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Miasto, s. 5
Lubicie czytać książki? Torunianie przekonują, 
że warto. Nowa inicjatywa.

sport, s. 20-21
Karol Kruszyński z kolejnymi sukcesami, 
toruńscy kolarze na zawodach i szermierka.

aKtYWNE, s. 7
Run Toruń! Już w sobotę odbędzie się 
najbardziej lokalny bieg w Toruniu. 

ŻUŻEL, s. 7
Puchar Świata w miniżużlu. Niezwykłe emocje 
podczas wyścigów nastolatków na MotoArenie.
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LUDZIE TORONTO

Maciej Karczewski, 
toruński przedsiębiorca

Jarosław Jarry Jaworski, 
specjalista public relations, 

freak

o Europejskiej stolicy 
klultury słów parę

Ekspertem od kultury jest na 
tych łamach Jarry, ale dziś 

(mam nadzieję, że wyba-
czysz Jarku) i ja dodam coś 
od siebie. Otóż poprzedni 
weekend spędzałem we Wro-
cławiu. Tak, tak, to właśnie 
oni nas pokonali i to nad 
Odrą ulokowano Europej-
ską Stolicę Kultury. Ponie-
waż wieczory były ciepłe,  
a miejsce urokliwe, sporo cza-
su byłem „na mieście”. Ostrów 
Tumski, cudowny jak zawsze, 
zaskoczył mnie ogromnie.  
I nie chodzi tu o ilość mostków 
i kładek czy piękno sakral-
nych budowli. Otóż wieczorem  
na Wyspie Słodowej, prze-
siadują ogromne ilości mło-
dych ludzi. Siedzą na trawie, 
na ławeczkach i pniakach, 
piją własne piwko, niektó-
rzy grillują, inni mają gitary. 
Wszędzie miły gwar, śmiech, 
muzyka. Nikt nikogo nie goni, 
nie ma policjantów czy stra-
ży miejskiej, tylko dyskretny 
monitoring. Ot, miejsce dla 

mieszkańców, bez ton be-
tonu, barierek i zakazów. 
Można. Patrząc na wodę 
wokół wyspy, pomyślałem o 
naszym Bulwarze, Kępie Ba-
zarowej czy Zamku Dybow-
skim. Ale u nas nad Wisłą, no 
cóż... jedynie patrole straży 
miejskiej wlepiające mandaty 
studentom. A spróbujcie na 
Kępie rozpalić grilla... posa-
dzą jak nic. Jak się okazuje, 
bycie ESK, wcale nie wyklu-
cza biesiadowania na trawie, 
wręcz przeciwnie. Nowo-
czesne miasta to miasta dla 
ludzi, są takie, jakimi chcą je 
widzieć mieszkańcy. Dlacze-
go w Toruniu „nie da się”... 
tego nie wiem. Jednak Eu-
ropejską Stolicą Kultury jest 
Wrocław. A może właśnie 
dlatego, że cenią tam ludzi 
i ich zwyczaje... któż to wie.

toruń z daleka

Tak się szczęśliwie złożyło, 
że żyję i pracuję w miej-
scu, do którego miliony 
Polaków jeżdżą na waka-
cje. Rejestracje toruńskie 
pojawiają się tutaj bardzo 
często, a Toruń na Podhalu 
jest doskonale kojarzony  

i rozpoznawany. O mieście 
mówi się generalnie do-
brze i z pewną zazdrością. 
Czego nam tu zazdroszczą? 
Od wielu osób i to z róż-
nych środowisk słyszałem o 
tym, że Toruń ma świetnego 
prezydenta, który z roku 
na rok zmienia miasto i je 
rozbudowuje. Coś, do czego 
torunianie się przyzwycza-
ili, tutaj jest wydarzeniem. 
Mieszkańcy południa wielo-
krotnie powtarzają, że kie-
dyś przejeżdżali przez gród 
Kopernika, po latach prze-
jechali znowu i to miasto 
było już nie do poznania.
Z czym kojarzy się tutaj 
Toruń? Na pewno z pierni-
kami, które są pierwszym 
skojarzeniem. Drugim i 
trzecim, ex aequo Mikoła-
jem Kopernikiem oraz ojcem 
Tadeuszem Rydzykiem. Co 
się mówi o ojcu Rydzyku? 
Nie obiło mi się o uszy, 
by rozprawiano o jego za-
angażowaniu w politykę. 

Ojca Rydzyka traktuje się 
bardziej jako atrakcję tu-
rystyczną. Cepry jeżdżą w 
góry, by podziwiać widoki 
i zostawić w górach dutki. 
Po co turyści jeżdżą do To-
runia? Zwiedzać Starówkę, 
ale też i zobaczyć siedzibę 
Radia Maryja, a już wkrót-
ce również nowego kościo-
ła Ojca Rydzyka. W Toruniu 
mnóstwo osób korzysta na 
funkcjonowaniu tej rozgło-
śni. Sam wielokrotnie spo-
tkałem się tutaj z pytaniem 
nie o to, jak wygląda Rynek 
Staromiejski w tym waszym 
piernikowie/rydzykowie, 
ale o to, czy łatwo dostać 
się do Radia Maryja.
My torunianie do obecności 
Radia Maryja przywykli-
śmy i traktujemy je raczej 
obojętnie. W Polsce ta roz-
głośnia jest bardzo rozpo-
znawalną instytucją wywo-
łującą emocje, różne.

Trudno kwestionować ważną rolę  
prasy w życiu społecznym. Ocz- 
ywiście, w dobie Internetu, zmie-
niają się kanały dystrybucji – zna- 
czący zakres mają wydania inter-
netowe poszczególnych tytułów 
prasowych oraz prowadzone przez 
nie portale. Powoduje to zwięk-
szoną rolę obrazu w poszczegól-
nych publikacjach, niezależnie, 
czy mają one charakter newsowy, 
czy też artykułów o większym 
ciężarze gatunkowych. Niełatwo 
jest sobie wyobrazić  ciekawy tekst 
bez dobrego zdjęcia.  Były redak- 
cje, które kwestionowały potrze- 
bę zatrudniania fotoreporterów.  
Szybko musiały się z tego wycofać.  
Najgłośniejszym jest przypadek 
„Chicago Sun-Times”, która to ga- 

zeta jednego dnia zwolniła wszyst-
kich fotoreporterów (w tym lau-
reata nagrody Pulitzera Johna H.  
White), twierdząc, że ich rolę przej- 
mą dziennikarze wyposażeni w smart- 
fony.  Fala krytyki wymusiła jednak  
szybką zmianę tej niefortunnej de- 
cyzji. Przy okazji potwierdziła się  
stara zasada, że doświadczony  
fotoreporter jest jak dziennikarz, a je- 
go spojrzenie wyrażone zdjęciem  
często kształtuje nasze wyobraże- 
nie na dany temat. Niezależnie od  
tego, czy dotyczy to sportu, kultu-
ry czy po prostu codziennego ży- 
cia. Warto więc zapoznać się z tym 
punktem widzenia. Taką moż- 
liwość daje wystawa zdjęć ce- 
nionego toruńskiego fotore- 
portera – Jacka Smarza, którego 
wernisaż odbędzie się w Hard 
Rock Pubie Pamela we wtorek, 
3 maja 2016 roku. Od kilku- 
nastu lat związany z  lokalnymi 
tytułami prasowymi, jest laure-
atem wielu nagród, w tym m.in: 
trzeciego miejsca w kategorii 
Społeczeństwo w konkursie BZ 
WBK Press Foto 2008, drugiego 

miejsca w kategorii Wydarzenia 
w konkursie Regional Press Photo 
2014. Muszę się przyznać, że 
sam nie wiem, jakie zdjęcia Ja-
cek wybierze ze swojego archi-
wum. Wiem jednak, kto uświetni 
otwarcie wystawy. Artystą tym 
będzie Todd Wolfe – charyzma-
tyczny kompozytor, wokalista 
i gitarzysta znany ze współpra-
cy z  Sheryl Crow. Współtwórca 
sukcesu artystki miał spory 
wkład w zdobyte przez nią na-
grody Grammy. Czasy mamy ta-
kie, iż prawdopodobnie niedługo 
wydawcy zażyczą sobie od fo-
toreporterów, pracujących dla 
poszczególnych redakcji, oprócz 
zdjęć również realizacji filmików, 
mogących zilustrować publika-
cje internetowe. Nie można więc 
wykluczyć, że kiedyś spotkamy 
się na pokazie krótkich form fil-
mowych zrealizowanych przez 
Jacka Smarza. Jednak aktualnie 
skoncentrujmy się na jego arcy-
ciekawych zdjęciach.

Wicza vs. Marszałek 1:0
Zgoda na wyrok sądu? To w Pol-
sce ostatnio nie w modzie. Tym 
większe zaskoczenie przyniosła 
ostatnia wypowiedź Marszałka 
Województwa. To wręcz szok 
roku 2016! Co się stało? Nie, Mar- 
szałek nie przyłączył nas do Luk- 
semburga ani Urząd Marszałko- 
wski nie przeniósł się na Marsa. 
Po prostu Piotr Całbecki przegrał 
w sądzie walkę o unieważnienie 
konkursu na dyrektora naszego 
teatru im. Horzycy i... uznał wyrok! 
To się nie zdarza w Polsce,  

a jednak się zdarzyło. Co prawda 
Marszałek uległ dopiero po walce  
w sądzie, ale jednak. Pewnie 
dla wielu Torunian, znękanych 
codziennym wyścigiem o zwią-
zanie końca z końcem, sprawa 
konkursu na dyrektora teatru nie 
wydaje się być ważna. Ale jest i 
powinna być! Przypomnę, przed 
ponad rokiem konkurs na szefa 
Horzycy zakończył się potworną 
awanturą na ogólnopolską skalę. 
Reżyser i dramaturg Romuald 
Wicza Pokojski, który uczciwie 
konkurs wygrał, rankiem na-
stępnego dnia dowiedział się, 
że konkurs unieważniono. Nie 
dywagujmy dlaczego. W efekcie 
do dziś konkurs nie został roz-
strzygnięty. Decyzja marszałka 
o powrocie do rozmów z Wiczą 
jest mądra.  Mam jednak przera-
żający wniosek. Do tego stopnia 
przywykliśmy, że konkursy na 
różne stanowiska są farsą, że 
ruch Marszałka odbieramy jak 
coś unikatowego. Przywykliśmy, 

że kryteria są tak ustawione, aby 
wygrać mógł tylko „ten jeden”. 
Że tak długo robi się dogrywki, 
aż „nasz” kandydat zostanie mi-
strzem. Zawsze jest jakaś metoda. 
W konkursie na szefa muzeum  
w finale jest czterech młodych i je- 
den emeryt? Nic prostszego, na-
gle okazuje się, że akceptowani są 
tylko uczestnicy Uniwersytetów 
Trzeciego Wieku. Można? Moż-
na! Czy kiedyś wróci normalność  
w konkursach w najbardziej ole-
wanej w Polsce dziedzinie życia  
– kulturze? Pewnie nie, bo przecież 
tak naprawdę jako naród kulturę 
mamy mocno gdzieś. Porządne-
go Polaka nie obchodzą wojenki 
„nadętych artystów”. Ignorujcie,  
mówcie, że nie ważne. Nie liczcie 
jednak na pomoc, kiedy komisja 
konkursowa odrzuci Was, bo macie 
za mały wzrost, a w Waszym kon-
kursie wygrać mogą tylko mierzą-
cy 1,87 metra.
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kamil sakałus
Darek kowalski, 

HRP Pamela
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„Ziggy Dust” to dokument niezależnego toruńskiego reżysera Ryszarda kruka o Zbigniewie Cołbeckim. Zegarmistrz, wokali-
sta, gitarzysta, cyrkowiec, maratończyk… kim naprawdę jest Zbyszek? Wcieleniem każdej z tych ról. Wcieleniem prawdziwego 
człowieka – poszukującego swojego miejsca.  

FiLM Z toRUnia PokaŻą na kRakoWskiM FEstiWaLU 

„Dokąd tak gonisz, dokąd tak 
biegniesz?” – słowa piosenki 
nowofalowego zespołu Bikini, 
z lat 80., śpiewanej przez to-
runianina Zbigniewa Cołbec-
kiego, dobrze korespondują  
z filmem. Bo motywem prze-
wodnim jest… bieg. Zdecydo-
wanie przed siebie, ale dokąd? 
W poszukiwaniu swojego miej-
sca, aktywnie, ciągle podejmu-
jąc nowe wyzwania, próbując 
znaleźć spełnienie dla swojej 
artystycznej natury. – Znam 
Zbyszka, chodziłem w latach 
80. na koncerty Rejestracji,  
a potem Bikini, w których grał 
na gitarze i śpiewał. Dla mnie 
reżysera to ciekawa postać 
do przedstawienia jej życia.  
Z jednej strony rzemieślnik, 
muzyk, cyrkowiec, maratoń-
czyk… Kiedy zaproponowałem 
mu film, chętnie się zgodził  
– mówi Ryszard Kruk, reżyser 
i scenarzysta dokumentu.   
Skąd tytuł filmu? Śledzimy losy 
Zbyszka w Toruniu, ale również 
na emigracji, najpierw w Hisz-
panii, gdzie został żonglerem, 
a potem robotnikiem w cyrku  
i cyrkowcem, potem w Lon-
dynie. Tam zamiatał ulice. Ale  

w sposób niekonwencjonalny  
– bo tańcząc. Stał się na tyle ory-
ginalny, że pokazano go w CNN, 
filmy zamieszczano na YouTu-
bie, cieszyły się sporą oglądal-
nością. Ziggy Dust – Tańczący 
Zamiatacz stał się popularny  
– przypadkiem.  Londyńska przy- 
goda jest jednak tylko jednym 
z epizodów 45-minutowego fil- 
mu Kruka. Losy toruńskiego big- 
bitowca śledzimy od czasów na- 
stoletnich, czyli od lat 70. – pra- 
cy w wielopokoleniowym zakła-
dzie zegarmistrzowskim istnie- 
jącym wówczas na Szewskiej, 
muzycznych prób w Rejestra- 
cji i Bikini, po dziś dzień. W fil- 
mie wypowiada się sam główny 
bohater, ale również jego znajo-
mi: Kazik Staszewski, jego żona 
Anna, która śpiewała w chórku 
Bikini, Robert Brylewski (Bryga-
da Kryzys, Armia, Izrael), Paweł 
„Konjo” Konnak, Yach Paszkie-
wicz, reżyser i twórca wideok-
lipów. Posłuchamy Waldemara 
Rudzieckiego, kierownika Od 
Nowy z czasów Republiki czy 
Kobranocki, a także Wojciecha 
Gałka – twórcy Piwnicy Pod 
Aniołem, gdzie Zbyszek Cołbec-
ki organizował imprezy jako DJ,  

na które przychodziły setki o- 
sób. „Ziggy Dust” to świetnie 
zmontowany film, z dużą ilością 
materiałów archiwalnych – fo-
tograficznych i filmowych, które 
przywołują Toruń sprzed lat, nie 
tylko muzyczne jego oblicze. 
Swoją premierę miał w ubiegłym 
roku podczas Festiwalu Sztuki 
Faktu w Baju Pomorskim – zo-
stał entuzjastycznie przyjęty, 
projekcje przerywano brawami. 
Na Tofifeście został nagrodzony 

Złotym Aniołem w konkursie Lo-
kalizacje. W lutym był pokazany 
na Prowincjonaliach we Wrześni, 
a obecnie dostał się do najwięk-
szego w kraju festiwalu kina do-
kumentalnego – do Krakowskie-
go Festiwalu Filmowego, gdzie 
wystartuje w sekcji Panorama 
Filmu Polskiego. To ogromny su- 
kces, bo sam udział w tym pre-
stiżowym festiwalu gwarantu- 
je świetną jakość i wartość filmu. 
Film jest całkowicie niezależną 

produkcją. Reżyser podkreśla,  
że udało się go rozpocząć dzięki 
dofinansowaniu Toruńskiej Agen- 
gendy Kulturalnej, a technicznie 
dopracować ze środków uzyska-
nych z projektu Kujawsko-Po-
morskie – kreatywne wsparcie 
marki regionu. Korzystali z niego 
również między innymi twórcy 
„Excentryków” czy „11 minut”. 
Toruński reżyser pracuje nad 
kolejnymi produkcjami: o chary-
zmatycznej Republice oraz to- 

ruńskiej scenie muzycznej lat 
70. i 80. Ryszard Kruk ubole-
wa, że nie mamy w wojewódz-
twie Regionalnego Funduszu 
Filmowego, co zwiększyłoby 
produkcje zarówno polskie, jak 
i zagraniczne. Świetnie gdyby 
taki, wzorem innych woje-
wództw, w końcu powstał. 
Zbyszek – everyman jest 
barwną i nietuzinkową posta-
cią. Wciąż młody duchem. Jak 
zaznacza Ryszard Kruk, doku-
ment nie jest wystawioną mu 
laurką – Ziggy jest pokazany 
z wadami i zaletami. Film jest 
jak słowa utworów Bikini: uni-
wersalny, aktualny, opowia-
dający o kondycji człowieka: 
przemijaniu, samotności, me-
lancholii. O drodze. Czasem w 
biegu. O poszukiwaniu – od-
najdywaniu… celu, drugiego 
człowieka. Niepokorny Ziggy 
również w końcu się odnaj-
duje – w rodzinie, nie ustając 
jednak w muzycznych poszu-
kiwaniach i kontynuując bieg, 
ale już nie sam – tylko z żoną 
i synem. 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl    
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Ekipa filmowa, od lewej Adam Fisz, Ryszard Kruk, Rafał Kołacki, Anna Staszewska, Kazik Staszewski, Magdalena Kruk 
                                                                                                                                                             Fot. Nadesłane
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stUk PUk Book – to Ja, ksiąŻka. PRZECZytaJ MniE!

„Książkożercy”, bo tak o sobie 
mówią, w osobach Małgorzaty 
Strzyżewskiej, redaktor naczel-
nej portalu, Piotra Lenkiewicza,  
PR managera, i Macieja Krzy- 
żyńskiego – naczelnego foto-
grafa i grafika, zachęcają nas 
do czytania. Na stupukbook.pl  
znajdziemy najnowsze pozycje 
książkowe wraz z recenzjami za- 
łożycieli portalu, a także wszel- 
kie nowinki z książkowego  
świata – informacje o targach 
czytelniczych, nagrodach lite-
rackich, spotkaniach autorskich. 

Więcej oczu do czytania
Pomysł trafiony. Bo wielokrot-
nie błądzimy między regałami  
w księgarniach czy bibliotekach 
i nie mamy pojęcia, w które po-
zycje książkowe celować. Stuk 
Puk Book ułatwi nam podjęcie 
decyzji. – Chcemy odzwiercie-
dlać głos czytelnika, dzielić się  
z osobami wchodzącymi na por- 
tal, czy – naszym zdaniem – war- 
to coś przeczytać lub też wręcz 
przeciwnie. Jeśli jednak coś kry-
tykujemy, to konstruktywnie. 
Zdarzają się internauci, którzy 
nie zgadzają się z naszymi re-
cenzjami. Cudownie! Bo portal 
staje się platformą do dysku-
sji, a taki jest również nasz cel  

– zaznacza Gosia. Stuk Puk 
Book narodził się z… pustki. Go-
sia studiowała filologię polską, 
więc zawsze sporo czytała. Po 
studiach brakowało jej dziele-
nia się z kimś wrażeniami po 
przeczytaniu kolejnej książki. 
Stąd pomysł na portal. Zaczęła 
dzwonić do wydawców z pro- 
pozycją współpracy. Pomysł się  
spodobał, a po trzech miesią- 
cach istnienia portalu inicjaty- 
wa tak się rozrosła, że obecnie  
torunianka nie nadąża z odbie-
raniem przesyłek z kolejnymi 
najnowszymi pozycjami. – Dzie-
limy się czytaniem kolejnych 
propozycji wydawniczych i każ- 
dy wybiera dla siebie to, co go 
najbardziej interesuje. Są tema- 
ty, których unikamy, nawet z ra- 
cji wykształcenia. Jako prawnik  
nie będę nikogo katował najno- 
wszym wydaniem kodeksu 
karnego. Portal nie ma charak- 
teru naukowego, więc nie silimy 
się na przeintelektualizowane 
wywody – dodaje Piotr Lenkie- 
wicz, który podkreśla, że trój-
ka założycieli zawsze lubiła 
czytać, ale powstanie portalu 
jeszcze bardziej ich zmotywo-
wało i zbliżyło do literatury. To-
runianie wierzą, że za jakiś czas 
Stuk Puk Book będzie miejscem 

wymiany wielu czytelniniczych  
poglądów. Tymczasem „stukpuk- 
bookowcy”, z racji nadmiaru  
książek, szukają kolejnych par  
oczu do czytania i recenzowa- 
nia. Czego jeszcze potrzebują? 
Piotr żartuje, że chętnie przyjmą 
regały na książki, dla których 
zaczyna brakować miejsca. 

spotkania, transmisje, 
warsztaty
Na portalu znajdziemy pozycje 
z literatury dziecięcej, facho-
wej, faktu i literatury pięknej. 
Zarówno polskich, w tym to-
ruńskich, jak i zagranicznych 
autorów. Portal przyciąga este- 
tyką. Dzięki obiektywowi Macie- 
ja Krzyżyńskiego książki zysku- 
ją nowe oblicze. Plany? – Chcie- 
libyśmy poszerzać naszą dzia- 
łalności, dlatego myślimy o orga- 
nizowaniu spotkań z wydaw- 
cami, żeby na przykład zapy- 
tać, co wpływa na decyzje o wy- 
daniu tej, a nie innej książki, 
spotkań z ilustratorami. Planu-
jemy warsztaty dla dzieci, na-
wet tych nieczytających, które 
organoleptycznie będą mogły 
doświadczać spotkania z litera-
turą – dotykać, poczuć  zapach 
książek, wsłuchać się w szelest 
przewracanych kartek. A ja oso-

biście chętnie wziąłbym udział  
w warsztatach szycia książek  
– przyznaje Maciej, doktory-
zujący się z biologii, który dla 
relaksu ucieka w starą litera-
turę kryminalną. Stuk Puk Book  
w kwietniu rozpoczął współ-
pracę z Książnicą Kopernikań-
ską i będzie uczestniczył we 
wszystkich jej wydarzeniach, 
głównie spotkaniach autorskich 
z transmisją on-line. Torunianie 
chcą również stworzyć platfor-
mę publikacyjną dla młodych, 
niezależnych autorów, którzy 
na portalu będą mogli prezen-

tować swój dorobek.  Gosia jest 
miłośniczką „Mistrza i Małgo-
rzaty”, ale jak mówi – gusta 
literackie się zmieniają i nigdy 
nie wiemy, czy najważniejsza 
dla nas książka to nie ta przed 
nami. Piotr – wierny fan „Ojca 
Chrzestnego”. Maciej – zwolen-
nik krótkiej formy, między in-
nymi opowiadań Gombrowicza. 
Z ulubionych książek wymienia 
również „Niezwykłe przygody 
Roberta Robura” Mirosława Na-
hacza, nieżyjącego już młodego 
pisarza. Literatura nie umiera.  
– Tyle się mówiło o schyłku 

papierowych wydań gazet czy 
książek, a jednak trwają i jestem 
pewna, że ocaleją, bo nadal mają 
wielu miłośników – dodaje Gosia. 
Czytanie to relaks i możliwość 
mentalnego teleportowania się 
do innych rzeczywistości. To na-
sza szansa na niezwariowanie 
w zabieganiu. Pożeranie książek 
tuczy jedynie nasz intelekt, więc 
całkowicie bezpiecznie można 
dzisiejsze popołudnie spędzić w 
nastawionym do nas przychylnie 
towarzystwie literatury. 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronnto.magazyn.pl
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Jeśli kochacie Włochy, poczuJecie się Jak W kulinarnym Włoskim raJu! W noWo otWarteJ restauracJi „Da Fulvio” W samym ratuszu 
staromieJskim serWoWane bęDą Wyłącznie Włoskie, traDycyJne specJały.

Schodząc do piwnic Ratusza 
Staromiejskiego, wkracza-
my do świata rodem z Italii. 
Włoskie dania ze świeżych 
produktów sprowadzanych 
prosto z Italii i świetni włoscy 
kucharze – to wszystko gwa-
rantuje, że odwiedzający „Da 
Fulvio” odbędą apetyczną 
podróż kulinarną do Włoch, 
nie wyjeżdżając z Torunia.  
„Da Fulvio” to nie tylko re-
stauracja i bar. Już wkrótce 
będziemy tam mogli rów-
nież zakupić włoskie produk-
ty w różnych regionów Italii, 
m.in. oliwę, wino, makarony, 
wędliny długo dojrzewające. 
Jedna z sal restauracji jest 

zarezerwowana na prywat-
ne spotkania, również bizne-
sowe, kameralne celebrowa-
nie rodzinnych uroczystości. 
Do dyspozycji będzie rów-
nież ogródek na zewnątrz 
z widokiem na gotyk. Kto 
uwielbia włoską kuchnię lub 
ją polubi po wizycie w „Da 
Fulvio”, będzie mógł uczest-
niczyć w warsztatach pod 
okiem doskonałych włoskich 
wirtuozów kulinarnych.  
Duszą tego miejsca są ludzie, 
w tym oczywiście właścicie-
le, dla których otwarcie re-
stauracji jest nową przygodą. 
– Urodziłem się na Sardynii, 
ale od 7. roku życia miesz-

kałem w Rzymie. Przez pra-
wie 30 lat pracowałem jako 
reżyser filmów i programów 
telewizyjnych. Poczułem, 
że nadszedł czas na zmia-
ny – opowiada Fulvio Loru. 
– Moja żona Anna, artystka, 
jest Polką. Poznaliśmy się 18 
lat temu właśnie we Wło-
szech, gdzie studiowała na 
Akademii Sztuk Pięknych.  
Od lat przynajmniej trzy razy 
w roku przyjeżdżaliśmy do 
Polski. Uwielbiam ten kraj, 
ludzi, ale także polskie jedze-
nie. Dzięki restauracji chce-
my podzielić się z Polakami 
namiastką mojego rodzin-
nego kraju.

Od wszelakich makaronów, 
przez mięso, wędliny, sery, 
po przyprawy i oczywiście 
wino – wszystko oryginal-
ne. A od piątku do niedzieli 
restauracja zaprasza na de-
gustację świeżo dostarcza-
nych ryb i frutti di mare. De-
gustowanie niemrożonego 
halibuta, tuńczyka, płaszczki, 
małży czy kalmarów nie na-
leżą do polskiej codzienno-
ści, więc warto się skusić.
Menu restauracji będzie na 
bieżąco urozmaicane. Od-
wiedzający skosztują między 
innymi golonki z jagnięciny 
przygotowywanej przez 11 
godzin w piecu parowym, 

boczku z sosem zabajone, 
halibuta marynowanego  
w tymianku z dodatkiem to-
pinambura, małży z gnocchi 
i białymi szparagami wraz  
z niespotykanym w polskiej 
kuchni dodatkiem – bottar-
ga di muggine, czyli suszoną 
ikrą ryb. W menu znajdzie 
się również szeroki wachlarz 
makaronów, wraz z typową 
pastą z policzkiem wieprzo-
wym, wyszukane tarty czy 
zupy. Dla miłośników słod-
kości desery: panna cota, ti- 
ramisu czy gruszka… we wło- 
skim winie. Pozostaje obawa, 
że L’appetito vien mangian-
do – apetyt będzie wzrastał 

w miarę jedzenia. Ale w koń-
cu… celebrowanie jedzenia 
jest jedną z naszych ziem-
skich przyjemności!  

vi invitiamo a conoscerci! 
zapraszamy!

ul. rynek staromiejski 1, 
budynek ratusza staro-
miejskiego (wejście od 
strony pomnika flisaka)

czynne: 

poniedziałek 12.00- 22.00
Wtorek , środa , czwartek 

12.00 - 23.00 
piątek , sobota  12.00 - 24.00

niedziela  12.00 -23.00

MałgorzataStrzyżewska, Piotr Lenkiewicz i Macieja Krzyżyński                                              Fot. Mateusz Patalon

Chcesz coś przeczytać, ale nie wiesz, co wybrać? Wejdź na toruński portal stukpukbook.pl. Znajdziesz na nim recenzje naj-
nowszych publikacji. na pewno wybierzesz pozycję dla siebie!
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– Rok temu frekwencja wynio-
sła 2300 osób. W tym roku wy-
startuje prawie 3000 biegaczy, 
w tym 300 najmłodszych, dla 
których listy zostały zamknię-
te już na początku marca, kiedy 
zebrał się komplet zaintereso-
wanych – informuje Andżelika 
Dzięgiel, organizatorka wyda- 
rzenia. Największa lokalna im- 
preza biegowa z udziałem ama- 
torów i zawodowców już jutro. 
Na bieg można zapisać się jesz-
cze dziś, 29 kwietnia, w biurze 
zawodów w Toruń Plaza od 
godz. 17, ale to ostatnia szansa 
dla maksymalnie 50 chętnych.  
To piąta edycja „Run Toruń  
– Zwiedzaj ze Zdrowiem!”. A sko- 
ro oprócz biegu będzie zwiedza-
nie, więc trasa, co roku wiedzie 
ulicami Torunia, gdzie zlokali-
zowane są największe perełki 
historyczne naszego miasta,  
m.in. pomnik Mikołaja Koperni- 
ka, Krzywa Wieża, Bulwar Fila-
delfijski, Bydgoskie Przedmie-
ście. Nowością w tym roku bę-
dzie możliwość przebiegnięcia 
urokliwą ulicą Mickiewicza.
Podczas pokonywania 5-kilo-
metrowego dystansu – Biegu 
dla Każdego, startując w parku 
na Bydgoskim Przedmieściu, 
uczestnicy muszą zmieścić się 
w 50 minutach. W Biegu Głów-
nym – na 10 km, ze startem 
sprzed Plazy, czas ten wyno-
si 1 godzinę 45 minut. Zatem 
każdy ma realne szanse na u- 
kończenie biegu. Dzieci w za-
leżności od kategorii wiekowej 
pobiegną na dystansach od 
100 m – 2-4-letnie pociechy do 
1000 m – 14-16-latki. Będzie im 

towarzyszył, nad nimi czuwał  
i ich zachęcał Rycerz Pierni-
sław, maskotka klubowa Twar-
dych Pieników, który udekoruje 
najmłodszych po zakończeniu 
biegu. Podczas Run Toruń rów-
nocześnie organizowana jest 
rywalizacja o tytuł Najlepsze-
go Gwiazdozbioru Biegowego 
Układu Słonecznego. Wezmą 
w niej udział drużyny repre-
zentujące kluby sportowe, fir-
my, instytucje, a także grupy 
zawodników startujące pod 
wspólnym szyldem. Istotny 
warunek: w teamach 4-6-oso-
bowych musi znaleźć się przy-
najmniej jedna kobieta – repre-
zentantka Wenus!
Uczestników „toruńskiej dysz- 
ki” w utrzymaniu tempa wspie- 
rać będą pacemakerzy, tzw. za-
jące. Ich zadaniem jest dopro- 

wadzenie grupy biegaczy do 
mety w wyznaczonym czasie. 
To poważna rola: trzeba zrobić 
wszystko, żeby nie zawieść za-
wodników. – W tym roku mamy 

dziesięciu pacemakerów – pa- 
nów, wszyscy spoza naszego 
miasta. To świadczy o tym, że 
nasze wydarzenie sportowe 
jest popularne. Ich grono skła- 

da się z doświadczonych bie-
gaczy – dodaje znana toruńska 
biegaczka Andżelika Dzięgiel. 
„Zające” pochodzą z Bydgosz-
czy, Rypina, Lęborka, Dankowa, 

Gdyni i aż trzech przyjedzie do 
Torunia ze stolicy. 
Wszyscy uczestnicy biegu, 
dzieci również, otrzymają pa-
miątkowy medal. W latach 

poprzednich medale przed-
stawiały Krzywą Wieżę, Dom 
Kopernika, Ratusz Staromiejski 
i pomnik Flisaka. A w tym roku 
wygrał w głosowaniu wśród 

biegaczy pomysł z Aniołem 
Toruńskim. Na mecie – na Ryn- 
ku Nowomiejskim – na zmęczo- 
nych zawodników czekać bę- 
dzie relaks: możliwość rege- 

 
neracji mięśni podczas bez- 
płatnych masaży, terapii manu- 
alnej i porad fizjoterapeutycz- 
nych. Dla dzieci i młodzieży 
przewidziany jest konkurs „Ki- 

bicuj Fair Play” i inne atrakcje. 
Nie trzeba być wytrawnym 
biegaczem, żeby skusić się na 
start w takiej imprezie. Najstar-
si uczestnicy Run Toruń mają 
powyżej 70 lat. Są doskonałymi 
motywatorami dla młodszych 
pokoleń. Bieganie ma być przy-
jemnością, więc sam udział  
i przebiegnięcie danego dy-
stansu już sprawia sporą sa-
tysfakcję oraz podnosi wiarę w 
siebie. Biegacze jednogłośnie 
przyznają, że aktywność nastra-
ja ich optymistycznie do życia, 
dodaje energii i siły w pokony-
waniu codziennych problemów, 
wzmacnia odporność, uzależnia 
i najzwyczajniej cieszy! Warto 
już dziś zacząć przygodę z bie-
ganiem. A jeśli obudzi się w nas 
zamiłowanie do tego sportu, to 
półmaratony i maratony – choć 
teraz wydają się nieosiągalne  
– mogą stać się rzeczywistością.

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl   

MAJÓWKA
Do staRtU… gotoWi… RUn toRUń!
JUŻ JUtRo WiELki BiEg na DystansaCH 5 i 10 kM.  
PRaWiE 3000 DoRosłyCH BiEgaCZy i PonaD 300 DZiECi 
staniE na staRCiE. WsZystkiM BiEgaCZoM ŻyCZyMy 
PoWoDZEnia i PRZEDniEJ ZaBaWy!  

Galeria KarczewsKi
ul. rynek Nowomiejski 25

suN & leNs ceNter KarczewsKi
ul. szeroka 43

PracowNia
ul. staszica 10 b

PracowNia
ul. lisia 3

PracowNia
ul. Ślaskiego 1

www.optometriakarczewski.pl

Biegacze przygotowywali się do startu kilka miesięcy. W sobotę ich wielkie święto                                                    Fot. Anna Wojciulewicz
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Chyba większość marek sa-
mochodów doczekała się albo 
klubu, albo zlotu, albo zawo-
dów z ich udziałem. Samocho-
dy zawsze wzbudzają emocje 
i zyskują swoich miłośników. 
W Toruniu na wiosnę i latem 
odbywa się największy zlot 
bmw w Polsce. Organizatorzy 
– BMW M-Power Club w To-
runiu – co roku witają ponad  
5 tys. uczestników – właścicie-
li beemek oraz zainteresowa-
nych takim wydarzeniem. Jak 
co roku, również jutro będzie 
można zobaczyć klasyczne 
modele, najnowsze okazy, 
ale także modele, których 
data produkcji sięga połowy 
ubiegłego wieku. Samochody 
sprawdzą się podczas pokazu 
mocy, czyli palenia gum, wy-
ścigów i jazdy sprawnościowej 
na torze rallycrossu. Prezes 
toruńskiego M-Powera Prze-
mysław Stanikowski podkreśla, 
że Majówka z imprezy ogól-
nopolskiej rozrosła się w zlot 
międzynarodowy. Przyjeżdża-
ją właściciele aut z Niemiec, 
Anglii, Belgii, Rosji, Białorusi, 
Ukrainy. Samochodowe cacka 
wezmą udział między innymi 
w wyborze starego, dobrze 
zadbanego i utrzymanego 
modelu, najbardziej multime-
dialnego samochodu – z im- 

ponującym nagłośnieniem, 
najniższej maszyny, naj-
dalszej odległości, którą 
pokonało bmw, przyjeżdża-
jąc na majówkę, najładniej-
szego modelu. Publiczność 
będzie mogła się wykazać 
w konkurencjach sprawno-
ściowych: w rzucie wałem 
korbowym, zmianie koła na 
czas, w wyścigach kartingo-
wych, i wiedzowych – kon-
kursie o bmw. – Odbywać 
się będzie  również Drift 
Taxi, czyli przewożenie po 
kilka okrążeń uczestników 
zlotu, żeby doznali trochę 
adrenaliny i poczuli moc aut 
oraz kontrolę nad pojaz-
dem w dużych prędkościach  
– zaprasza prezes klubu. 
Dla dzieci – plac zabaw 
„Dmuchańce” w wyznaczo-
nej strefie z dala od pojazdów.

W poślizgu, ale…
kontrolowanym
Niewątpliwą atrakcją będzie 
I Runda Drift Open. Liga dri-
ftingowa od lat rozpoczyna 
swoje zmagania właśnie  
w naszym mieście i trady-
cyjnie połączona jest z Ma-
jówką BMW M-Power Club. 
Zawody w Toruniu otwierają 
cykl pięciu rund, które w 
tym roku odbędą się rów-

nież m.in. na torze w Wy-
razowie koło Częstochowy, 
Koszalinie, w Czechach i na 
lotnisku w Dębrznie. W Mie-
ście Aniołów w rywalizacji 
w jeździe w kontrolowanym 
poślizgu, powalczy prawie 
90 zawodników. Zasady ry- 
 

walizacji w tym sporcie opi-
suje Arkadiusz Hinc, licen-
cjonowany i doświadczony 
zawodnik driftingowy: – Za-
wody składają się z dwóch 
etapów. Pierwszy to tre-
ningi i kwalifikacje, podczas 
których sędziowie oceniają 
indywidualne przejazdy za- 
wodników pod kątem linii 
przejazdu, wyznaczonej 
przez tzw. zony, czyli miej-
sca, w których należy jak 
najbliżej przejechać bokiem 

tyłem auta, oraz clipping 
pointy, w których przejeż-
dża się jak najbliżej przo-
dem driftowozu. Oceniana 
jest również prędkość prze-
jazdu, kąt wychylenia oraz 
ogólne show przejazdu. 
Drugi etap to główne za- 

wody i przejazdy w parach. 
W pierwszym przejeździe 
jeden zawodnik jest tzw. 
uciekającym, musi przeje-
chać zgodnie z linią kwalifi-
kacyjną. Drugi kierowca jest 
goniącym – jego zadanie 
to idealne kopiowanie tego 
pierwszego, z jazdą po tej 
samej linii, z tą samą pręd-
kością, z tym samym wy-
chyleniem i przy tym musi 
być jak najbliżej uciekają-
cego. W drugim przejeździe 

następuje zamiana ról. Po 
tych dwóch przejazdach sę-
dziowie wyłaniają zwycięz-
cę, który przechodzi dalej,  
a przegrany niestety na 
tym etapie kończy już za-
wody. I tak po kolei odbywa 
się top: 32, 16, 8, 4, półfinał 

i finał zawodów. – Drifting 
to bardzo kosztowny sport 
– podczas jednych zawo-
dów kierowca driftingowy 
potrafi zużyć kilkadziesiąt 
nowych opon i setki litrów 
paliwa, nie oszczędzając 
przy tym driftowozu, mak-
symalnie eksploatując każ-
dą jego część, silnik, układ 
kierowniczy, zawieszenie. 
Po każdym wyjeździe auto 
przechodzi gruntowny prze- 
gląd  i naprawy – mówi Arek, 

którego driftowóz, zwany 
pieszczotliwie „Szatanem”, 
zbudowany na bazie mode-
lu E30 dysponuje silnikiem  
o pojemności 4.4 litra V8 z 
kompresorem o mocy 430 KM. 

Wybieram bmw, bo…
Dlaczego bmw? – Bo to 
samochód z duszą! – mówi 
wiceprezes toruńskiego 
BMW M-Power Club Anna 
Paczkowska. To maż zaraził 
ją miłością do beemki. Jest 
„wciągnięta” w bmw od 12 
lat. Członek klubu Piotr 
Stanicki dodaje, że to twar-
de auta. Piotr jest właści-
cielem aż trzech beemek. 
Najstarsze auto, kabriolet, 
to model E30 z 1990 roku, 
który złożył od podstaw  
z części. Najdalsza podróż? 
Monachium – do muzeum  
i fabryki BMW! To oczy-
wiste. – Taki model jako 
kabriolet to rarytas. W 
Polsce tak odrestaurowa-
nych samochodów spotkać 
można ze 20 sztuk – mówi 
Piotr. Marzy o roczniku ‘78 
E24 635csi. Cena takiego 
dobrze utrzymanego auta 
to ok. 130 tys. zł. Krzysz-
tof Huzarski swoje bmw E60 
model 545i sprowadził ze 
Stanów z bardzo bogatym 
wyposażeniem. Sam zmo-
dernizował system nawi-
gacji. Jest złotą rączką w 
kodowaniu bmw. 

Majówka to okazja, żeby  
w sposób bezpieczny i kon-
trolowany popalić gumy 
i spróbować ostrej jazdy, 
czego na co dzień na dro-
gach klubowicze oczywiście 
nie stosują i nie zalecają! 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

toRUńska
MaJóWka tRaDyCyJniE 
W MotoPaRkU 
BEta, BEJCa, BEEMWiCa, BEEMka – BMW DoCZEkało się WiELU synoniMóW, CHyBa Jak ŻaDnE innE aUto. 
DLa MiłośnikóW tEJ MaRki DoBRa WiaDoMość – JUtRo, 30 kWiEtnia, W toRUńskiM MotoPaRkU BęDZiE MoŻna  
PoogLąDać, PoDotykać, PosłUCHać RykU siLnikóW i PoCZUć ZaPaCH PaLonEJ gUMy PoDCZas MaJóWki Z BMW 
PołąCZonEJ Z i RUnDą DRiFt oPEn.

BMW to dla nich życiowa pasja. Na zdjęciu Piotr Stanicki i drifter Arkadiusz Hinc                                                                                Fot. Mateusz Patalon

 Fot. Ninety-siX
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którego driftowóz, zwany 
pieszczotliwie „Szatanem”, 
zbudowany na bazie mode-
lu E30 dysponuje silnikiem  
o pojemności 4.4 litra V8 z 
kompresorem o mocy 430 KM. 

Wybieram bmw, bo…
Dlaczego bmw? – Bo to 
samochód z duszą! – mówi 
wiceprezes toruńskiego 
BMW M-Power Club Anna 
Paczkowska. To maż zaraził 
ją miłością do beemki. Jest 
„wciągnięta” w bmw od 12 
lat. Członek klubu Piotr 
Stanicki dodaje, że to twar-
de auta. Piotr jest właści-
cielem aż trzech beemek. 
Najstarsze auto, kabriolet, 
to model E30 z 1990 roku, 
który złożył od podstaw  
z części. Najdalsza podróż? 
Monachium – do muzeum  
i fabryki BMW! To oczy-
wiste. – Taki model jako 
kabriolet to rarytas. W 
Polsce tak odrestaurowa-
nych samochodów spotkać 
można ze 20 sztuk – mówi 
Piotr. Marzy o roczniku ‘78 
E24 635csi. Cena takiego 
dobrze utrzymanego auta 
to ok. 130 tys. zł. Krzysz-
tof Huzarski swoje bmw E60 
model 545i sprowadził ze 
Stanów z bardzo bogatym 
wyposażeniem. Sam zmo-
dernizował system nawi-
gacji. Jest złotą rączką w 
kodowaniu bmw. 

Majówka to okazja, żeby  
w sposób bezpieczny i kon-
trolowany popalić gumy 
i spróbować ostrej jazdy, 
czego na co dzień na dro-
gach klubowicze oczywiście 
nie stosują i nie zalecają! 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

TRN 2016042909GREKLAMA

Zespół VOX wystąpi 3 maja na scenie plenerowej na Rynku Staromiejskim

MaJóWka W toRUniU 
sPRaWDź Co BęDZiE się DZiało

Kilkadziesiąt imprez odbywać 
się będzie w różnych punktach 
miasta: na Rynku Staromiej-
skim, w muzeach i placówkach 
kultury, na Bulwarze Filadelfij-
skim, a także w ruinach Zamku 
Krzyżackiego i Zamku Dybow-
skiego. Nie zabraknie oczywi-
ście uroczystości patriotycz-
nych, związanych z obchodami 
Dnia Flagi 2 maja i Narodowego 
Święta Konstytucji 3 Maja.
Świętowanie rozpocznie się 
już w piątek, 29 kwietnia.  
W imprezach warsztatowych 
prym wieść będzie Muzeum 
Okręgowe w Toruniu, w któ-
rego oddziałach obędą się 
liczne zajęcia nawiązujące do 
historii Polski. Z kolei na twór-
cze warsztaty „Kre-Akcje” oraz 
zwiedzanie wystaw zaprasza  
w tych dniach Centrum No-
woczesności „Młyn Wiedzy”. 
Atrakcji nie zabraknie również 
w Centrum Sztuki Współcze-
snej. Będzie tam można obej-
rzeć film o życiu pszczół „Łow-
cy miodu” oraz wyprawić się w 
głąb sztuki podczas warszta-
tów związanych tematycznie  

z wystawą „Raport 2015”.
Sobota upłynie w Toruniu pod 
znakiem Święta Tańca. Tanecz-
ne popisy można będzie obser-
wować lub się w nie włączyć 
na Rynku Staromiejskim i jego 
okolicy.  Atrakcyjnie zapowiada 
się majowy weekend na Zamku 
Dybowskim. 30 kwietnia odbę-
dzie się tam „Majówka z histo-
rią”. Pod hasłem: „Dwa zamki 
– dwa brzegi – jedno Miasto” 
nastąpi uroczyste podpisanie 
umowy o współpracy między 
dwoma toruńskimi zamkami 
oraz przemarsz poselstwa Sta- 
rosty Zamku Dybów do Komtu-
ra Zamku Krzyżackiego w Toru-
niu na trasie: Zamek Krzyżacki 
– ul. Przedzamcze – ul. Szero-
ka – plac Rapackiego - most  
im. Piłsudskiego – Zamek Dy-
bów. Tam rozpocznie się festyn: 
zwiedzanie zamku, rodzinne 
sesje fotograficzne, pokazy 
grup rekonstrukcji historycznej, 
stanowiska łucznicze i miecza 
sportowego, pokaz artyleryj-
ski, namiot hetmański oraz gry 
i zabawy historyczne. Imprezę 
uświetni występ barda Huberta 

Bojarskiego oraz pokaz fireshow.
Jedną z głównych scen wy-
darzeń toruńskiej Majówki 
2016 będzie oczywiście Ry-
nek Staromiejski. 1 maja ok. 
godz.15.15 zawita tam or-
szak średniowieczny, który 
zaprezentuje scenki, tańce 
i pokaz mody średniowiecz-
nej. Publiczność będzie mo-
gła również zobaczyć na 
rynku spektakl Baja Pomor-
skiego „Legendy toruńskie”. 
W siedzibie Baja pokazane 
zostaną z kolei przedsta-
wienia „Szewczyk Dratewka” 
oraz dla dorosłych „Ślub”.
1 maja to również tradycyjna 
Inauguracja festiwalu Probal-
tica. Tym razem na początek  
w Dworze Artusa wystąpi Or-
kiestra Symfoniczna Filhar-
monii Białorusi.
W Dniu Flagi, 2 maja o godz. 
11.00 rozpocznie się uroczy-
stość wojskowa na skwerze 
Oficerskiej Szkoły Marynarki 
Wojennej przy Bramie Klasz-
tornej, a po niej defilada 
zabytkowych samochodów 
na bulwarze i wspólne śpie-

wanie pieśni patriotycznych  
na toruńskim rynku. Nie za- 
braknie również tortu w bar- 
wach narodowych. 
Zaś o godz. 14.00 na Bulwa-
rze Filadelfijskim planowany 
jest happening z najdłuższą 
flagą biało-czerwoną w roli 
głównej. Po południu zaś 
możemy się wybrać m.in. na 
festyn średniowieczny na 
zamku krzyżackim, a wieczo-
rem na koncert toruńskiej Or-
kiestry Wojskowej na rynku.
3 maja to oczywiście ob-
chody Narodowego Święta 
Konstytucji, które w Toruniu 
rozpoczną się o godz. 12.00 

mszą św. w intencji ojczy-
zny na Rynku Staromiejskim.  
W ruinach zamku krzyżackie-
go przez cały dzień od rana 
odbywać się będzie jarmark 
średniowieczny, a od godz. 
15.00 zabawy plebejskie  
z udziałem husarii. Wieczo-
rami obejrzymy zaś spektakl 
światło-dźwięk „Komturia”, 
przybliżający historię zamku 
i miasta. Warto wspomnieć 
również o zaplanowanych  
3 maja koncertach gwiazd: 
Natalii Przybysz w Dworze 
Artusa i Stanisławy Celińskiej 
w sali na Jordankach
Mocnym i radosnym akcen-

tem na zakończenie Ma-
jówki 2016 w Toruniu będzie 
z pewnością wspólny kon-
cert zespołów Hands Up! 
oraz Vox na Rynku Staro- 
miejskim. Gorące rytmy 
pierwszego z nich mieli-
śmy już okazję usłyszeć 
w Toruniu w noc sylwe-
strową 2015. 
Z pewnością słynny „Ba-
nanowy song” grupy Vox 
będzie znakomitą okazją 
do podziwiania kunsz-
tu latynoskich tancerek 
Hands Up!

redakcja@toronto-magazyn.pl   

konCERty, PLEnERy, PokaZy, JaRMaRki i FEstyny śREDnioWiECZnE, śWię-
to tańCa, WaRsZtaty PiERnika i DRUkaRstWa oRaZ MoC innyCH atRakCJi 
oD 30 kWiEtnia - 3 MaJa W toRUniU. staRtUJE WiELka MaJóWka na na-
sZyM MiEśCiE
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WozoWNia
Majówka to ostatnia szan-
sa, aby bezpłatnie zobaczyć 
trzy wystawy czasowe w Ga-
lerii Sztuki Wozownia. Pierw-
sza z nich to ekspozycja Se-
bastiana Kłosowskiego „Bez 
ujścia”. Jak zauważa artysta: 
- wystawa jest analizą miej-
sca. Przedstawia nietrwałość 
przedmiotów w kontekście 
pamięci o nich, dzięki czemu 
daje widzowi komfort odszu-
kania wartości ponadczaso-
wych i istotnych. W ramach 
ekspozycji prezentowana jest 
m.in. instalacja No Exit do 
realizacji której użyto drzwi 
wyjętych z pustostanów to-
ruńskiej Starówki. Pochodzą 
one z różnych budynków,  
w większości już nieistnieją-
cych, a ich charakter wskazu-
je na różnorodne okresy po-
wstania. Obecnie funkcjonują 
bez przestrzeni, dla których 
je stworzono, i bez świata, 
jakiego były częścią. 

W ramach wystawy „Auto-
tomia” Justyna Olszewska 
podejmuje tematykę związa-
ną z cielesnością, a przede 

wszystkim ze skórą, którą po-
równuje do mapy ludzkich do-
świadczeń. Artystka w swo- 
ich wideoperformansach 
wchodzi w relacje z materią, 
a obiekty, które tworzy, z za-
łożenia mają ulegać ciągłym 
transformacjom – posiadają 
pamięć dotyku, a właściwie 
dotyk pamięci.  W czasie 
majówki zobaczyć można 
również wystawę Małgo-
rzaty Dawidek Bodygraphy 

(wystawa czynna do nie-
dzieli, 8.05). Galeria Sztuki 
Wozownia, ul. Rabiańska 
20 w majówkę funkcjonuje: 
1.05., godz. 11.00–18.00, 2.05. 
nieczynne, 3.05., godz. 12.00–
20.00, wstęp wolny.

MUZEUM 
okRęgoWE
Muzeum Okręgowe przygo-
towało „Majowy weekend 
z historią”. W Muzeum To-
ruńskiego Piernika przy ul. 
Strumykowej 4 odbędzie się 
spotkanie „Toruński piernik 
- najlepsza rzecz w Rzecz-
pospolitej”. Uczestnicy do-

wiedzą się, dlaczego sła-
wa toruńskiego piernika 
obiegła świat oraz w jaki 
sposób piernik stał się na-
rodowym przysmakiem. 
Spotkania w terminach: 29 
kwietnia - 3 maja, godz. 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, (16.00, 17.00 
– od 1 maja) Wstęp 5/7 
zł. W tym samym miejscy  
2 maja o godz. 11.00 warsz-
taty Piernik w biało-czer-
wonych barwach podczas 
których uczestnicy będą 
malować toruńskie przy-
smaki. Wstęp 4/6 zł.  

CEntRUM 
sZtUki 
WsPółCZE-
sNEj

Moda dotyczy wszystkich 
- wiedzą to nie tylko nasto-
latki, ale także przedszkola-
ki. I właśnie dla maluchów 
CSW przygotowało atrakcje 
na długi weekend. Będą to 

rodzinne warsztaty pro-
jektowania mody, inspiro-
wane  wystawą „Art next 
to Fashion”. Dzieci obejrzą 
wystawę, która prezen-
tuje nie tylko niezwykłe, 
fantazyjne projekty hau-
te-couture, ale także mo-
dowe ilustracje, fotografie 
i filmy z sesji zdjęciowych 
oraz niezwykłe akcesoria, 
na przykład biżuterię wy-
konaną z owadów. Po tak 
wielkiej dawce inspiracji 
uczestnicy spróbują stwo-
rzyć designerskie płaszcze 
przeciwdeszczowe, ozda-
biając je własnoręcznie 
stworzonymi dodatkami. 
Rodzinne warsztaty modowe 
odbędą się w dniach 30.04.- 
1.05., godz. 12.00-14.00, w so-
botę - dzieci w wieku 7-12 lat, 
w niedzielę - dzieci w wieku 
5-7 lat. Wstęp 7 zł, zapisy:  
eduakcje@csw.torun.pl

redakcja@toronto-magazyn.pl

DłUgi WEEkEnD MaJoWy MoŻna WykoRZystać RóWniEŻ na naDRoBiEniE ZaLEgłośCi W ZWiEDZaniU EksPoZyCJi toRUńskiCH instytUCJi.  
tE ZoRganiZoWały WiELE CiEkaWyCH WaRsZtatóW i sPotkań. oto nasZE PRoPoZyCJE.

MaJoWy WEEkEnD W gaLERiaCH i MUZEaCH

Justyna Olszewska „Autotomia”. Do zobaczenia w Galerii Sztuki „Wozownia”
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Miniżużel zadebiutuje w Toru-
niu na najwyższym poziomie. 
To właśnie nasze miasto bę-
dzie gospodarzem zawodów 
rangi światowej. – W Toruniu 
mamy swoją szkółkę żużlową  
i staramy się miłością do czar-
nego sportu zarażać od małe-
go – podkreśla trener kadry 
juniorskiej i organizator wy-
darzenia Jan Ząbik. – Okazuje 
się, że podobnie dzieje się na 
całym świecie. O tym świadczą 
nie tylko listy startowe na za-
wody, ale i zaangażowanie ca-
łych rodzin, które przyjadą do 
Torunia z odległych zakątków 
świata. To świetna okazja, żeby 
młodzi zawodnicy się wykazali. 
Do dyspozycji mają profesjo-
nalny tor i „oczy” całego żuż-
lowego świata, skierowane na 
nich. Również dzięki transmisji 
zawodów w Eurosport.
To, że zawody odbędą się  
w Toruniu, warto dodać, że po 
raz pierwszy, to nie przypadek. 
Jest to nagroda za wyniki, ja-
kie toruńscy adepci Stali To-
ruń uzyskali w zeszłym roku. 
Sam trener został wyróżniony 
awansem na trenera żużlowej 
kadry miniżużla w naszym kra-
ju. I jak przyznaje dla uczestni-
ków biorących udział w rywali-
zacji, która toczy się pod egidą 

FIM, czyli Światowej Federacji 
Motocyklowej, start to poważ-
na sprawa i szansa na rozpo-
częcie profesjonalnej kariery 
na torze. – To dzieciaki, które 
mają w sobie bardzo duży 
potencjał.  Mam nadzieję, że 
najlepsi za kilka lat będą ści-

gać się na świtowych arenach. 
Póki co, w Toruniu pierwsze-
go dnia odbędą się zmagania  
w klasie 125 cc, dzień później 
250 cc. Najmłodsi uczest-
nicy mają trzynaście lat,  
w pierwszej kategorii przedział 
wiekowy kończy się na szesna-

stolatkach, w drugiej siedem-
nastolatkach – mówi trener.
Łącznie na liście startowej,  
na której znajdują się re-
prezentanci siedmiu krajów, 
znalazło się sześciu Polaków.  
Z Torunia pojedzie dwóch za-
wodników – Denis Zieliński  

Marcin Turowski. Drugi z chłop-
ców to już utytułowany junior, 
bo ma na swoim koncie i mi-
strza Europy i wicemistrzostwo 
świata w kategorii 125 cc.

Denis Zieliński to zawodnik  
z dużym potencjałem, trenuje 

zaledwie rok i na swoim kon-
cie ma już starty w zagra-
nicznych zawodach, gdzie 
zajmował dobre lokaty. Jak 
przyznają jego rodzice, zawo-
dy w Toruniu to bardzo duże 
wyróżnienie. – Cieszymy się, 
że Denis został wyróżniony  
i może startować w zawo-
dach w klasie, która nie jest 
jeszcze popularna – mówi Mi-
chał Zieliński. – To dla niego 
duża szansa nie tylko na za-
istnienie, ale przede wszyst-
kim na to, żeby się sprawdzić. 
– Oczywiście mam zawsze 
będzie się denerwować, ob-
serwując starty z trybun, ale 
trzeba się z tym liczyć. Jeżeli 
pozwoliliśmy mu rozpocząć 
treningi, okazało się, że ma 
potencjał, to teraz naszą 
rolą jest wspierać i dodawać 
otuchy – dodaje Magdalena 
Zielińska.

redakcja@toronto-magazyn.pl

Long tRaCk yoUtH 
WoRLD CUP

6 i 7 Maja,
 goDZ. 17.00

MotoaREna toRUń
WstęP WoLny

W toRUniU ZMiERZą się nastoLatkoWiE Z aUstRaLii, HoLanDii, niEMiEC, CZECH CZy RosJi. JUŻ 6 i 7 MaJa na MotoaREniE oDBęDą się  
WyJątkoWE ZMagania na ŻUŻLU: ZaWoDy Long tRaCk yoUtH WoRLD CUP. 

MłoDZi BęDą WaLCZyć o ŻUŻLoWy PUCHaR śWiata 

* regulamin promocji dostępny u organizatora

Jan Ząbik i Denis Zieliński, czternastolatek z Torunia, który wystartuje w zawodach
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Można we własnym przydo-
mowym ogródku, na działce, 
ale można także ze znajo-
mymi czy rodziną spotkać 
się i pogrillować w innym 
miejscu. W Toruniu legalnie 
możemy to zrobić w parku 
na Bydgoskim Przedmieściu, 
na Barbarce oraz nad Wisłą 
na Błoniach Nadwiślańskich. 
Nad Martówką na Bydgoskim 
miejsca jest sporo, a do dys-
pozycji cztery kamienne gril-
le. Przy okazji można pograć 
w piłkę, skorzystać z placu 
zabaw czy najzwyczajniej po-
wylegiwać się na kocu na tra-
wie. – Do dyspozycji miesz-
kańców jest także miejsce 
wyznaczone na rozpalenie 
ogniska nad Wisłą na Bulwa-
rze. Można tam także skorzy-
stać z własnego grilla – mówi 
Marek Osowski z Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Odnowione nabrzeże oferuje 
liczne atrakcje: place zabaw 
dla najmłodszych, siłownię 
zewnętrzną, a na amato-
rów gier sportowych czekają 
boiska do gry w siatkówkę, 
badmintona i piłki plażowej. 
Dobry sposób, żeby po kon-

sumpcji od razu spalić nad-
miar kalorii – wybiegać je  
i wyskakać!
A może by tak na Barbarkę? 
Można sobie pogrillować 
czy zrobić ognisko po lub  
w trakcie wyprawy rowe-
rowej. Miło. Wyznaczono 
tam pięć miejsc na ogniska 
z ławeczkami wokół nich. 
Tu jednak obowiązuje regu-
lamin. Od maja do września  
w przypadku ognisk, których 
czas trwania przekracza go-
dzinę 19.00, wymagane jest 
podpisanie przez zaintere-
sowanego umowy. Z ogniska 
możemy zrezygnować ze 
względu na warunki pogodo-
we na pół godziny przed jego 
rozpoczęciem, osobiście lub 
telefonicznie, w pozostałych 
przypadkach rezygnacja jest 
możliwa najpóźniej na dwa 
dni wcześniej przed planowa-
nym ogniskiem. W przypadku 
chętnych na wiatę, możemy 
zarezerwować grillowisko. 
Zapłacimy 100 zł za godzinę, 
bez brykietu. Ogólnodostęp-
ne, bezpłatne miejsce do 
grillowania – trzy kamienne 
stanowiska – znajduje się na 

polanie górnej. W tym przy-
padku nie ma możliwości 
rezerwacji, ruszty do grilli 
należy pobrać w sklepiku, 
kaucja wynosi 100 zł na czas 
wynajmu. Obowiązuje zasa-
da: kto pierwszy, ten ma! Po-
siadacze własnego sprzętu 
mogą korzystać z niego na 
polanie górnej. Rezerwacja 
miejsca na ognisko, rozpala-
nego na 10 minut przed spo-
tkaniem, na polanie będzie 
nas kosztowała przykłado-
wo: z zestawem ognisko-
wym, czyli kijkami, drewnem, 
obsługą ogniska w grupie do 
30 osób – 60 zł za 2 godziny, 
do 15 chętnych przed godzi-
ną 19.00 od kwietnia do paź-
dziernika 45 zł za 2 godz., od 
listopada do marca 75 zł za 2 
godz. Cena zestawu ognisko-
wego, czyli kiełbaski, chleba, 
ketchupu lub musztardy, tac-
ki, sztućców, to 5 zł za oso-
bę. Zimą, bo wówczas chętni 
również się znajdują, ceny są 
co roku nieco wyższe. Szcze-
gółowy cennik i informacje 
znajdziemy na stronie inter-
netowej Osady Leśnej „Bar-
barka”. Dzieciaki przy okazji 

skorzystają z placu zabaw  
z ulubioną tyrolką, minigolfa, 
a rodzinnie można podnieść 
sobie adrenalinę w Parku Li-
nowym.  
Mieszkańcy grillują czasami 
na Zamku Dybowskim czy 
nad brzegiem Wisły. W przy-
padku rozpalania ognisk trze-
ba myśleć o bezpieczeństwie 
i kierować się rozsądkiem. To-
ruńscy strażacy przestrzega-
ją przed rozpalaniem ognisk 
w lesie, szczególnie w czasie 
suszy. W przypadku sąsiedz-
twa lasu, musimy zachować 
odległość 100 metrów od 

jego ściany. A grillowanie na 
balkonach? – To już kwestia 
relacji międzysąsiedzkich. Od- 
górnie nie istnieje zakaz do-
tyczący rozpalania grilla na 
balkonach, więc nie ma pod-
staw prawnych do karania 
takich osób. Normują tę spra-
wę zwykle regulaminy wpro-
wadzane przez spółdzielnie 
mieszkaniowe – informuje Ja- 
rosław Paralusz, rzecznik 
prasowy toruńskiej Straży 
Miejskiej. Większość toruń-
skich spółdzielni wprowadzi-
ła takie zakazy. I słusznie, 
nie każdy lubi wąchać dym, 

szczególnie w upalne letnie 
dni.  
Miłośnicy barbecue pewnie 
już nie mogą się doczekać 
smakołyków z rusztu. Ale 
na pewno z niecierpliwością 
czekają na możliwość spę-
dzenia czasu pod chmurką 
z przyjaciółmi czy rodzi-
ną. Warto takie spotkania 
uatrakcyjnić innymi aktyw-
nościami, a miejsca, które 
oferuje Toruń, właśnie je 
posiadają. 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

MaJóWka to niEPisany PoCZątEk sEZonU gRiLLoWEgo.
PoLaCy niEZaLEŻniE oD PogoDy MasoWo CHWytaJą 
Za RUsZta i WyCHoDZą W PLEnER.

ZaCZynaMy sEZon gRiLLoWy W toRUniU

Rys. Marcin Treichel
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Jedna niższa rata!

Toruń, ul. Grudziądzka 79/2       tel. 508 175 595     torun@skok-rafineria.pl
Zapraszamy do naszych oddziałów:

Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 21  tel. 606 821 492     bydgoszcz@skok-rafineria.pl

Możliwość uzyskania 
dodatkowej gotówki!

Długi okres kredytowania
Teraz kredyt również na PIT

Jak ZaMiEnić DotyCHCZasoWE Raty W JEDną, 
niŻsZą? oDPoWiEDZią JEst konsoLiDaCJa Zo-
BoWiąZań, CZyLi ZaMiana DotyCHCZasoWyCH 
KrEdYtóW, Na jEdEN, KorzYstNiEjszY.  

DoRaDZtWEM W tyM ZakREsiE słUŻy 
sPółDZiELCZa kasa osZCZęDnośCioWo
-kREDytoWa „RaFinERia” 
PRZy UL. gRUDZiąDZkiEJ 79 W toRUniU

Najważniejsze  pytanie brzmi: czym w ogóle jest konsoli-
dacja? Odpowiada na nie, doradca kredytowy kasy, 
Dominik Pietrzak.– To zamiana wcześniejszych zobowią-
zań w jeden kredyt. Warto zaznaczyć, że nie muszą być 
one zaciągnięte w jednej instytucji, również mogą być to 
kredyty, których udzieliły nam inne instytucje, czy banki. 
Bardzo często zobowiązania te zostały zaciągnięte kil-
ka lat temu, na niekorzystnych warunkach. Płacimy kolo-
salne odsetki i płaczemy co miesiąc, patrząc na stan na-
szego konta. Na szczęście konsolidacja jest skutecznym 
rozwiązaniem na obniżenie raty. Co więcej skonsolido-
wać możemy różnego rodzaju zobowiązania, na przy-
kład: raty za sprzęt domowy, kredyt na samochód i debet  
w koncie.  Bardzo często naszych klientów przeraża ogrom 
formalności związanych z tą procedurą. I tu uspokajam! 
Wszystkich tych czynności dokonują nasi pracownicy. 
Klient przedstawia tylko, jakie kredyty chce zamknąć, a my 
robimy to za niego- podkreśla ekspert.

konsoLiDaCJa- KilKA KredytÓW
zamienią w jeden

PłaCisZ Raty? tERaZ ZaPłaCisZ MniEJ! 

Konsolidacja jest dobrym rozwiązaniem dla osób, którym za-
czynają ciążyć dotychczasowe zobowiązania i chcą płacić 
mniej. Ale również jest to alternatywa dla osób, którym brakuje 
czasu na comiesięczne obsługiwanie kilku zobowiązań. Kilka 
przelewów w miesiącu, pamiętanie o każdej racie, analizowa-
nie ile zostało nam jeszcze do spłaty. To brzmi doskonale, ale 
na czym polega mechanizm obniżenia raty? 
- To proste. Kredyt konsolidacyjny zazwyczaj udzielany jest na 
korzystniejszych warunkach, niż nasze wcześniejsze zobowią-
zania, charakteryzuje się także dłuższym okresem spłaty i to 
właśnie dzięki temu nasza miesięczna rata w rezultacie jest 
niższa – tłumaczy doradca.

Kredyt konsolidacyjny to najlepsza forma zminimalizowania 
kosztów, indywidualnego ustalenia jednej raty i minimum 
formalności, do tego w SKOK „Rafineria” to pracownicy 
robią wszystko za klienta. – Konsolidacja często bywa 
również „kołem ratunkowym”.  To naturalne, że kredyty 
zaciągnięte wcześniej mogą zacząć ciążyć domowemu 
budżetowi. Bardzo często zdarza się, że taka pomoc, 
diametralnie zmienia komfort życia naszych klien-
tów. Korzystając z oferty konsolidacyjnej, mogą 
odetchnąć. Nową ratę dostosujemy do aktual-
nych możliwości To duża zmiana.

SPółDzIelCza KaSa OSzCzęDNOśCIOWO- KreDyTOWa „rafINerIa”   
Toruń, ul. GruDzIąDzKa 79/2             Tel. 508 175 595         TOruN@SKOK-rafINerIa.Pl

SPółDzIelCza KaSa OSzCzęDNOśCIOWO- KreDyTOWa „rafINerIa”   
BYDGoSZCZ, ul. śNIaDeCKICh 21       Tel. 523 661 070         ByDGOSzCz@SKOK-rafINerIa.Pl

KoNTAKT:

ZaCZynaMy sEZon gRiLLoWy W toRUniU

Rys. Marcin Treichel
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Jeżeli nie udało nam się zaplanować długiego weekendu, możemy
zorganizować krótszą wycieczkę. wystarczy wsiąść
w samochód i wybrać kierunek. 

Relaksująco
Nie musimy wybierać się 
daleko, żeby wypocząć. 
Sporo osób korzysta z po- 
bliskiego Ciechocinka. Nie 
musi taki wypoczynek zro- 
bić dziury w naszym budżecie. 
Można wykupić sobie jeden 
czy dwa noclegi w pensjonacie 
i korzystać z szerokiego wa-
chlarza atrakcji. Spacery przy tę- 
żniach solankowych, sko-
rzystanie z zabiegów le- 
czniczych, odnowy biolo- 
gicznej czy spa – to z pew-
nością zregeneruje nas fi-
zycznie i psychicznie. Do- 
tlenieni, wygrzani w base-
nach oraz porządnie wy- 
masowani z nowymi siłami i 
pomysłami wrócimy do pracy. 
Alternatywą dla Ciechocinka 
jest Inowrocław. Tam również 
można skorzystać z dobro-
dziejstw Parku Solankowego z 
ponad stuletnią tradycją.

Historycznie 
– ze zwiedzaniem
Dlaczego nie wybrać się do 

Chełmna? I niekoniecznie  
w walentynki. W tym Polskim 
Carcassonne, Krakowie Pół-
nocy czy Mieście Zakocha-
nych oprócz pełnego miłości 
weekendu, można spędzić in-
teresujący historycznie czas. 
Najstarsze miasto w północ-
nej Polsce otaczają prawie 
kompletne mury z połowy 
XII wieku. Gotyckie kościoły,  
w tym kościół farny z reli-
kwiami św. Walentego, ratusz,  
ładna panorama z wieży  
– na pewno można w Chełm- 
nie odpocząć wędrując spo- 
kojnymi uliczkami. W drodze 
 powrotnej można odwiedzić 
zamek w Grudziądzu – mieście 
spichrzy i cytadeli. 
Lubimy wypady do Trójmia-
sta – Gdańsk, Sopot i Gdynia, 
które atrakcyjnością bronią się 
same. W Gdańsku warto zoba-
czyć oprócz ścisłego centrum, 
Katedrę Oliwską (największą 
ceglaną świątynię na świe-
cie), piękny Park Oliwski czy 
Muzeum Narodowe. Nie tylko 
molo, ale również przystań 

rybacka czy hipodrom – tor 
wyścigów konnych ze stulet-
nią historią – tymi miejscami 
nęci nas Sopot. Z wartych 
zobaczenia miejsc w Gdyni 
można polecić Centrum Na-
uki Experyment czy wodne 
zoo. Dla miłujących ciszę 
polecamy rejon kociewski  
z mostami wiślanymi w Tcze-
wie, starym miastem w Staro-
gardzie Gdańskim, opactwem 
cysterskim w Pelplinie i zam-
kiem krzyżackim w Gniewie.  
A może weekend w Poznaniu?

Blisko natury
Miłośnicy przyrody mogą 
wyruszyć w kierunku Borów 
Tucholskich. Możemy mieć 
szczęście i zobaczyć tam orła 
bielika, głuszca czy wydrę. 
Bory to także bagna i tor-
fowiska. Rezerwat przyrody 
Cisy Staropolskie, Kamienne 
Kręgi w Odrach, akwedukt 
w Fojutowie jako najdłuższy 
w Polsce, a nawiązujący do 
idei rzymskich budowli – na 
pewno nie będziemy żałować 

spędzonego w tym rejonie 
weekendu.  
Perełka przyrodnicza, o któ- 
rej na pewno niewielu to-
runian słyszało – Gościąż 
leżący na terenie Gostyniń-
sko-Włocławskiego Parku 
Krajobrazowego. To nieduże 
jezioro skrywa tajemnicę na 
skalę światowych rzadkości. 
Jego dno pozostało niezabu-
rzone ani przez czynniki na-
turalne, ani w wyniku dzia-
łalności człowieka przez ok. 
13 tysięcy lat. Na dnie jeziora 
każdego roku gromadzą się 

ok. 13 tysięcy lat. Na dnie jezio-
ra każdego roku gromadzą się 
warstwy osadów podobne do 
słojów drzewa. Inaczej wyglą-
da – podobnie jak w drewnie 
– osad letni, inaczej zimowy. 
Nie można zaburzać w jeziorze 
wody, ale podziwiać z brzegu 
jak najbardziej, również zimą. 
Lasy i bagna otaczające Gościąż 
i inne jeziora są bardzo urokliwe. 

Dla rodzin
Jeżeli szukacie atrakcji dla ro-
dzin, koniecznie trzeba wspo-
mnieć o JuraParku w Solcu Ku-

jawskim. Ten wyjątkowy obiekt 
to idealny pomysł na wyciecz-
kę dla młodych odkrywców. 
Główną atrakcją jest ścieżka 
dydaktyczna. Modele, które na 
niej spotkamy, wykonywane są 
przez paleorzeźbiarzy z niezwy-
kłą dbałością o szczegóły oraz 
w zgodzie z najnowszymi odkry-
ciami i standardami obowiązują-
cymi w paleontologii. Na miejscu 
odwiedzicie również Muzeum 
Ziemi, Park Owadów czy kino 5D! 
Polecamy.

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

a MoŻE By tak PoZa toRUniEM? 
gDZiE na DłUgi WEEkEnD?

MoŻna WiosEnnE Dni sPęDZić na RoWERZE, na sPaCERZE, na PLa-
CU ZaBaW, aLE… DLaCZEgo niE PRZEniEść się CHoć na CHWiLę Do ERy  

MEZoZoiCZnEJ i niE PoCZUć się Jak W PaRkU JURaJskiM – stanąć oko  
W oko Z WiELkiMi gaDaMi! a WsZystko ZaLEDWiE 30 kM oD toRUnia.  

JURaPaRk soLEC
UL. sPoRtoWa 1

inFoRMaCJa
tEL. 52 387 32 35, 512 023 862

tEL. 518 695 166 (CZynny PoZa goDZinaMi otWaRCia)
E-MaiL: REZERWaCJa.soLEC@JURaPaRk.PL

Kto z nas choć przez chwi-
lę nie był zafascynowany 
dinozaurami?! JuraPark 
Solec to rodzinne miejsce 
dobrej przygody, gdzie 
każdy znajdzie atrakcje 
dla siebie. łączy eduka-
cję z zabawą, propaguje 
aktywne spędzanie czasu 
w gronie rodziny... uczy  
– bawiąc i bawi – ucząc. 
W sam raz dla dzieci  
i młodzieży, ale dla doro-
słych również. 
Majówka z dinozaurami 
to spotkanie z mezozoicz-
nymi gadami – bezpłatne 
wyjścia z przewodnikiem 
pozwolą poznać tajemnice 
dinozaurów i przemierzyć 
ich prehistoryczne dzie-
je. O skamieniałościach  
i zwierzętach jeszcze star-
szych niż dinozaury można 
dowiedzieć się, podąża-
jąc szlakiem er i okresów  
w Muzeum ziemi im. Ka-
rola Sabatha. Muzeum 

posiada jedną z najwięk-
szych kolekcji skamienia-
łości w Polsce! Tysiące 
okazów reprezentuje naj-
ciekawsze 500 mln lat ży-
cia na ziemi. zobacz, do-
tknij i poznaj – przeszłość 
jest w zasięgu Twojej ręki. 
W JuraParku oprócz róż-
nych gatunków dinozau-
rów, zobaczycie także mo-
dele dobrze znanych na 
co dzień… owadów. a po- 
nieważ są sporych rozmia- 
rów, będziecie mogli się im  
przyjrzeć niczym pod mi-
kroskopem.   
Cinema 5D dostarczy 
niezapomnianych wrażeń 
i pozwoli uszeregować 
zdobyte już wiadomości. 
zobaczycie moment po-
wstania Wszechświata i do- 
wiecie się, jak historia po-
toczyła się dalej… 
Jednak JuraPark Solec to 
nie tylko nauka – po uczcie 
edukacyjnej na wszystkich 

czekają konkursy, gry, ma-
lowanie twarzy, animacje  
i wszechobecna atmosfera 
zabawy. Tych, którym nie  
wystarcza zorganizowana  
forma zabawy, zapraszamy 
na kolorowy plac zabaw,  
a także do Parku rozrywki 
z automatami do gry, dmu-
chańcami, kolejką szyno- 
wą, karuzelami i innymi 
atrakcjami dla najmłod-
szych. 
Na zgłodniałych czeka re-
stauracja Jaskiniowa z da- 
niami na mniejszy i więk-
szy apetyt. W punktach  
z pamiątkami można zak- 
upić drobiazg, który przy- 
pomni nam o pełnej wrażeń 
wycieczce śladami trice- 
ratopsów, brachiozaurów 
i innych gigantycz-
nych stworzeń. 
Majówka spę-
dzona w o- 
t ocze -
n i u 

p r e h i -
storycz-
n y c h 
zwierząt 
to okaz- 
ja, żeby 
ciekawie 
spędzić 
dzień  po- 
rcja wiedzy i 
nieco rozrywki 
pozwolą na dłu- 
go zagościć w pa- 
mięci młodszych i 
nieco starszych 
odwiedza-
jących.

REKLAMA TRN 2016042916G

Majówka last minute? Czasem nie trzeba szukać daleko                                                                               Fot. Redakcja



- 14 - - 15 -EDUKACJA

egzamin doJrzałości zdany i co daleJ… póJście na studia nie Jest Jedyną drogą. bo Jeśli ktoś ma wątpliwości, co począć ze swoJą 
przyszłością, można dać sobie trochę czasu. do namysłu, na przeczekanie i przemyślenie. 

Po MatURZE na stUDia? – niEkoniECZniE. 
sPRaWDź innE oPCJE

Niektórzy mają jasno sprecy-
zowaną swoją dalszą drogę, 
innym trudniej podjąć de-
cyzję, kim chcieliby zostać  
i w czym się spełniać. Gdyby 
mieli doświadczenie 30- czy 
40-latków, byłoby pewnie 
łatwiej z perspektywy lat 
pracy pokierować swoją edu-
kacją. Ważne, żeby chcieć 
się uczyć i szukać swojego 
miejsca. 

„na próbę” lub „na 
przyszły zawód” 
Szkoły policealne dysponu-
ją wieloma kierunkami dla 
chcących się uczyć. Oferują 
zarówno płatną, jak i bez-
płatną naukę. Bogaty wybór 
dotyczy również kursów, 
często rocznych lub dwulet-
nich. Nauka obywa się za-
ocznie, ale również dziennie. 
Jakub Jabłoński, specjalista 
ds. marketingu w  Centrum 
Nauki i Biznesu „Żak”: - Naj-
większym zainteresowaniem 
cieszą się u nas szkoły po-
licealne w trybie zaocznym 
na kierunkach technik ad-
ministracji, technik bhp oraz 
technik usług kosmetycz-
nych. Traktują taką naukę 
jako uzupełnienie lub bazę 
przyszłej pracy. Akurat wy-
mienione kierunki są u nas 
całkowicie bezpłatne. Słu-
chacze zdają egzamin pań-
stwowy, zwieńczający ich 
edukację. Nabywają również, 

jak studenci, prawo do zni-
żek, co również jest atutem.
Studium Kształcenia Kadr 
proponuje naukę od flory-

sty, przez techników usług 
medycznych, informatycz-
nych, geodetów, po technika 
weterynarii czy urządzeń 
i systemów energii odna-
wialnej, protetyków słuchu,  

asystentki stomatologiczne, 
studium biomasażu,  psycho-
logii i socjologii czy nawet 
sensoryki i podstaw kompo-

zycji perfum. W repertuarze 
kursów znajdziemy liczne 
dotyczące obsługi ważnych 
programów komputerowych, 
księgowo-kadrowe, kosme-
tyczne, masażu, pedagogicz- 
 
 
 
 
 
 

ne, a nawet operatora żura-
wia wieżowego, krawiecki, 
kynoterapii czy psychory-
sunku i bajki w terapii dzieci. 

W Prywatnym Policealnym 
Studium Farmaceutycznym 
w trybie dziennym kształcą 
się przyszli technicy farma-
cji. Jak informuje wicedy-
rektor szkoły Rafał Jankow- 
 
 

ski, sporo osób faktycznie  
po ukończeniu nauki pracu-
je w aptekach. Zdarzają się 
również osoby, które kon-

tynuują naukę na studiach 
farmaceutycznych albo nie-
koniecznie tam. 

Dać sobie czas
Czasami warto dać sobie 
czas po maturze i zastano-
wić się nad wyborem dalszej 
drogi. Arleta Plitta po egza-
minie dojrzałości rozważała 
medycynę, ale ostatecznie 
aplikowała na chemię ko-
smetyczną, na którą się dos- 
tała. Nie rozpoczęła jednak 
nauki. Postanowiła spróbo- 
wać innej drogi. Zaczęła my-
śleć o weterynarii. – Bardzo 
lubię zwierzęta, więc po-
szłam do policealnej szkoły 
na kierunek technik wetery-
narii. Potraktowałam to ja- 
ko przedsmak materiału, z 
którym miałabym do czynie- 
nia na studiach. I już wiem, 
że może weterynaria nieko-
niecznie, natomiast zaczę- 
łam myśleć o farmacji, ale 
pod kątem leków dla zwie-
rząt. Muszę się zorientować, 
na jakich studiach i gdzie  
jest to możliwe – opowiada 
Arleta, która chce dodatko-
wo ukończyć kurs insemina- 
cji zwierząt. Aleksandra Sta-
siak, uczennica pierwszej kla- 
sy Policealnego Studium Far-
maceutycznego, po zakoń-
czeniu nauki, marzy psycho-

logii. – Przyszłam tutaj do 
szkoły od razu po maturze, bo 
pomyślałam, ze jeśli nie dosta-
nę się na studia, zawsze będę 
już miała zawód. To takie wyj-
ście awaryjne, ale nie przymus, 
bo interesuje mnie to, czego się 
uczymy – zaznacza Ola.     

nauczyć się języka
A jeszcze inna opcja? Jeśli 
ktoś po maturze zna już do-
syć dobrze jakiś język obcy i 
ma zacięcie do nauki, warto go 
doszlifować. Z certyfikatem B2 
jest szansa na dostanie pracy 
w przedszkolu czy w klasach 
1-3. Przy poziomie C1 moż-
na uczyć w gimnazjum. Jeśli 
będziemy naprawdę dobrzy, 
otwarta droga do udzielania 
korepetycji i założenia własnej 
działalności. Albo skusić się na 
zagranicę… Wyjazd po maturze 
do Szwecji lub Anglii planuje 
Kacper Klejna, uczeń V LO w 
Toruniu, przyszłoroczny matu-
rzysta. Miał okazję spędzać w 
tych krajach wakacje i bardzo 
spodobał mu się tam poziom 
życia. Ma nadzieję, że szybko 
nauczyłby się języka i zaczął-
by tam również studiować. Już 
teraz jest zdecydowany, żeby 
w jedynym z tych krajów za-
mieszkać na stałe.     

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

Arleta Plitta uczy się na kierunku technik weterynarii                                                                                                                                                                                                      Fot. Sławomir Jędrzejewski

Aleksandra Stasiak, uczennica pierwszej klasy Policealnego Studium Farmaceutycznego                                                                          Fot. Sławomir Jędrzejewski
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Ciuszki po dziecku? Płyty, do których już nie wracasz? a może rower, na którym ostatni raz jechałeś dziesięć lat temu? 
nie magazynuj rzeczy, inni chętnie z nich skorzystają! a ty zarobisz.

sPRZEDaJ, kUP, ZaMiEń, BaW się 
DoBRZE! PCHLi taRg ZaPRasZa
Pchli targ to także wydarze-
nie społeczne – ludzie spoty-
kają rzeczy, rzeczy spotykają 
ludzi i wreszcie ludzie spoty-
kają ludzi. Używane rzeczy 
mają swój czar i historię, któ-
re wzbogacają ich nominalną 
wartość. Trzeba tylko umieć 
dojrzeć ich duszę pod patyną 

czasu. Przy okazji to dobra 
lekcja przedsiębiorczości.
Nie braliście jeszcze udziału  
w tego typu przedsięwzię-
ciach? Czas na wiosenne 
porządki! Jeżeli Twoja szafa 
pęka w szwach lub przed wa-
kacjami przydadzą się nowe 
gadżety, warto się wybrać. 

Na parkingu toruńskiego 
marketu Intermarche przy 
ul. Ugory 4,  w każdą nie-
dziele znajdziecie mnóstwo 
rzeczy: płyty, starocie, bi-
beloty, zabawki, książki, 
kolekcje, graty, szmaty, 
monety czy kasety.
Dlaczego „pchli”? Nazwa tego

typu wydarzeń pochodzi od 
najpopularniejszego europej-
skiego bazaru, zlokalizowa-
nego na obrzeżach Paryża. 
„Marché aux puces” to w do-
słownym tłumaczeniu: bazar 
z pchłami. Powstał on w XVII 
wieku i można było na nim 
kupić produkty w znacznie 
niższych cenach. Porównanie 
do pcheł wzięło się od wzmo-
żonego ruchu i bardzo szyb-
kiego obrotu towarem.
Na toruńskim Pchlim Targu 
swoje towary wystawia wielu 
sprzedawców, kolekcjonerów, 
mieszkańców z Torunia, oko-
lic oraz innych miast. Chętni 
mogą podczas targu sprzedać 
lub wymienić rzeczy nie tyl-
ko używane, ale i nowe. Na 
wystawców oraz kupujących, 
oprócz targowiska różności, 
czeka wiele niespodzianek.
Okazję do „wyłowienia” cze-
goś, co będzie dla Was naj-
prawdziwszym skarbem już 
od maja w każdą niedzielę 
w godzinach 9.00-14.00. Na 
Pchlim Targu obowiązują za-

sady. Żeby wystawić się na 
targu trzeba się wcześniej 
zgłosić poprzez formularz 
dostępny na stronie www.
pchlitargwtoruniu.pl lub for- 
mularz dostępny w kasie 
sklepu. Organizatorzy nie 
pobierają opłat za udział w 
wydarzeniu.

Wyjątkowo w maju wydarze-
nie będzie odbywało się czę-
ściej. Planowane terminy to:  
2 maja w poniedziałek, 8 maja 
w niedziele, 14 maja w sobo-
tę, 22 maja w niedzielę oraz 
29 maja również w niedzielę.

redakcja@toronto-magazyn.pl

AUTOPROMOCJA

Pchli Targ będzie odbywał się cyklicznie przy Intermarche na Ugorach już od maja

Świat budzi się do życia, Ty obudź swoją firmę!

- PRoMUJ się W toRonto! -
toRUń PoZna tWoJą oFERtę
Lokalna reklama w toruńskiej gazecie 
nowoczesny wygląd, tradycyjna forma

nie czekaj! stworzymy kampanię na miarę twoich oczekiwań!

Zapraszamy do współpracy: „toronto” Magazyn toruński
ul. grudziądzka 79/6   reklama@toronto-magazyn.pl

sylwia szewczuk: 789 216 119 

sylwia.szewczuk@toronto-magazyn.pl

Diana koczorska: 789 223 013

diana.koczorska@toronto-magazyn.pl

łukasz Urbański: 789 223 339

lukasz.urbanski@toronto-magazyn.pl
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Piotr Waśniewski oraz Radosław osiński zostali nowymi kuratorami Centrum sztuki Filmowej w Centrum sztuki Współcze-
snej „Znaki Czasu”.  Jak zmieni się kino?

kino W CsW ZaCZyna PRaCę W noWEJ oDsłoniE

Na oferty odpowiedziało pię- 
tnaście osób i po przeprowa-
dzeniu rozmów z kandydata-
mi, stwierdzono, że najlepszy 
będzie zespół kuratorski. 
- Ogromne zainteresowanie, 
które towarzyszy zmianom  
w kinie CSW, jest dla nas sy-
gnałem, że podejmujemy się 
bardzo ważnego i ekscytujące-
go zadania – powiedział Piotr 
Waśniewski.
Podczas konferencji kuratorzy 
zaproponowali nową koncepcję 
funkcjonowania Centrum Sztuki 
Filmowej, a to nie tylko kino. 
Źródłem inspiracji jest Europej-
ski Program Edukacji Filmowej, 
który oparty jest na trzech 
filarach: „creative”, „cultural” 
oraz „critical”. – Chcielibyśmy 
na podstawie tych trzech klu-
czowych  słów zaproponować 
nową jakość. Pierwszy z nich 
jest „cultural”, w pojęciu które-
go mieści się: upowszechnianie 
kultury filmowej i  działalność 
samego kina – zdradza Wa-
śniewski.
Kino będzie oparte na reper-
tuarze, które jest wartościowe 
i które kształtuje współczesny 
film. Będzie on uzupełniany  
o spotkania z twórcami, kry-
tykami filmowymi, filmoznaw-
cami, a także z osobami, które 
mają ogromny wpływ na to jak 
współczesny film wygląda. Jak 
zapewniają kuratorzy, w kinie 
nie zabraknie klasyki, która jest 
bardzo ważna i ma ogromny 
wpływ na kino współczesne. 
Kolejnymi elementem w dzia-
łalności kina będą blogi tema-
tyczne. – Chcielibyśmy sięgnąć 
do tematów, które poruszają 
tematy nie tylko filmowe, ale 
okołofilmowe. Mamy przygo-
towanych już kilka pomysłów. 

Elementem zamykającym sferę 
kultury filmowej, to uzupełnie-
nie oferty kina o ofertę Centrum 
Sztuki Współczesnej – opowia-
da kurator.
„Critical” to kolejny element, 
o którym opowiedział Robert 
Osiński.  - Na początku chcia-
łabym prosić wszystkich o 
wyrozumiałość. Chcielibyśmy, 
aby nasza wizja została wpro-
wadzona jak najszybciej, jednak 
wiadomo, ze nie stanie się to 
z dnia na dzień. - Liczymy na 
Państwa wsparcie, ponieważ 
jesteśmy zakochani w kinie  
i chcemy aby to co będziemy 
robić miało pozytywny wpływ 
na rozwój kultury filmowej  
w mieście i regionie. I tą miłością 
chcielibyśmy zarażać wszyst-
kich dookoła. 
„Critical” jest segmentem, który 
jest skierowany do osób, któ-
re będą chciały przyjść i tyl- 
ko obejrzeć film. Dla osób, któ-
re chciałyby poszerzyć swoją 
wiedze o filmie, przewidziana 
jest propozycja nazwana „Fil-
moskopem Toruńskim”. – Chce- 
my zaproponować przede wszy- 
stkim warsztaty krytyki filmo-
wej, które będą bardzo szeroko 
rozumiane, również  jako oka-
zja do pisania tekstów. Tek-
sty te będą publikowane na 
specjalnie utworzonym blogu 
internetowym, który zostanie 
dołączony do strony Centrum 
Sztuki Filmowej – zdradza 
Piotr Osiński. Dla najzdolniej-
szych osób, które zaangażują 
się w działalność „Filmoskopu”  
i które będą chciały pisać o fil-
mach, przewidziane są darmo-
we wejściówki. Dla osób, które 
nie będą chciały o tych filmach 
pisać, ale będą chciały rozma-
wiać są przewidziane dyskusje. 

 – Spotkania, które odbyły się 
w kwietniu pokazują, że wielu 
uczestników było zaskoczo-
nych. To onieśmielenie szyb-
ko jednak minęło i wierzymy, 
że przyzwyczaimy odbiorców 
takich dyskusji – zaznacza 
Osiński. W obszarze tym jest 
jeszcze trzeci filar tych warsz-
tatów. Tworzenie wideoesejów 
to otwarta forma, ponieważ 
może to być film dokumental-
ny, fabularny czy animacja, 
eksperyment. Dzisiaj bardzo 
dużą popularnością cieszy się 
kultura obrazkowa, więc film 
również może być wypowiedzią 
o filmie. - Pracownia wideoese-
jów to pomysł skierowany do 
ludzi, którzy chcieliby tworzyć 
krótkie etiudy filmowe. Filmy 
te byłyby pokazywane w kinie 
przed filmami. Mamy nadzieję, 

że będzie to ciekawa forma  
i motywacja dla autorów wi-
deoesejów  –  zdradza Piotr. Ca- 
ła działalność Centrum Sztuki 
Filmowej będzie dokumento-
wana przez osoby, które się 
zaangażują w działalność „Fil-
moskopu Toruńskiego”, więc bę- 
dzie to znakomita okazja, aby 
rozmawiać ze wszystkimi gość-
mi. Kino będzie też otwarte na 
programy autorskie z zewnątrz. 
Dzisiaj wiadomo, że odbędą się 
dwa takie spotkania z doktor 
habilitowaną Katarzyną Taras, 
która zaproponowała warsz-
taty sztuki operatorskiej, oraz 
doktor Magdaleną Wichrow-
ską na temat niedojrzałości w 
filmie. Warsztatom tym będą 
towarzyszyły przeglądy tema-
tyczne, podczas których ana-
lizowane będą klasyki filmowe 

czy nad tym co wartościowe  
w kinie współczesnym. Cen-
trum Sztuki Filmowej ma stać 
się bazą do filmowych i edu-
kacyjnych działań. Przewi-
dziane są zajęcia, spotkania 
dla uczniów szkół średnich, 
ma być to oferta wykraczają-
ca poza wszelkie ograniczenia 
wiekowe, zawodowe. Ma być 
to zachęta do przyjścia, do za-
angażowania się ludzi którzy 
interesują się kinem. 
Ostatnim filarem, będzie „cre-
ative”, gdzie umieszczona jest 
oferta warsztatów filmowych. 
– Dla mnie to wyjątkowa waż-
na część tej oferty, ponieważ 
chcielibyśmy aby Centrum 
Sztuki Filmowej było miejscem 
inspiracji, ale również miejscem 
wsparcia dla młodych osób, 
które wiążą swoją przyszłość 

ze sztuką filmową – zdradza 
Piotr Waśniowski. 
Centrum Sztuki Filmowej ma 
stać się miejscem na stałe wpi-
sanym w Toruniu  oraz w regio-
nie na mapę filmową. Ma ułatwić 
kontakt z różnymi instytucjami 
kultury i edukacyjnymi m.in. 
Uniwersytet Mikołaja Koper-
nika. – Chcemy zaangażować 
studentów, którzy często mają 
ciekawe pomysły na projekty, 
ale nie zawsze maja gdzie je 
realizować. Chcemy udostępnić 
im naszą bazę lokalową, tech-
niczną. Wiem coś na ten temat, 
ponieważ jako prowadzący mam 
często problem ze znalezieniem 
sali ze sprzętem – zdradza Ro-
bert Osiński. Oferty będą kiero-
wane również do seniorów.

Karolina Owsiannikow
redakcja@toronto-magazyn.pl

Mój przyjaciel orzeł #WsZystkogRa
Zrealizowana z wykorzystaniem najnowocześniejszych tech-
nik filmowych i operatorskich opowieść o przyjaźni chłopca  
z dzikim orłem.  Zdjęcia do filmu powstawały kilka lat, aby losy 
dzikiego zwierzęcia ukazać z niespotykanym dotąd realizmem. 
Pierwsze ujęcia zrealizowano, gdy pisklę wykluwało się z jaja, 
a potem śledzono rozwój dorastającego w naturze orła.  Nikt 
dotąd nie zbliżył się z kamerą do dziko żyjących orłów tak jak 
twórcy filmu. Dzięki temu widz będzie miał niezwykłe wrażenie 
uczestniczenia w losach dzikich bohaterów, a także zobaczy na 
własne oczy niedostępne dla ludzi miejsca ich życia.  

 „Łowcy miodu” to film z życia pszczół i ludzi. Rój pszczeli, aby 
żyć, musi być stale w ruchu. Aby zgłębić i ukazać widzowi taj-
niki życia pszczół, kamera wchodzi do wnętrza współczesnego 
ula i tradycyjnej barci, wyciosanej – „wydzianej” w pniu wie-
kowego drzewa. Wędruje po polach, dzikich lasach, górach i ... 
wielkich miastach Europy i Azji.

Historia o poszukiwaniu szczęścia, miłości i radości życia. Zosia 
(Eliza Rycembel) próbuje zmienić świat za pomocą sztuki. Jej 
mama (Kinga Preis) niespodziewanie spotyka na swojej dro-
dze kogoś wyjątkowego. Babcia (Stanisława Celińska) ukrywa 
tajemnicę z przeszłości. Trzy kobiety spróbują ocalić rodzinny 
dom. Przeżyją niejedną perypetię, by przekonać się, czego pra-
gną. Czy uda im się to zdobyć? W niezwykłej historii o miłości 
partnerują im Sebastian Fabijański, Antoni Pawlicki i Bartosz 
Żuchowski. Reżyseria Agnieszki Glińskiej i zdjęcia nominowa-
nego do Oscara® Pawła Edelmana gwarantują rozrywkę na 
najwyższym poziomie. Wszystko to w rytmie najpiękniejszych 
polskich piosenek w zupełnie nowych aranżacjach. 

Premiera: 13.05.2016, 
prapremiera Cinema City: 30.04.2016

Dramat, austria, reż. gerardo olivares, otmar Penker

seanse: 29.04-04.05.2016 kino CsW
Dokument, Polska, reż. krystian Matysek

Premiera: 6.05.2016, prapremiera Cinema 
City: 1-3.05.2016

Musical, Polska, reż. agnieszka glińska

Nowi kuratorzy kina w Centrum Sztuki Współczesnej Piotr Waśniewski oraz Radosław Osiński                                                              Fot. Sławomir Jędrzejewski

prEMiErY KiNoWE
łowcy miodu



- 18 -FOTORELACJA

W MINIONY WEEKEND LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA ZAPROSIŁA MIESZKAńCÓW NASZEGO MIASTA DO WSPÓLNEGO ŚWIęTOWANIA OTWARCIA 
SEZONU TURYSTCZYNEGO. WYDARZENIE ODBYŁO SIę NA BARBARCE POD HASŁEM: EKOLOGIA I SPORT. FOT ROBERT BERENT

inaUgURaCJa sEZonU tURystyCZnEgo W toRUniU
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interaktywnie
Majówka w Młynie Wiedzy

Festiwal
Festiwal kultury Popularnej Dwutakt

koncert
natalia Przybysz i shy albatross 

kino
kino samochodowe na lotnisku

Występ
Baby Jagi

koncert
kayah & Royal string Quartet 

Projekt czwórki zdolnych muzyków, których połączyła pasja i poszukiwanie nowych inspi-
racji. W skład grupy wchodzi czołówka polskiej sceny na czele z Natalią „Natu” Przybysz i 
Raphaelem Rogińskim, który był inicjatorem całego przedsięwzięcia. Towarzyszą im świetny 
wibrafonista Miłosz Pękala i jeden z najzdolniejszych perkusistów swojego pokolenia Hubert 
Zemler. Muzyka Shy Albatross łączy różne kultury. Teksty zaczerpnięte z tradycji opowiadają 
o perspektywie kobiety, często postawionej w skrajnych sytuacjach. Tak więc obok lamentów, 
pieśni głodu i beznadziei, możemy usłyszeć teksty o kobietach gangsterach, czy obdarzonych 
paranormalnymi zdolnościami. Łącznikiem jest kultura Ameryki, w której zawarł się dramat i 
nadzieja kobiet przybywających do niej z własnej woli lub jako niewolnice. Usłyszymy tu cym-
bały, balafon, gitarę, mandolinę, wibrafon i inne. Tak samo stylistycznie słyszymy tu bluesa by 
doszukać się w nim muzyki Afryki, a irlandzkie romanse mieszają się z muzyką najdalszej prerii.

Jeden z symboli popkultury i jedno z silniej-
szych skojarzeń ze Stanami Zjednoczonymi. 
Jeżeli z kinem samochodowym spotkaliście 
się tylko w filmach, czas spróbować na żywo. 
Już w ten piątek na toruńskim lotnisku, in-
auguracja nowego cyklu dla fanów kina  
i motoryzacji. Sezon na kino na świeżym po-
wietrzu rozpocznie „Adrenalina”. Pewnego 
ranka Chev Chelios dowiaduje się, że został 
otruty. Jedyną rzeczą, która może utrzymać 
go przy życiu jest produkowana przez orga-
nizm adrenalina. 

Widowisko taneczne Korporacji Tanecznej Baby Jagi to peł-
ny barw i uczuć koncert wychowanków zespołu. Działająca 
prawie 30 lat formacja inspiruje, kształci i promuje młodych 
tancerzy. Grono artystów tworzą dzieci i młodzież od 5 do 21 
roku życia. Coroczny koncert jest popisem ich niezwykłych 
osiągnięć artystycznych. Zjawiskowe choreografie, hipno-
tyczna muzyka i różnorodność stylów tańca to wizytówka 
zespołu. Gościnnie wystąpi Big Band MDK wraz z Williamem 
Prestigiacomo (śpiew).

To już trzecia edycja Festiwalu Kultury Popularnej DwuTakt  
w Toruniu. Tym razem zawitał on w gościnne progi Centrum 
Kultury Dwór Artusa. Tegoroczne wydarzenie odbywać się bę-
dzie pod hasłem „Komiks i Satyra” i właśnie ten temat rozwijają 
w swojej działalności niezwykli goście festiwalu. Tegorocznymi 
gwiazdami będą: aktor i satyryk Stanisław Tym, rysownik żar-
tów dla gazet Marek Raczkowski, twórca kultowych komiksów 
Tadeusz Baranowski, czołowy polski youtuber Maciej Dąbrow-
ski, słynny polski ilustrator Edward Lutczyn, twórca postaci 
Likwidatora Ryszard Dąbrowski, autor Ratmana Tomasz Nie-
wiadomski i inni. W planach tegorocznej edycji Festiwalu jak 
zwykle mnóstwo innych atrakcji: konkursy (wśród nich premie-
rowy Pop-Quiz, czyli Mistrzostwa Popkultury), warsztaty ry-
sunku, karykatury na żywo (rysuje Jarosław Jaro Wojtasiński), 
występy kabaretów, rozbudowana strefa superbohaterska, 
strefa Star Wars, teatr, giełda, a także kącik dla maluchów. 
Jak zawsze organizatorzy będą robić wszystko, aby kultura 
popularna łączyła pokolenia. Festiwalowi towarzyszy również 
wystawa prac Janusza Christy, Tadeusza Baranowskiego, To-
masza Niewiadomskiego, którą można oglądać w Galerii Artus.

Trasa koncertowa Kayah & Royal String Quartet to cykl 
koncertów prezentujących utwory Kayah zaaranżowane 
jedynie na kwartet smyczkowy.  Kayah wraz z kwarte-
tem Royal wystąpiła w najbardziej ekskluzywnych salach 
(filharmonie, teatry, opery) prezentując repertuar wyda-
ny na płycie „Kayah & Royal Quartet”. Premiera albumu 
odbyła się 8 marca 2010 roku. Połączenie brzmienia kla-
sycznego kwartetu smyczkowego z charyzmatycznym  
i emocjonalnym głosem Kayah, gwarantuje niezapomnia-
ne przeżycia.

„Kre-Akcje - twórcza majówka z Młynem Wiedzy” pod takim hasłem będzie przebiegał  
w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy długi weekend majowy. W przestrzeni ekspozy-
cyjnej będą dostępne stanowiska typu „zrób to sam”. Zwiedzający centrum nauki będą mo-
gli pobawić się mechaniką, wykorzystać warzywa do stworzenia własnych utworów mu-
zycznych, a także nadać „drugie życie” przedmiotom, które mogłyby znaleźć się w koszu. 
W Centrum można wziąć także udział w warsztatach, których tematyka będzie związa-
na z kosmetyką, tworzeniem zabawek, biżuterii i ekologii. Zajęcia będą odbywały się dwa 
razy dziennie w godz. 11:00 i 14:00. Pierwszy z nich jest dostępny w ofercie „1+2”, co ozna-
cza, że w ramach jednego biletu będzie można wziąć udział w godzinnych warsztatach,  
a następnie przez dwie godziny zwiedzać wystawy Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.

koncert i Wernisaż
todd Wolfe Band i wernisaż zdjęć Jacka smarza

koncert
Poparzeni kawą trzy

Swoim koncertem zespół uświetni wernisaż wystawy fotograficznej Jacka Smarza. Ten ceniony 
toruński fotoreporter prowadził już wcześniej w Hard Rock Pubie „Pamela” zajęcia poświęcone 
fotografii koncertowej. Teraz przyszedł czas na zaprezentowanie prac Jacka z jego prywatnego 
archiwum. W czasie kilkunastu lat współpracy z toruńską prasą Jacek Smarz  został wyróż-
niony wieloma nagrodami. A na scenie Todd Wolfe, który swoją drogę muzyczną rozpoczął na 
nowojorskich scenach w 1979 roku. Po kilku latach przeniósł się do Los Angeles, gdzie przez 
sześć lat (1993-1998) występował z Sheryl Crow. Obecnie koncertuje z własnym zespołem,  
w którym obok niego występują: Roger Voss na perkusji oraz Justine Gardner na gitarze baso-
wej. Nieistniejący już niestety magazyn Hittin’ the Note tak oto opisał twórczość grupy: „Wy-
obraźcie sobie power trio oparte na fundamentach teksańskiego bluesa i zwieńczone odjecha-
ną psychodelią - oto esencja muzyki Wolfe’a.  A także esencja Todd Wolfe Band.” Jako support 
tego wieczoru wystąpi zespół „Skadyktator i jego kosmiczne combo”. 

Wielki Koncert Charytatywny na rzecz hospicjum „Światło” w Toruniu. Wystąpi zespół Popa-
rzeni Kawą Trzy, czyli grupa przyjaciół, muzyków i dziennikarzy. Stworzyli go pracownicy Radia 
RMF FM i Zetki oraz ich przyjaciele: Roman Osica, Krzysztof Zasada, Wojciech Jagielski, Ma-
riusz Gierszewski, Krzyś Tomaszewski, Marian Hilla, Jacek Kret. Poparzeni Kawą Trzy gościli na 
największych polskich scenach festiwalowych, takich jak Przystanek Woodstock 2012, Ostróda 
Reggae Festiwal, Czad festiwal, Finały WOŚP oraz Lato Dwójki i Radia Zet. Teksty do wszystkich 
utworów, a wśród nich takich przebojów jak Byłaś dla mnie wszystkim, Wezmę cię, czy Okrutna 
zła i podła napisał Rafał Bryndal. Ich muzykę określa się, jako mix ska/rocka i miejskiego folku. 

3.05.2016, godz. 19:00
HRP „Pamela”, ul. Legionów 36

wstęp wolny

15.05.2016, godz. 17:00
aula UMk

Bilety: 40 zł

29.04.2016, 
godz. 20:00

Dwór artusa, sala Wielka
Bilety 35/40 zł

29.04.2016, godz. 19:00
aeroklub Pomorski 

ul. 4 Pułku Lotniczego 17 

2-3.05.2016
Centrum 

nowoczesności 
Młyn Wiedzy

ul. Władysława 
łokietka 5

07.05.2016, 
godz. 12:00

Wszystkie sale 
dworu artusa

wstęp 5/10 zł

30.04.206, godz.18:00
Ckk Jordanki    Bilety: 15 zł (do kupienia w MDk)

Ckk Jordanki
10.05.2016, godz. 20:00

Bilety: od 59 zł
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Jako jedyny klub szermier-
czy w Polsce Bohun prowadzi 
zajęcia zarówno z szermierki 
sportowej z udziałem floretu, 
jak i szermierki historycznej, 
gdzie młodzież i dorośli uczą 
się władania szablą, długim 
mieczem, rapierem i szpadą 
dworską. UKS-I powstał w 2003 
roku. Po kilkuletniej przerwie 
w działalności reaktywowa-
no go w 2013 roku. Z Bohuna 
wywodzi się między innymi 
Szymon Kozłowski – złoty 
medalista mistrzostw Europy, 
rozpoczął przygodę z floretem 
w uczniowskim klubie. Trenują 
w nim zawodnicy w różnych 
kategoriach wiekowych – od 
skrzatów po kategorię senio-
rów (dojrzałych 30-latków). 
Dzieci mierzą się z floretem, 
starsi – często z zamiłowania 
do tradycji rycerskich – pró-
bują szermierki historycznej. 
Wszystkich trenujących jest 
około 40 (wliczając szermierzy 
historycznych). Nad szermie-
rzami czuwa czterech trene-
rów, w tym Krzysztof Puza 
z najdłuższym, bo 25-letnim 
stażem, który wychował wielu 
medalistów Europy i świata we 
florecie.       
Nie brakuje osiągnięć. Ostat-
nio kilku młodych florecistów 

W niedzielę w Świeciu nad 
Osą rozegrano wyścigi ze 
startu wspólnego. Na trze-
cim miejscu uplasował się 
Radosław Lewandowski 
(LUKS Grodno Nowogród/
TKK Pacific), który rywali-

zował w gronie młodzików 
na dystansie 17 km, 7. był 
Bartosz Małkiewicz (UKS 
Sokół Wielkie Rychnowo/
TKK Pacific).  Także na trze-
cim stopniu podium stanęła 
Karolina Perekitko (Nestle 

Fitness Cycling Team) 
w gronie juniorek (86 km).  
W zmaganiach juniorów 
młodszych ( 86 km) 7 był 
Jakub Krysztofiak (TKK Pa-
cific).
Wyścig elity kobiet wygrała 

Katarzyna Wilkos (MAT Atom 
Sobótka), na piątej pozycji 
uplasowała się Katarzyna 
Brewińska, a jako siódma 
finiszowała Agnieszka Skal-
niak (obie TKK Pacific Nestle 
Fitness Cycling Team), która 
jednocześnie była trzecią 
sklasyfikowaną „orliczką” 
(U-23).

Dzień wcześniej w Warlubiu 
ponad 500 zawodniczek i za-
wodników z kategorii mło-
dzik, junior młodszy, junior, 
elita kobiet, rywalizowało 
w jeździe indywidualnej na 
czas. Tym razem kolarze 
TKK Pacific nie stanęli na 
podium, najbliżej tego była 
Martyna Klekot (Nestle Fit-
ness Cycling Team), której 
do podium elity pań za-
brakło trzech setnych se-
kundy, drugą zawodniczką  
w zmaganiach orliczek była 
Agnieszka Skalniak, nato-
miast czwarty był nasz mło-
dzik Radosław Lewandowski.

- Z pewnością po weeken-
dowych startach pozostaje 
niedosyt – komentuje Le-
szek Szyszkowski, Dyrektor 
Sportowy klubu. – W wyści-
gu klasycznym kobiet nasza 
liderka Agnieszka Skalniak 
miała awarię sprzętu i za-
miast inicjować ucieczkę 
sama musiała gonić. Za-
brakło nam trochę szczę-
ścia, ułamków sekund do 
podium. Część zawodników  
i zawodniczek dopiero zbiera 
doświadczenie w rozgrywa-
niu taktycznym wyścigu. To  
z pewnością się przyda. 
Żeński team dociera się, 
dziewczyny pierwszy raz 
jechały w takim składzie ra-
zem, ale patrząc na ich moc  
i predyspozycje jestem opty-
mistą. Nie jesteśmy jeszcze 
w optymalnej dyspozycji, a 
najważniejsze starty sezonu 
dopiero przed nami.
Końcówka kwietnia będzie 
pracowita dla kolarzy TKK 
Pacific Nestle Fitness Cyc-

ling Team. „Fitnesski” w skła- 
dzie: Natalia Rutkowska, 
Edyta Jasińska, Agnieszka 
Skalniak, Klaudia Radzi-
szewska i Martyna Klekot 
ruszają 27 kwietnia na wy-
ścig „Gracia Orlova”. Eta-
pówka w Czechach zalicza-
na jest do Pucharu Świata 
kobiet. W ostatnich trzech 
latach toruńskie kolarki 
święciły tam sukcesy.
Orlicy Pacifiku wybiera-
ją się na silnie obsadzony 
międzynarodowy Karpacki 
Wyścig Kurierów. Mikołaj 
Gutek, Mikołaj Sójka, Patryk 
Złotowicz, Marceli Zieliński  
i Karol Kuklewicz powalczą  
z rówieśnikami z repre-
zentacji dziesięciu krajów. 
Juniorzy wystąpią w Wy-
ścigu UCI o Puchar Prezy-
denta Grudziądza, a junio-
rzy młodsi wybierają się do 
woj. opolskiego na wyścig 
„Po Ziemi Kluczborskiej”.

redakcja@toronto-magazyn.pl

odniosło znaczące sukcesy. 
Kwiecień był owocny. Zo-
fia Brzezińska, która mimo 
tego, że ma dopiero 14 lat, 
już zakwalifikowała się do mi-
strzostw Polski do lat 17, zajęła 
trzecie miejsce w Pucharze Eu-
ropy Młodzików rozgrywanym 
w Rokietnicy koło Poznania. 
Jej starszy o rok brat Jan wy-
walczył drugie miejsce w ogól-
nopolskim XI Turnieju o Puchar 
Ziem Północnych (kategoria 
junior młodszy) rozgrywanym 
w Szczecinie. Podczas tych 
samych zawodów tryumfował 
również Kuba Marchlewski, 
który w kategorii skrzat wy-
walczył brąz. Warto podkre-
ślić, że był to jego debiutancki 
udział w ogólnopolskich zawo-
dach. Spory sukces, biorąc pod 
uwagę, że zaczął trenować  
w maju ubiegłego roku. Przed 
szermierzami kolejne ważne 
zawody – Ogólnopolska Olim-
piada Młodzieży w Olsztynie 
oraz Mistrzostwa Polski Mło-
dzików we Wrocławiu. – Dzia-
łamy dopiero od trzech lat, ale 
mamy obecnie grupę bardzo 
dobrze zapowiadających się 
zawodników, którzy osiągają 
dobre i bardzo dobre wyniki. 
Stajemy się rozpoznawalnym 
i liczącym się ośrodkiem flore-

odniosło znaczące sukcesy. 
Kwiecień był owocny. Zo-
fia Brzezińska, która mimo 
tego, że ma dopiero 14 lat, 
już zakwalifikowała się do 
mistrzostw Polski do lat 17, 
zajęła trzecie miejsce w Pu-
charze Europy Młodzików roz-
grywanym w Rokietnicy koło 
Poznania. Jej starszy o rok brat 
Jan wywalczył drugie miejsce 
w ogólnopolskim XI Turnieju  
o Puchar Ziem Północnych 
(kategoria junior młodszy) 
rozgrywanym w Szczecinie. 
Podczas tych samych za-
wodów tryumfował również 

ski, który w kategorii skrzat wy-
walczył brąz. Warto podkreślić, 
że był to jego debiutancki udział 
w ogólnopolskich zawodach. 
Spory sukces, biorąc pod uwa-
gę, że zaczął trenować w ma- 
ju ubiegłego roku. Przed szer-
mierzami kolejne ważne zawo- 
dy Ogólnopolska Olimpiada Mło- 
dzieży w Olsztynie oraz Mis- 
trzostwa Polski Młodzików we 
Wrocławiu. – Działamy dopiero  
od trzech lat, ale mamy obec- 
nie grupę bardzo dobrze zapo- 
wiadających się zawodników, któ- 
rzy osiągają dobre i bardzo  
dobre wyniki. Stajemy się roz- 

poznawalnym i liczącym się oś- 
rodkiem floretowym w Polsce  
mówi jeden z trenerów Grzegorz 
Brzeziński, były mistrz świata  
w szabli, mieczu i puklerzu oraz 
wicemistrz w długim mieczu  
w szermierce historycznej.
Kuba oprócz szermierki, którą  
w rodzinie uprawia również wu-
jek, kuzyn i kuzynka, chętnie 
jeździ również na motocyklu 
crossowym (co przejął po tacie 
Macieju). Przyznaje jednak, że 
floret kręci go bardziej. Zosia  
i Jaś zwykle trenują ze sobą w 
parze. Szermierkę mają w ge-
nach – po swoim ojcu trenerze. 

Rodzinnie się mobilizują. O sku-
teczny doping dba mama Izabela.
Jakie predyspozycje pomagają 
młodym florecistom w osiąganiu 
dobrych wyników? Trener Brzeziń-
ski mówi, że Kubę cechuje przede 
wszystkim bystrość i pozytywnie 
pojęta przebiegłość, u Zosi do-
minuje waleczność i umiejętność 
odrabiania strat. Dużym atutem 
Janka jest technika. Wszyscy są 
ambitni, zdyscyplinowani i pra-
cowici. Każdy sport oczekuje od 
zawodników poświęcenia. Szer-
mierze trenują cztery-pięć razy  
w tygodniu po trzy godziny dzien-
nie. Ten pełen elegancji sport wy-
maga refleksu, opanowania, jak 
mówi Jaś „zimnej głowy”, ale rów-
nież inteligencji. – Często rodzice 
przekazują nam,    że u ich pociech 
poprawiły się nie tylko zdolności 
fizyczne, ale również psychiczne, 
które nabierają większej wagi wraz 
z wyższym poziomem zawodnika. 
Ta dyscyplina rozwija postrze-
ganie i przetwarzanie informacji, 
logiczne myślenie – dodaje Grze-
gorz Brzeziński. Czego życzy się 
szermierzom? – Połamania kling 
– uśmiecha się 15-letni Jan. Ży-
czymy florecistom celnych trafień 
przeciwnika, samemu nie będąc 
trafionym! 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

to DysCyPLina, W któREJ niE WystaRCZaJą WaRUnki FiZyCZnE. RóWniE WaŻnE JEst… MyśLEniE. W UCZnioWskiM kLUBiE  
sPoRtoWo-intEgRaCyJnyM BoHUn toRUń, DZiałaJąCyM W sP nR 2, FLoREt tREnUJE oBECniE 30 DZiECi i MłoDZiEŻy – Z sUkCEsaMi.

JEstEśCiE CiEkaWi, Co słyCHać U koLaRZy JEŻDŻąCyCH W BaRWaCH toRUnia? ZEsZły WEEkEnD to DWa Dni staRtóW i MnóstWo noWyCH  
DośWiaDCZEń – tak MoŻna PoDsUMoWać WystęPy tkk PaCiFiC nEstLE FitnEss CyCLing tEaM W ZaWoDaCH sZosoWEgo PUCHaRU PoLski.

sZERMiERka WyMaga REFLEksU i intELigEnCJi

koLaRski PUCHaR PoLski
W WaRLUBiU i śWiECiU naD osą

 Na zdjęciu Agnieszka Skalniak 

 Na zdjęciu Zofia Brzezińska, Kuba Marchlewski i Jan Brzeziński                                                Fot. Sławomir Jędrzejewski



karol kruszyński – siedemnastoletni motocrossowiec odniósł koleJne sukcesy. wygrał czasówkę oraz oba wyścigi w klasie mX 
open podczas mistrzostw polski strefy północneJ w chełmnie.

tRyUMFoWał, MiMo niEsPRZyJaJąCyCH WaRUnkóW 

Utalentowany nastolatek jest 
indywidualnym wicemistrzem 
Polski. W Chełmnie warunki 
pogodowe nie sprzyjały za-
wodnikom. Padał deszcz i tor 
zamienił się w błotniste bajo-
ro. Ale mimo utrudnień, Karol 
wyjeździł zwycięstwo. – Tor 
sprawiał mi trudność, ale nie 
na tyle, żebym nie mógł po-
konać trasy, natomiast nie-
którzy zawodnicy się wycofali. 
W błocie jeździ się najtrudniej 
– trasa jest grząska, piach lep-
ki, motocykl oklejony błotem 
staje się cięższy, zdecydowa-
nie trudniej prowadzi się taką 
maszynę – wymaga to sporej 
siły – opowiada Karol Kru-
szyński, który podczas trenin-
gu czasowego przed zawoda-
mi miał o 6 sekund lepszy czas 
od drugiego crossowca. To już 
zapowiadało, że będzie nieźle. 
Podczas zawodów dwukrotnie 
prowadził od startu do mety.
Niedawno Karol wziął udział 
w Indywidualnych Mistrzo-
stwach Niemiec. Kolejne za-
wody to II runda mistrzostw 
Europy na Łotwie, a później 
weźmie udział w I rundzie mi-
strzostw Polski w klasie do 250 
ccm3 i 440 ccm3 (najwyższej 
klasie seniorskiej w naszym 
kraju). To cykl siedmiu wyści-

gów, na zakończenie których 
wyłoniony zostanie mistrz Polski.   
Co gwarantuje wygrywanie? 
Oczywiście liczą się umiejęt-
ności zawodnika i motocykl, 
a połową sukcesu – jak za-
znacza Karol – jest dobry 
start. Młody motocrossowiec 

jest bardzo zdyscyplinowany 
i systematyczny. Dba o sen, 
żeby trwał on przynajmniej 
osiem godzin. Często wstaje 
po piątej, żeby przed pójściem 
do szkoły potrenować. Potem 
nauka, inne obowiązki. Dzień 
zdecydowanie staje się za 

krótki. Trzyma dietę. To głów-
nie rezygnacja ze słodyczy. 
Dodatkowe kilogramy – obcią-
żenie motocyklu – nie sprzyja-
ją wygrywaniu..  
Sezon motocrossowy trwa od 
kwietnia do końca październi-
ka. Zimą podczas wyjazdu do 

Hiszpanii, na bardzo dobrych 
torach, Karol przygotowywał 
formę na wiosnę. Jeśli nie ma 
mrozu, trenuje również u nas 
– na Jarze, na toruńskim lotni-
sku czy w Lubiczu. Przygoto-
wanie formy to nie tylko jazda 
na motocyklu, ale również ro-

wer czy ostatnio bieganie. 
Na pytanie o przyszłość, 
nie bierze pod uwagę innej 
drogi niż sportowa – moto-
crossowa. – Bardzo chciał-
by związać przyszłość z 
tym sportem, być czołowym 
zawodnikiem na świecie. 
Najważniejsze to dostać się 
do zagranicznego zespołu 
sponsorskiego. Motocross 
nie należy do tanich dyscy-
plin – mówi Karol. – Sporty 
motorowe niestety kosztu-
ją. Części się eksploatują i 
po każdych zawodach za-
wsze trzeba coś naprawiać. 
Na razie w dbaniu o maszy-
nę wspiera syna tata – Sła-
wek, motocyklowy mistrz 
Polski i zdobywca Pucharu 
PZMot. Życzymy Karolowi 
bezpiecznych wyścigów, 
szybkości i niezawodnej 
maszyny!

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

REKLAMA TRN 2016042917G

Magazyn Toronto patronuje Karolowi Kruszyńskiemu w sezonie 2016                                                                                                      Fot. Mateusz Patalon
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