-
nym sprawdzianem – rozmowa z 
profesjonalnym jury, spotkanie z 
wyrobionym teatralnie widzem, 
recenzje, to dla nas ważny eg-
zamin – mówi prowadząca grupę 
Hanna Sierdzińska. W tym roku 
P.I.G. zgłosił spektakl premie-
rowy „Witaj”. Bohaterem sztuki 
jest tzw. eurosierota, który staje 
się łatwym celem dla szkolnych 
prześladowców. Hanna Sierdziń-
ska: – Bohater zbiorowy cierpi 
na obrzęk duszy spowodowany 
samotnością. Temat przedsta-
wienia jest trochę kontynuacją 
problemu „współczesnych wy-

pędzonych” prezentowanego w 
naszym drugim spektaklu „Gład-
kie czoła”.
Na konfrontacjach debiutował 
będzie Teatr Jestem. Dlaczego 
po raz pierwszy wezmą udział 
w KATAR-ze? – Wcześniej myśla-
łem, że konkurs jest adresowany 
do osób młodych, do 18.-20. roku 
życia. Okazuje się jednak, że tak 
nie jest. To dla nas dobra wiado-

mość, bo nasza grupa to osoby 
od 15 do 67 lat – mówi Damian 
Droszcz, który wraz z Domini-
ką Miękus prowadzi „Jestem”. 
Grupa zaprezentuje performan-
ce – połączenie ruchu, muzyki, 
emocji. – 30-minutowy spektakl 
„Do Domu” graliśmy już w kilku 
miastach i miasteczkach i spo-
tykał się z bardzo pozytywnym 
odbiorem. A jaki wybraliśmy 

temat? Jakiś czas temu mieli-
śmy spotkanie z historykiem – 
przybliżył nam dzieje Polski od 
początków państwa do współ-
czesności. Okazuje się, że Polacy 
– jako jedyny naród – zamiesz-
kują wszystkie państwa świata. 
Jesteśmy zatem uchodźcami. 
Dlatego nasz spektakl skupia się 
na uchodźctwie, ale naszym, pol-
skim – zdradza Damian Droszcz, 

który jest zwolennikiem teatru 
wychodzącego do widza, dlatego 
publiczność na pewno zostanie 
zaangażowana w spektakl.           
Finałowy przegląd konkursowy 
odbędzie się 10 grudnia w Akade-
mickim Centrum Kultury i Sztuki 
„Od Nowa”. 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

Wyścigi na tym torze należą nie 
tylko do bardzo widowiskowych, 
ale i oczekiwanych przez samych 
zawodników. Najbliższe wyda-
rzenie to dwudniowa impreza. Z 
powodu złych warunków atmos-
ferycznych i zalania toru, po-
przedni termin III rundy Bud-Rem
-Stal Otwartych Mistrzostw Pit 
Country Województwa Kujawsko
-Pomorskiego, został odwołany. 
W weekend 21 i 22 października 
odbędą się zaległe wyścigi oraz 
wielki finał wyłaniający mistrza. 
Zapowiada się  zatem wyjątko-
wo pod względem frekwencji, jak 
i walki na torze.

Rywalizacja na wysokim 
poziomie
- Już jutro  rozpoczniemy wielkie, 
dwudniowe zakończenie sezonu 
pit bike w wersji off-road,   mogę 
zdradzić, że ilość zawodników 
zgłoszonych do zawodów, jest 
naprawdę imponująca, bo jest 
to ponad sześćdziesiąt osób. Za-
wodnicy są również po kolejnych 
szkoleniach przeprowadzonych 
przez Marcin Wójcika, jest więc 
pewien że poprzeczna znowu 
zostanie podniesiona- zapowia-
da organizator zawodów, Łukasz 
Pawlikowski z MX Otopit Toruń. 
- Pogoda w tym roku nas nie 

rozpieszcza, nie było więc zbyt 
wielu okazji do jazdy, ale mam 
nadzieję, że zawodnicy z jeszcze 
większymi emocjami oczekują 
tych zawodów. Z dumą obser-
wujemy rozwój naszych małych 
gwiazd. Ten weekend i podwójna 
runda zapewni nam zapewne  
jeszcze wiele niespodzianek i 
zmian w tabeli. 

Pit bike: dobra zabawa  
i wyścigi na poziomie 
Podczas ostatnich zawodów na 
linii startowej stawiło się również 
blisko sześćdziesięciu zawodni-
ków, łącznie w sześciu klasach. 
Udział w rywalizacji biorą rów-
nież zawodnicy zza wschodniej 
granicy. Bracia Oleksander i 
Oleksy Valyavskyy przebojem 
wdarli się do stawki Bud-Rem
-Stal Otwartych Mistrzostw Pit 
Country Województwa Kujawsko
-Pomorskiego podczas poprzed-
niej rundy zawodów.- Tor jest 
zawsze przygotowany na świet-
nym poziomie, a same zawody 
to wspaniały klimat i organiza-
cja. Nie możemy doczekać się 
niedzieli, mamy nadzieję że bę-
dzie piękna pogoda i kolejny raz 
będziemy mogli sprawdzić się 
u boku świetnych zawodników 
startujących w mistrzostwach. 

Zapraszamy do startu i do ki-
bicowania- mówi Oleksander 
Valyavskyy, zwycięzca II rundy 
zawodów w kategorii Open.
Przypominamy, że Bud-Rem Stal 
Otwarte Mistrzostwa Pit Coun-
try, wyłonią mistrza wojewódz-
twa Kujawsko - Pomorskiego 
2017. Zawody to cztery rundy, 
wszystkie rozgrywane na torze 

off-roadowym w Głażewie. Naj-
młodsi zawodnicy zmierzą się w 
kategoriach: Smyk 8-12 lat, Ka-
det od 8 do 14 lat, Junior od 11 
do 16 lat,  Pit Ladies od 13 lat, Pro 
od 17 lat, Open od 15 lat. Udział 
w zawodach mogą brać zawod-
nicy z całego kraju. 

Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl

Konfrontacje amatorskiej Twórczości artystycznej Regionu to od lat muzyka, film, fotografia, a pod koniec roku – teatr. To doskonała okazja dla amatorów 
do zaprezentowania swoich pomysłów i talentów. Do 22 października trwają zgłoszenia na teatralny KaTaR.     

To będzie rekordowa runda na torze w głażewie. Organizatorzy Bud-Rem-stal Otwartych Mistrzostw Pit Country województwa Kujawsko-Pomorskiego spo-
dziewają się nie tylko rekordowej liczby zawodników, ale będzie to również wielkie wydarzenie pod względem przejechanych okrążeń. na głażewskim torze 
odbędzie się bowiem podwójna runda. zawodnicy pit bike wystartują w sobotę i niedzielę.

wielki finał Pit Country
Bud-Rem stal Mistrzostwa województwa 

Kujawsko-Pomorskiego Pit Country
iii runda – 21 października, 

start wyścigów 12.00
iV runda – 22 października, 

start wyścigów 12.00
Tor głażewo, k.Unisławia, wstęp wolny 

zgŁOś się na TeaTRaLny KaTaR

wieLKie zaKOńCzenie sezOnU na TORze w gŁaŻewie! 

Jednym z uczestników KATAR-u będzie Teatr P.I.G. z o.o. z MDK                                                                                                                                  fot. Lena Paracka 

KULTURA
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HaRD ROCK PUB PaMeLa 
wieLKie wyDaRzenia MUzyCzne w RaMaCH FesTiwaLU L 36: THeaTRe OF HaTe i JORDan Rayne 
FOT. wOJCieCH ziLLMann
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Koncert
Pięć zespołów jednego wieczoru

spacer
Bydgoskie Przedmieście z witkacym

spotkanie
Kamil Durczok o tabloidyzacji

warsztaty
składanie lalek japońskich shiori ningyo

Koncert
szapołowska mniej znana

Koncert
Kapela z Kostaryki

Eklektik Music Fest to pięć odcieni rocka jednego 
wieczoru w jednym miejscu. Festiwal powstał z ini-
cjatywy zespołu Eklektik. Wystąpią: RY – odjazdo-
wy, wtopiony w elektroniczną przestrzeń psycho-
deliczny projekt Marka Radzimińskiego (ex Zielone 
Ludki), Eurazja – oryginalny, sensualistyczno-eks-
presyjny świat stworzony przez perkusistę legen-
darnej Republiki Sławka Ciesielskiego i jego zespół, 
Szumni – zawodowy, bardzo dobry muzycznie i 
tekstowo post punk z Poznania. Zagrają również 
Internal Quiet – to nowa jakość na muzycznej scenie rock-metal oraz Eklektik – gospodarze festiwalu, 
twórcy eklektycznego rocka, mieszanki elementów rock and rolla, jazzu i muzyki klasycznej pod wodzą 
jednego z prekursorów toruńskiej sceny muzycznej Jurka „S2” Czarnieckiego. 

Dzielnica Bydgoskie Przedmieście na przestrzeni 
XX wieku była miejscem zamieszkania i przebywa-
nia bardzo znanych postaci bezpośrednio związa-
nych z polską literaturą i filozofią. W okresie mię-
dzywojnia działała tu m.in. słynna „Zofijówka”, w 
której bywał sam Witkacy. Mieszkał w tym czasie 
tu również Roman Ingarden, wybitny filozof i teo-
retyk literatury, który z Witkiewiczem się zaprzy-
jaźnił i prowadził z nim obszerną korespondencję. 
O tej i innych intelektualno-artystycznych przyjaźniach, a także rozłąkach, jak choćby pobyt 
Przybyszewskiego na czas sprawy rozwodowej żony Jana Kasprowicza, dowiedzą się uczestnicy 
spaceru. 

Podczas #ForteArtusFestival nie może 
zabraknąć spotkania z dziennikarzem i 
osobowością medialną. W Sali Wielkiej 
Dworu Artusa po raz pierwszy zago-
ści Kamil Durczok. Opowie Tomaszowi 
Pasiutowi o pracy w mediach i ich po-
stępującej tabloidyzacji. Nie zabraknie 
też dziennikarskich anegdotek i historii 
prezentujących telewizję od kuchni.

Shiori ningyo jako forma 
prostych zabawek dla dzie-
ci wykształciło się praw-
dopodobnie w XVIII wieku, 
choć historia tworzenia 
ludzkich postaci z papie-
ru w Japonii jest znacznie 
dłuższa. Dawniej papier 
był towarem deficytowym, 
na taką przyjemność mo-
gła pozwolić sobie tylko 
ówczesna arystokracja. Z 
czasem, gdy papier stał się 
ogólnodostępny, lalki te 
robiły sobie dzieci ubogich 
rodziców, których nie było 
stać na drogie zabawki. 
Podczas zajęć uczestnicy 
będą mogli samodzielnie, 
pod okiem prowadzącego 
warsztaty Hajime Watana-
be, wykonać swoją lalkę. 

Grażyna Szapołowska zaprezentuje 
się toruńskiej publiczności od swojej 
artystycznej, mniej znanej, strony. 
Podczas koncertu z towarzyszeniem 
zespołu wykona piosenki z ostatnie-
go jej ukochanego dzieła, czyli płyty 
„Kochaj mnie” z 2016 roku. Inspiracją 
do jej wydania były liczne spotkania 
z fanami, którzy pytali o piosenki. Mu-
zykę skomponował Włodzimierz Kinior 
Kiniorski, a teksty napisali m.in. cór-
ka aktorki Katarzyna Jungowska, ale 
przede wszystkim są tu także teksty 
wybitnych poetów, jak: Bogdan Loebl, 
Wisława Szymborska, Jonasz Kofta, 
Bułat Okudżawa.

Po pięciu latach do Torunia wraca jedna z ciekawszych kapel hardcore z Kostaryki. Koncert ekipy 
Billy The Kid promować będzie nowy album. Towarzyszyć im będzie świetny skład z Holandii – 

Deathtrap oraz Sons of Death Valley 
z Danii, oba łączące w swojej muzyce 
hardcore z naleciałościami southern 
rocka i rock’n’rolla. BTK to prawdopo-
dobnie najlepszy towar eksportowy 
Kostaryki na scenie hardcore. Wielo-
krotnie grali już w Polsce, w tym raz 
w Toruniu (w 2012 roku). 

eklektik Music Fest
Od nowa, ul. gagarina 37a

20.10.2017, godz. 20.00     Bilety: 20/25 zł

spacer literacki: Bydgoskie Przedmieście 
Bydgoskie Przedmieście, Mickiewicza

22.10.2017, godz. 12.00

Forte artus Festival – Kamil Durczok
Centrum Kultury Dwór artusa, Rynek staromiejski 6

23.10.2017, godz. 19.00 

Kamienica pod gwiazdą, Rynek staromiejski 35
20.10.2017, godz. 16.00

Bilety: 7 zł

Forte artus Festival – koncert grażyny szapołowskiej
Centrum Kultury Dwór artusa, Rynek staromiejski 6

22.10.2017, godz. 18.00     wstęp wolny

Billy The Kid (CR), Deathtrap, sons Of Death Valley
Klub Koniec świata, ul. Podmurna 4/6
23.10.2017, godz. 19.30     Bilety: 20 zł
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Oferta specjalna dilera:
Komplet opon zimowych i autoalarm 

GRATIS do każdego zamówienia


