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Miasto, s. 5
Toruńskie ulice zaczynają wielkie świętowanie, 
sprawdź, co będzie się działo.

Kultura, s. 14
Tradycyjnie w Toruniu dzieje się bardzo dużo, 
w Toronto znajdziesz kalendarz kulturalny.

Dzień Dziecka, s. 7-11
Wszystko dla najmłodszych. Zobacz, 
gdzie warto wybrać się całą rodziną.

Motoryzacja, s. 13
Wygraj toyotę z pełnym bakiem paliwa 
na weekend! W tym wydaniu kolejny test.
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anna kulbicka-tonDel
nowy rzecznik prezyDenta
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nowy rzecznik prezyDenta
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LUDZIE TORONTO

Maciej Karczewski, 
toruński przedsiębiorca

jarosław jarry jaworski, 
specjalista public relations, 

freak

Majowe rekordy

Powoli kończy się maj, pełen 
zieleni, słoneczka i przyjęć. Os- 
tatnio patrząc na dzieci w bia-
łych szatkach, wspominałem 
własną pierwszą komunię. Nie 
wiem, czy Państwo pamiętają, 
co dostali z tej okazji i jak wy-

glądało Wasze rodzinne  
spotkanie. Ja dostałem ze- 
garek. Był piękny, srebrny 
z datownikiem. Nazywał się 
Paljot, a na dole miał dumny 
napis Made in USSR. Do tego 
trochę słodyczy, klaser na 
znaczki z serią  „Zwierzęta 
Polski” i trylogię Sienkiewi-
cza. Pamiętam, że był to na 
tle kolegów z klasy raczej 
„bogaty” zastrzyk prezen-
tów. Zaś na obiad po komunii 
przybyło do naszego domu 
kilka osób. Był rosół z praw-
dziwej kury, schabowe i tort 
mojej mamy. Najlepszy ze 
wszystkich tortów na świe-
cie. Ciemny piernik przekła-
dany konfiturą z agrestu,  
z kremem i zasmażanymi  
płatkami owsianymi na wie- 
rzchu. Tak wiem, to było  
ponad trzydzieści lat temu. 
Inne czasy i inne komu- 
nie. Ale mimo wszystko 
sakrament przecież nadal  
ten sam. Tylko oprawa 

prawdziwie sułtańska. Dziś 
na komunię przychodzi nie-
raz prawie setka gości, wy-
najmuje się restauracje lub 
domy weselne. Na pierwszej 
wywiadówce w roku szkol-
nym wszyscy rodzice pytają 
zaś tylko o datę przyjęcia, 
żeby zająć owe sale. Pre-
zenty pakuje się do bagaż-
ników kilu samochodów. Nie 
bardzo widzę, gdzie tu jest 
jeszcze miejsce na Pana 
Boga. Czyżby znów został, 
jak kiedyś w Jerozolimie, 
wypchnięty ze świątyni 
przez kupców i handlarzy? 
Powie ktoś, takie czasy. My-
ślę jednak, że chyba troszkę 
przesadzamy z tym zadę-
ciem, i nawet słynne 500+ 
można wydać lepiej (dla 
dzieci rzecz jasna) niż na 
bizantyjskie biesiady. Ale to 
tylko moja opinia. 

Feta na starówce

Fryzjer, piekarz i restaurator. 
Niezależnie od branży, w któ-
rej pracują, staną obok siebie. 
Tego dnia nie będzie liczył się 
utarg i ilość gości, która się 
przewinie. Pucybut zadba o o- 
buwie gości, restauracje zdra-
dzą tajniki dobrej kuchni, nie 
zabraknie atrakcji dla dzieci. 
Szewska i Szczytna już w naj-
bliższą sobotę będą świętować. 
Przedsiębiorcy wyjdą ze swoich 
lokali, żeby nie tylko pokazać 
to, czym się zajmują, ale także 

spędzić ze sobą czas. Poznać 
się. Wymienić radości i troski. 
Porozmawiać o tym, co ważne, 
gdy święto się już zakończy. 
O prozie dnia codziennego,  
o problemach funkcjonowania na 
Starówce i o atutach bycia wła-
śnie tu. Dla jednych to zwykły 
festyn, na którym będzie kilka 
atrakcji. Dla innych to ważny 
dzień, w którym mogą zaprezen-
tować swoją działalność. I siebie. 
Ale najważniejsze w tym wszyst-
kim jest chyba tworzenie lokalnej 
społeczności. Wielu przedsię-
biorców mimo że pracuje obok 
siebie, nigdy się nie widziało. Są 
tacy, którzy na co dzień żyją jak 
prawdziwi sąsiedzi. I o to właśnie 
chodzi. W grupie siła. A w dzisiej-
szych czasach budowanie więzi 
chyba jest najbardziej cenną rze-
czą, jaką można zyskać. W dobie 
internetu często znamy się tylko 
wirtualnie. Ale kiedy będziemy 
potrzebować prawdziwej pomo-
cy, wiadomość prywatna wy-
słana od anonimowej osoby nie 
odniesie skutku. Starówka jest 

specyficzną dzielnicą, z bardzo 
specyficznymi uwarunkowania-
mi. Jeżeli ktoś decyduje się wła-
śnie tam prowadzić swój biznes, 
robi to z premedytacją, decyduje 
się z pewnych powodów. Biznes 
w samym sercu Torunia to pre-
stiż i duma. To również brak par-
kingów i tłumy turystów. Ale ci, 
którzy zdecydowali się tam pra-
cować, nie narzekają, działają. 
Wychodzą na ulice. Dla mnie to 
niezwykle ważne. Każda inicja-
tywa, która pozwala integrować 
się torunianom i która pokazuje, 
że nasze miasto jest wyjątkowe, 
jest potrzebna. Dlatego przedsię-
biorcom z Szewskiej i Szczytnej 
składam życzenia: powodzenia 
i mnóstwa klientów, tych z Toru-
nia i tych, którzy są przejazdem. 
To Wasze święto, wykorzystajcie 
je jak najlepiej. A po fecie, niech 
poza wspomnieniami zostaną 
dobre relacje oraz wzajemna 
współpraca w przyszłości. 

przyjacielski potencjał

Rodzący się przez lata pomysł na 
Campus Hrp Pamela od początku 
opierał się na wykorzystaniu po-
tencjału klubu.  Wielu regularnie 
powracających do Hard Rock 
Pubu Pamela artystów światowe-
go formatu to nie tylko recepta 
na interesujący program koncer-
towy, lecz również nowe pomysły 
wybiegające czasami dość daleko 
poza rutynowe działania. Wielo-
letnia współpraca  przeważnie 
przeradza się w personalne rela-
cje, a te odpowiednio ukierunko-
wane stwarzają nowe możliwości. 

Dzięki temu artystyczne wyda-
rzenie nie jest jedynie synonimem 
klubowego koncertu, lecz również 
spotkaniem z artystą w ramach 
zajęć warsztatowych, umożliwia-
jących indywidualny, mniej for-
malny kontakt  z nieprzeciętnymi 
osobowościami. Długi wywód, 
choć wystarczyło po prostu po-
wiedzieć, że chcemy się dzielić 
muzyką. I to we wszystkich moż-
liwych aspektach, więc jedną  
z naturalnych konsekwencji ta- 
kich działań są również wydaw-
nictwa płytowe. Zapewne rów-
nież w celu „dzielenia się muzy-
ką” powstał  projekt Czarny Pies,  
o którym Leszek Winder powie-
dział: „To jedyne w swoim rodzaju 
przedsięwzięcie, w którym udział 
biorą największe indywidualności 
polskiego bluesa, jazzu i rocka. 
Każdy koncert to niepowtarzal-
ny program, w którym liczą się 
dźwięki, emocje i nastrój chwili”. 
Jeśli przyjrzymy się składowi gru-
py (Krzysztof Ścierański, Ireneusz 
Głyk, Jan Gałach, Mirosław Rzepa, 
Leszek Winder i Michał Kielak), nie 

są to słowa rzucone na wiatr. Ta 
supergrupa przyjedzie do Toru-
nia, aby swoim koncertem i prze-
prowadzonymi przed nim przez 
Krzysztofa Toczko warsztatami 
muzycznymi uświetnić mały ju-
bileusz Campusu Hrp Pamela. 
Doskonała wiadomość jest taka, 
że zespół Czarny Pies nie jest je-
dynym gościem Hard Rock Pubu 
Pamela w poniedziałkowy wie-
czór 30 maja. Swój udział w tym 
wydarzeniu (zarówno koncercie, 
jak i warsztatach muzycznych) 
zapowiedział również ceniony 
brytyjski gitarzysta i wokalista 
– Keith Thompson. Współpracuje 
on z klubem od ponad 10 lat, co 
zaowocowało kilkoma rewelacyj-
nymi koncertami oraz udziałem 
w wydanej przez HRPP Records 
płycie „Gorczyca i Przyjaciele”. 
Nieważne, ile lat trwa program 
Campus Hrp Pamela. Istotne jest 
to, że mając takich muzycznych 
przyjaciół, możemy optymistycz-
nie patrzeć w przyszłość. 

kultura wygra 
z betonem

Są takie chwile, gdy wraca do 
mnie pytanie, co jest ważniej-
sze: kultura czy infrastruktu-
ra. Duch czy beton. Spektakl 
teatralny czy trasa średnico-
wa. Wszystko i wszyscy mó-
wią, że trasa i beton. Czasami 
przestaje mi się chcieć wal-

czyć z tym poglądem. Po 
prostu zgodzić się i być 
częścią większości. Wte-
dy wszyscy cię poklepują, 
jesteś swojak, ziom.Nie ja-
kieś dziwadło wciskające 
ludziom, że warto czytać 
Houellebecqa, choćby po 
to, żeby się z nim nie zgo-
dzić. Te myśli naszły mnie 
we Wrocławiu, podczas 
spotkania koalicji miast dla 
kultury. Nie było tu Toru-
nia, ale to drugorzędne.

Ważne były liczby. Prowa-
dzący sesję podali, że 69% 
Polaków jest dobrowolnie 
lub z racji braku wiedzy, 
wykluczonych z kultury. 
Realne zainteresowanie  
i udział w kulturze wyka-
zuje 13% z nas.

Wtedy pomyślałem, kto tu 
naprawdę jest wykluczo-
ny społecznie?! No kto? 
Ludzie kochający kulturę. 

Jesteśmy marginesem. Me-
nelami kultury. Gorszym 
sortem gorszego sortu.
Myśl o poddaniu i hołdzie 
dla głosicieli siły betonu 
i asfaltu zaczęła cichnąć  
i kurczyć się. Po chwili już 
wiedziałem.

A takiego wała! Wasze 
średnicowe spękają ze 
starości. Wasza infrastru- 
ktura pordzewieje, wasz 
beton się skruszy.

Ale dopóki będzie na tej 
ziemi choć jeden człowiek, 
będzie on mógł powiedzieć 
wiersz, zanucić motyw z o- 
pery, wyszeptać „być albo 
nie być”.

Władcy betonu, jesteście 
pozornymi królami świata. 
Pozornymi.
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od radomia, w którym się urodziła, przez dzieciństwo u podnóża tatr, kraków, po warszawę i – finalnie – toruń. 

anna kulbicka-tonDel ,
to ona zastąpi aleksanDrę iŻycką na stanowisku 
Miejskiego rzecznika. pracę zaczyna w czerwcu.

Anna Kulbicka-Tondel, nowy 
rzecznik prasowy prezydenta 
Torunia, opowiada o tym, jak 
trafiła do grodu Kopernika i jak 
Toruń… skradł jej serce.

przemierzyła pani drogę 
z południa na północ. co 
działo się w trakcie tej 
długiej życiowej podróży 
do torunia? 
– Urodziłam się w Radomiu, ale 
dzieciństwo spędziłam w Zako-
panem. Do dziś odwiedzam tam 
moich rodziców. Kiedy trzeba 
było podjąć decyzję o studiach, 
początkowo chciałam iść na 
psychologię. Po maturze wyje-
chałam do Anglii, żeby przemy-
śleć „co dalej”. Pod wpływem 
jakiegoś impulsu stwierdziłam, 
że jednak nie psychologia,  
a dziennikarstwo, co okazało 
się strzałem w dziesiątkę. Po-
jechałam na studia do Krakowa. 
Po pierwszym roku musiałam 
odbyć praktyki – poszłam do 
radia RMF. I to była moja miłość! 
Potem w Warszawie otwarto 
stację RMF MAXXX. Dostałam 
propozycję, żeby prowadzić tam 
serwisy informacyjne. Zgodzi-
łam się. Trochę się bałam, ale 
opuściłam Kraków i wyruszyłam 
do stolicy, w której nigdy wcze-
śniej nie byłam. Tam też konty-
nuowałam studia – na specjali-
zacji telewizyjnej.

jak fascynacja radiem 
zamieniła się w przygodę 
z kamerą telewizyjną?
– W radiu sporo się nauczyłam, 
ale czułam po kilku latach po-
trzebę zmiany. Zaczęłam pracę 
w lokalnej stacji TVN Warszawa 
– tam stawiałam pierwsze kroki 
i to tam rzucono mnie na głębo-
ką wodę. Krótko po rozpoczęciu 

pracy, Polskę dotknęła powódź. 
Moje pierwsze wejście na wizję 
było z zalanego Piaseczna. Po-

tem doszło do tragedii w Smo-
leńsku. Trzeba było się spiąć 
i wykazać umiejętnością dzia-
łania pod presją czasu oraz  
w dużym stresie. Praca na żywo 
szybko stała się materią, w któ-
rej chciałam pracować. Po roku 
zamknięto stację i jako jedna  
z nielicznych dostałam pro-
pozycję zatrudnienia w TVN24  
i tak trafiłam do Tomka Sekiel-
skiego do programu „Czarno na 
białym”. Współpraca z nim była 

dla mnie najlepszą szkołą dzien-
nikarstwa telewizyjnego. 
Wejścia na żywo to ostatnich 5 

lat mojego życia. Zawsze fa-
scynowały mnie reportaże. To 
był dla mnie nowy świat, kolej-
ne wyzwania, wymóg dużego 
nakładu pracy merytorycznej, 
nagłych wyjazdów, ale nowe 
obowiązki wiązały się również 
z poznawaniem niezwykłych 
ludzi, bywaniem w niedostęp-
nych dla wielu z nas miejsc, 
poruszania bardzo ważnych te-
matów. Udawało mi się docierać 
do osób, które do tej pory nie 

otwierały się przed kamerami, 
np. członków grupy specjalnej 
„Generał”, powołanej do zba-

dania tajemnicy zabójstwa gen. 
Papały. Praca pochłaniała mnie 
od rana do wieczora. 

i w tej podróży dociera-
my powoli do torunia… 
– Mój mąż stąd pochodzi, więc 
bywałam w Toruniu. Gród Ko-
pernika urzekł mnie od samego 
początku. Wszystko w życiu ma 
swoją kolej – jest czas na karie-
rę… na rodzinę. Postanowiliśmy 
z mężem, który tutaj pracuje, że 
nie zamieszkamy w Warszawie, 
ale właśnie w Toruniu. I absolut-
nie nie żałuję. Przeprowadzając 
się, nie myślałam, co będę da-
lej robić. Chciałam skupić się 
na macierzyństwie i odpocząć 
od intensywnego trybu życia 
w stolicy. Któregoś dnia znala-
złam ofertę pracy w toruńskim 
urzędzie miasta i postanowiłam 
spróbować. 

praca rzecznika praso-
wego to dla pani bycie 
po tej drugiej stronie…
– Tak, i myślę, że właśnie to bę-
dzie moim kolejnym ciekawym 
doświadczeniem. W pracy jako 
radiowiec czy w telewizji często 
kontaktowałam się z rzeczni-
kami, więc orientowałam się, 

na czym ta praca polega. Jako 
była dziennikarka potrafię prze-
widzieć, jakie informacje będą 
istotne na przykład dla przed-
stawicieli mediów. Zostałam za-
poznana z moimi obowiązkami  
i zaczynam 1 czerwca.  

wróćmy jeszcze na chwi-
lę do naszego urokliwe-
go torunia. które miejsca 
urzekły panią najbar-
dziej?  
– Powiem mało oryginalnie, ale 
oczywiście Starówka. Poza tym 
rejon Winnicy z widokiem na 
niespiesznie płynącą Wisłę. W 
Toruniu można się czuć, dzięki 
specyficznemu klimatowi mia-
sta, jak na wakacjach. Cenię 
sobie ciszę, brak tłoku. W War-
szawie dominuje hałas, szybkie 
tempo życia, trudno nawiązy-
wać przyjaźnie. Niełatwo się 
zaaklimatyzować i powiedzieć: 
„to moje miasto”, pewnie łatwiej 
tym, którzy się tam urodzili. A 
mówiąc o Toruniu, w którym 
mieszkam zaledwie 1,5 roku, 
nie czułabym oporu przed ta-
kim stwierdzeniem. Tu nawet 
słychać śpiew ptaków. To ide-
alne miejsce do mieszkania 
szczególnie dla rodzin. Bar-

dzo szybko się tutaj odna-
lazłam. 

oprócz fascynacji 
dziennikarskich, za-
interesowania po-
lityką, co jeszcze 
panią pasjonuje i po- 
chłania?
– W Warszawie, żeby odre-
agować stres, biegałam 
dosyć często. Na pewno  
w Toruniu chciałabym wró-
cić do tego sportu. Kuli-
naria – to jedno z moich 
największych zamiłowań. 
Mam minibloga kulinarne-
go na Facebooku. Namięt-
nie kolekcjonuję przepisy. 
W Toruniu uczestniczyłam 
w warsztatach w Akademii 
Kulinarnej. Co jeszcze… U- 
rządzając mieszkanie, obu- 
dziłam chyba w sobie za-
miłowanie do projekto-
wania wnętrz. Wymaga to 
jednak znajomości różnych 
technicznych rozwiązań, 
do czego niestety nie czuję 
powołania. Chyba jednak 
pozostanę humanistką.    
   

Rozm. Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl 

  Fot. Mateusz Patalon

  Fot. Mateusz Patalon
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w sezonie letnim w toruniu poszczególne ulice ryn-
ku staromiejskiego prześcigają się w pomysłach, jak 
przyciągnąć turystów i zintegrować mieszkańców. 
swoje święto ma nie tylko najpopularniejsza szero-
ka, ale też pod krzywą wieżą, Most pauliński czy prze-
dzamcze. w tym roku po raz pierwszy we wspólnym świę-
towaniu łączą siły szczytna i szewska.

czas na uliczne świętowanie. 
na początek szczytna i szewska

Najdłuższą tradycją święta 
ulicy może pochwalić się 
Most Pauliński – zwiedza-
nie podziemnych ruin przy-
ciąga mieszkańców i tu- 
rystów od 1995 roku. Jed-

nak z roku na rok świętują-
cych zakątków Rynku Sta- 
romiejsk iego przybywa. 
Wspólnie świętują Szeroka 
i Królowej Jadwigi, zapra-
sza również Przedzamcze  

z Zamkiem Krzyżackim  
i ul. Pod Krzywą Wieżą, 
gdzie organizacją imprezy 
zajmuje się stacjonująca 
tam Toruńska Agenda Kul-
turalna. W miejscach, gdzie 

nie ma dużej, wiodącej in-
stytucji, organizacją święta 
w dużej mierze zajmują się 
przedsiębiorcy. To właśnie 
im najbardziej zależy, żeby 
na daną ulicę przyciągnąć 
jak najwięcej gości, nie tyl-
ko w tym jednym dniu, ale 
również poza sezonem. 

W sobotę, 28 maja, święto-
wać będą pierwsze w tym 
roku Szewska i Szczytna. 
Przedsiębiorcy z tego za-
kątka Starówki połączyli 
siły. Zabawa zacznie się 
o 12.00, ale już od 11.00 
Szczytna będzie zamknięta 
dla ruchu od skrzyżowania 
z Szewską. – Wszystkie 
wydarzenia będą działy się 
równocześnie – mówi orga-
nizator Jarosław Najberg.  
– Na początku Szczytnej 
odbędą się warsztaty ro-
bienia piernika staroto-
ruńskiego. Wzdłuż ulic bę-
dziemy się również bawić 
z butami w roli głównej. 

Przygotowaliśmy prawie ki- 
lometr sznurowadeł, z któ-
rych stworzymy świątecz-
ną drogę i napisy. Będzie 
można również przespace-
rować się w siedmiomilo-
wych butach i wziąć udział 
w konkursie na hasło pro-
mujące święto. W organi-
zację święta włączyli się 
członkowie Klubu Integra-
cji Społecznej z Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie. 
Będą moderować gry i za-
bawy, m.in. odwiedziny 
w namiocie typu Escape 
Room. Każdy chętny będzie 
mógł wypróbować swo-
je umiejętności taktyczne  
i znaleźć wyjście z za-
mkniętego pomieszczenia. 
Dla wielbicieli gotowania 
swoje podwoje otworzy 
m.in. piekarnia. – Przygo-
towaliśmy konkurs z roz-

poznawania rodzajów mąk 
i naukę robienia czapki 
piekarniczej z papieru. Bę-
dzie można poznać również 
historię piekarni i poczę-
stować się łakociami – za-
chęca właściciel Wojciech 
Kowalski. Założyciel miej-
scowej burgerowni – Ma-
ciej Okoński zapowiedział 
warsztaty robienia bur-
gerów dla najmłodszych. 
Pod okiem kucharza będą 
mogły stworzyć  dla sie-
bie burgery z ulubionych 
składników. Zakład we-
terynaryjny przygotował 
konkurs z zagadkami dla 
najmłodszych i loterię,  
a także spotkania ze spe-
cjalistami, którzy odpowie-
dzą na pytania dotyczące 
domowych pupili. Nie za-
braknie też atrakcji dla nie-
co starszych. – Będziemy 
tradycyjnie oprowadzać po 
browarze i zdradzać tajniki 
warzenia piwa – zaprasza 
Jarosław Najberg. 

– Zależy nam, aby goście, 
którzy odwiedzą nasze 
ulice, poznali nas lepiej 
i chętnie do nas wracali. 
Święto Szewskiej i Szczyt-
nej potrwa do 16.00, a go-
dzinę wcześniej na miejscu 
pojawi się słodka niespo-
dzianka dla świętujących. 
Na miejscu działać będzie 
również stoisko fryzjerskie, 
o buty gości zadba pucy-
but, nie zabraknie też stra-
ży miejskiej ze szkolonymi 
psami. W trakcie święta 
wolontariusze Fundacji KOT 
będą prowadzili zbiórkę na 
Koci Szpitalik dla bezdom-
nych kotów.

Maria Marcinkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

w sobotę, 28 maja, świętować będą 
pierwsze w tym roku szewska i szczyt-
na. przedsiębiorcy z tego zakątka sta-
rówki połączyli siły. zabawa zacznie 
się o 12.00.

REKLAMA TRN2015052703G

Jarosław Najberg zaprasza na święto ulic Szczytnej i Szewskiej                                                 Fot. Sławomir Jędrzejewski
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Młyn wieDzy

Trzydniowy, bo rozpocznie się 
już w piątek, 27 maja, piknik po-
pularnonaukowy to oferta Mły-
na Wiedzy z okazji Dnia Dziecka. 
W pierwszym dniu o 19.00 zagra 
Luxtorpedia. Podczas kolejnych 
dni eventu dostępnych będzie 
kilkanaście stanowisk eduka-
cyjnych z licznymi atrakcjami 
naukowymi, trenażer lotniczy, 
Atomowy Bubble Soccer, możli-
wość oznakowania rowerów czy 
też stworzenia gigantycznych 
baniek mydlanych. W sobotę 
i niedzielę wspólna zabawa  
i eksperymentowanie w godz. 
10.00-18.00. 

cHr plaza

Tam atrakcje od 12.00 do 
18.00. Rodzinnie wybierzemy 
się w sentymentalną podróż 
do czasów dzieciństwa i po-
dwórkowych zabaw. Będzie 
można pograć w dawne gry: 
tetris, tamagotchi, snake, 
w jojo, riki-tiki czy bączka. 
Będą kalambury, trzepak, 
guma do skakania, kapsle, 
gra w klasy. Do degustacji: 
oranżada, gumy w kulkach, 
Donaldy czy wata cukro-
wa. Dla dorosłych syrenka, 
maluch i polonez ku przy-
pomnieniu, do podziwiania 
i fotografowania. Weekend 
będzie także okazją do zro-
bienia zakupów z PRL-owski-
mi akcentami. 

cH atriuM 
copernicus

Dzieci, młodzież, a i pewnie do-
rośli wybiorą się w podróż do 
świata bohaterów Star Wars. 
Będzie można korzystać ze 
strefy konsoli, zrobić sobie pa-
miątkowe zdjęcia w strojach 
bohaterów Star Wars oraz 
pokolorować postacie z filmu. 
W południe  rozpocznie się ry-
walizacja w konkursie wiedzy 
o Gwiezdnych Wojnach oraz 
wyścig w grze Disney Infinity, 
w którym uczestnicy używać 
będą gigantycznych figurek 
bajkowych bohaterów. Rów-
nolegle rozpocznie się wyścig 
druidów oraz szkolenie koman-
dosów. Dwudniowa impreza co-
dziennie od 10.00 do 18.00. 

MuzeuM okręgowe

1 czerwca w Domu Mikołaja 
Kopernika spotkanie edukacyj-
ne: „Czy świat kręci się wokół 
pieniądza? Finansowe odkrycia 
Mikołaja Kopernika”. O Koperni-
ku, ale również ekonomii. Wstęp 
wolny. Zapisy w dziale Edukacji 
Muzeum Okręgowego, godz. 
10.00, 12.00. 
Natomiast w Muzeum Toruń-
skiego Piernika będzie słodko. 
Zwiedzanie wraz z piernikowy-
mi legendami, formy pierniko-
we, miniscenki historyczne o 
pierwszym toruńskim pierniku 

i o sprzedaży wosku zakonowi 
krzyżackiemu. 
Gry, rebusy i puzzle dla naj-
młodszych czekać będą w Ra- 
tuszu Staromiejskim, a w Mu-
zeum Podróżników zajęcia pla-
styczne o sztuce afrykańskiej, 
poznamy twórczość w stylu 
tingatinga.

MuzeuM 
etnograFiczne   

1 czerwca obowiązuje bezpłat-
ny wstęp na wystawy stałe 
w godz. 9.00-16.00: Tajemnice 

codzienności. Kultura ludowa 
i jej pogranicza od Kujaw do 
Bałtyku (1850-1950) oraz do 
Parku Etnograficznego. 

centruM kultury 
zaMek krzyŻacki

Dla miłośników czasów śre- 
dniowiecznych zabawy ple-
bejskie na zamku, zwiedza-
nie, turniej łuczniczy. Odbę-
dzie się również nauka tańca 
średniowiecznego. Atrak-
cje rozpoczną się o 16.00  
i potrwają do 18.00.

DoM Harcerza

Zaprasza na wspólną zabawę 
do Piernikowego Miasteczka. Na 
uczestników czekają gry, zaba-
wy, konkursy z nagrodami, ma-
lowanie twarzy, włosów, plener 
plastyczny, zabawy muzyczne, 
a także występy artystyczne 
dzieci i młodzieży. Warto wpaść 
w godz. 16.00-19.00.

DoM Muz

Na Rudaku o 17.00: spektakl 
plenerowy „WymyBaja” w wy-

konaniu bydgoskiej grupy im-
prowizacyjnej wymyWammy. 
Ponadto animacje dla dzieci 
prowadzone przez aktorów, 
kreatywne gry, zabawy i poczę-
stunek. 

juŻ w najbliŻszy weekenD 
28 i 29 Maja…

gDzie  MoŻeMy s ię  wybrać  1  czerwca?

ciąg
Dalszy
Na s. 8

>>>>>>>

wyjątkowy Dzień, wyjątkowe atrakcje 
święto naszycH pociecH bęDzieMy celebrować nie tylko 1 czerwca. juŻ w najbliŻszy weekenD sporo atrakcji, nie Mniej  
w kolejny – 4 i 5 czerwca. MoŻna roDzinnie spęDzić czas, a Dzieciaki bęDą Mogły Dać upust swojeMu zaMiłowaniu Do zabawy 
w przeróŻnycH ForMacH.  

Dzień Dziecka

DZIEŃ DZIECKA

OPTOMETRIA KARCZEWSKI  Toruń, ul. Rynek Nowomiejski 25; tel. 56/621-12-50   optometriakarczewski.pl

REKLAMA TRN2015052705G

Dzieci z przedszkola „Leśny Ludek” w Toruniu                                                                                                          Fot. Sławomir Jędrzejewski
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www.dancepro.pl
szczegóły i zapisy telefonicznie oraz na stronie internetowej:

ciąg
Dalszy
ze s. 7
>>>>>

DoM Muz

Na Podgórzu o 17.00 roz-
pocznie się spektakl 
plenerowy „Tajemnica cyr- 
kowego klauna” w wyko-
naniu Teatru VAŠKA, ani-
macje dla dzieci, konkursy, 
gry i zabawy.

a w piątek, 
3 czerwca…

atrakcje  w weekenD –  4  i  5  czerwca
MuzeuM 
etnograFiczne   

Zaprasza na XXXV Dziecięcy Prze-
gląd Folkloru Wiejskiego „Jawor, 
jawor, jaworowi ludzie…”. W pro-
gramie występy dzieci z 30 toruń-
skich przedszkoli prezentujących 
zabawy dzieci wiejskich, tańce i 
piosenki ludowe. Impreza niebi-
letowana, sobota w godz. 10.00-
14.00, niedziela – 10.00-13.00.

baj poMorski

W Baju Dzień Dziecka obcho-
dzony będzie 5 czerwca. O 12.00 
aktorzy zapraszają na spektakl 
„Kopciuszek”, po którym dzieci 
z rodzicami przeniosą się do 
Teatralnego Ogrodu. A tam: 
słodki poczęstunek, konkursy, 
zabawy, malowanie buziek, 
Klaun Gonzo z balonami, bań-
ki mydlane, a także występ 

jurapark 
solec kujawski

Zarówno w sobotę, jak  
i niedzielę dinozaury cze- 
kają na młodszych i star-
szych. Zaplanowano mi-
nipiknik archeologiczny, 
koncert dzieci ze szkoły 
muzycznej, warsztaty zum- 
by oraz tańca towarzy-
skiego. Odbędą się gry 
i zabawy z nagrodami, a 
także minifestiwal baniek 
mydlanych z grupą ku-
glarską na szczudłach. 

Dzień Dziecka 4-5 czerwca 
od 10.00 do 19.00. 

klub sportowy 
toruń

Przed meczem z ROW-em 
Rybnik od 13.00 w mia-
steczku małego kibica 
na dzieci będą czekały 
atrakcje związane z jazdą 
na pitbikach, a także ku-
glarze z grupy cyrkowej, 
dmuchańce, wata cukro-
wa. Całość poprowadzą 
dziennikarze z Radia Gra.  

dziecięcej Orkiestry Kame-
ralnej Kujawsko-Pomorskie-
go Stowarzyszenia „Razem 
możemy więcej”. Od 15.00 
do 17.00 odbędą się warsz-
taty, na które obowiązują 
zapisy: Teatralne pacynki, 
Maluszki teatruszki, Komik-
sowe chmurki oraz Co to za 
karykatura. Młyn Wiedzy zaprasza dzieci na wielki rodzinny piknik
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skąd się wzięła potrze-
ba blogowania?
– Od momentu zajścia w ciążę. 
Czułam potrzebę dzielenia się 
z innymi tym, co czuję. A wia-
domo, nastroje w tym stanie 
są często sinusoidalne. Nawet 
w ciągu godziny przeżywa się 
na zmianę radość i smutek. 
Po przyjściu córeczki Ewy na 
świat były inne zajęcia. No i w 
końcu w tym roku 12 kwietnia 
usiadłam przed komputerem 
i zaczęłam pisać. Próbuję dwa
-trzy razy w tygodniu zamiesz-
czać coś nowego na blogu. 
Hapi Mami jest nie tylko dla 
tych, którzy są już rodzicami. 
Mam koleżankę, która stwier-
dziła, że blog ją chyba zainspi-
ruje do macierzyństwa.  

Możemy przeczytać o  
tym, co robicie z ewą,  
gdzie byłyście, o wspól-
nej plastycznej twór-
czości, ale jest także 
coś spoza mamowania, 
sfera dla kobiet…
– Chcę poruszać również „bab-
skie” tematy, czyli piszę na 
przykład o pielęgnacji włosów, 
relaksowaniu się. Chciałabym 
poszerzyć blog o tematy po-
dróżnicze. Ale pisać nie o tych 
dalekich, egzotycznych wyjaz-
dach, tylko urokliwych, mało 

znanych miejscach z sąsiedz-
twa. 
podoba mi się wpis o o- 
bowiązkach malucha. 
Może uzmysłowić innym 
rodzicom, że warto an-
gażować dziecko w co- 
dzienne czynności…
– Ewcia nie ma jeszcze trzech 

lat, ale bardzo lubi pomagać. 
Do niczego oczywiście nie jest 
zmuszana. Dziecko może nam 
pomagać w wielu codziennych 
sytuacjach, traktując to jako 
zabawę, na przykład ustawić 
zegar w pralce na odpowiednią 
opcję, wyjmować z nami pra-
nie, segregować kolorami, roz-

pakowywać zakupy, wycie-
rać kurze. Oczywiście czasami 
muszę użyć zachęty, że teraz 
coś zrobimy, a potem razem 
poczytamy książeczkę. Ale 
zwykle Ewa jest chętna do po-
mocy.
w waszym domu tele-
wizor nie jest w czę-

stym użytku…
– Tak, bajki oglądamy 
bardzo rzadko, próbuje-
my znaleźć inne zajęcia. 
Dlatego bardzo dużo czy-
tamy, sama poznaję sporo 
nowych opowieści, co mnie 
cieszy. Mój tata, który na 
co dzień opiekuje się Ewą, 
jest również antybajkowy, 
dlatego zamiast oglądania 
telewizora zabiera Ewę 
na spacery. Obserwują na 
przykład, jak dzieci bawią 
się w przedszkolu. Aktyw-
nym tematem w naszym 
domu są zwierzęta. Sporo 
czasu poświęcamy na ma-
nualne zabawy. Ile radości 
sprawia jej posługiwanie 
się nożyczkami. Warto po-
zwolić dzieciom na trochę 
samodzielności. Maluchy 
wcale nie potrzebują dużo 
zabawek, żeby mieć zajęcie.
czego nauczyła panią 
ewa, co zmieniła?
– Nauczyła mnie cierpliwo-
ści, co nie jest moją mocną 
stroną. Ale przy niej potra-
fię być cierpliwa i po raz 
któryś z kolei odpowie-
dzieć na to samo pytanie. 
W ostateczności ratuję się 
odpowiedzią: „bo takie jest 
życie”. Odkąd sama mam 
dziecko, obserwowanie in-

nych maluszków wywołuje 
na mojej twarzy uśmiech.
jak spędzicie Dzień 
Dziecka?
– Mam urlop, więc pójdzie-
my do Ogrodu Zoobotanicz-
nego albo przejedziemy się 
tramwajem lub pociągiem. 
To dla dzieci zawsze frajda.  
a co lubi pani w swo-
jej córeczce?
– To, że cieszy ją nawet 
serek homogenizowany, 
który dostanie. Że potra-
fi powiedzieć coś idealnie 
pasującego do danej sytu-
acji. Dzieci są niezwykły-
mi obserwatorami i mają 
zaskakujące stwierdzenia. 
Dlatego na blogu pojawiła 
się kategoria „Ulotne chwi-
le”. Kiedyś jadłyśmy razem 
śniadanie, patrzymy za 
okno, rozmawiamy i nagle 
Ewa mówi: „Dwie przyja-
ciółki jedzą sobie śniadan-
ko”. No właśnie, jesteśmy 
takimi przyjaciółkami, jak 
ja do dziś z moją mamą. 

Rozm. Hanna Wojtkowska
redkacja@toronto-magazyn.pl

gDyby nie Dziś prawie 3-letnia ewa, blog by nie powstał. a tak zroDził się z potrzeby Dzielenia się z innyMi bycieM MaMą, Żoną, kobietą. kaMila Drze-
wiecka oD kwietnia jest autorką bloga Hapi MaMi. i naprawDę jest Happy!

zaMiast bajki w telewizji – spacer, czytanie, Malowanie…

Dzień Dziecka
z MłyneM WieDzy
Piknik wystartuje w piątkowy wieczór. 
O godz. 19:00 na scenie przed Mły-
nem Wiedzy zagra Luxtorpeda. W so-
botę i niedzielę (28-29 maja) Centrum 
Nowoczesności Młyn Wiedzy zaprasza  
w godz. 10:00-18:00 na piknik popular-
nonaukowy. Podczas wydarzenia do-
stępnych będzie kilkana-ście stanowisk 
edukacyjnych przygotowanych przez 
centrum nauki, szkoły zawodowe i tech-
niczne z Torunia, naukowców z Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika i Wyższej Szkoły 
Gospodarki. 

W strefie Młyna Wiedzy będą dostępne: 
Atomowy Bubble Soccer, nowy ekspo-
nat wystawy „Wmik-suj się!”, stanowiska 
doświadczalne i eksperymentalne, tre-
nażer lotniczy oraz bańki mydlane. Salon 
Toyota Bednarscy Toruń przygotował 
stanowisko z silnikami hybrydowymi oraz 
atrakcyjny konkurs dla uczestników pikniku. 

Strefa „Wmiksuj się zawodowo!” to sta-
nowiska przygotowane przez toruńskie 
szkoły zawodowe i technicznie. Będzie 
można na nich m.in. zaprojektować 

swój ogród, dowiedzieć się jak działają 
ogniwa fotowoltaiczne, rura próżniowa, 
a także jak prawidłowo nakryć stół przy 
różnych okazjach. Przy pomocy instru-
mentów geodezyjnych będzie można 
zmierzyć samego siebie, ocenić swój 
daltonizm smakowy oraz zobaczyć po-
kazy koła florystycznego. 

Podczas pikniku zaprezentuje się tak-
że Komenda Miejska Policji w Toruniu. 
W sobotę i niedzielę w godz. 12:00-16:00 
będzie można oznakować rower, zo-
baczyć jak alkohol i używki wpływają 
na nasze postrzeganie,  a także dowie-
dzieć jak przygotować się do wakacyj-
nej podróży. Policjanci omówią również 
zagadnienia z zakresu kryminalistyki. 
Państwowa Straż Pożarna przygotowała 
pokazy ratowniczo-gaśnicze. 

28 maja w godz. 10:00-13:00 na antenie 
radia GRA w specjalnej audycji będzie 
można usłyszeć relacje z pikniku Cen-
trum Nowoczesności Młyn Wiedzy. „Od-
pal razem z nami Naukową Petardę” 
- zachęca Młyn Wiedzy. 

W piątek (27 maja) koncertem zespołu Luxtorpeda przed centrum nowo-
czesności Młyn Wiedzy rozpocznie się trzydniowy piknik popularnonaukowy 
z okazji Dnia Dziecka. Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. 

centrum nowoczesności Młyn Wiedzy
ul. Władysława łokietka 5

87-100 Toruń
e-mail: centrum@centrumnowoczesnosci.org.pl

Kamila Drzewiecka z córką Ewą                                                                 Fot. Sławomir Jędrzejewski
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Jeśli pokój będzie atrakcyj-
nie urządzony, co nie znaczy, 
że ma być w nim dominować 
nadmiar, dziecko będzie chęt-
nie w nim przebywać, będzie 
samo wymyślać sobie zabawy 
i szczęśliwie spędzać czas. 

nie kupujmy na wyrost
Często kupując meble do dzie-
cinnego pokoju, chcemy, żeby 
służyły córce czy synowi przez 
kilka lat. Kupujemy na „zapa-
sowe centymetry”, czyli za 
wysokie, za długie… Z naszej 
perspektywy w sam raz, z per-
spektyw dziecka – to patrzące 
na niego z góry, przytłaczające 
jego niewielką postać przed-
mioty. Monika Stus-Żurowska, 
właścicielka salonu Flexa: – 
Nie trzeba kupować mebli na 
wyrost. Można dowolnie co 
jakiś czas – w miarę dorastania 
naszej pociechy – dopasować 
aktualne wyposażenie. Łóżko 
dla 3-latka możemy przebu-
dować dla 13-latka. Zwykle 
wystarczy wymienić dodatki, 
dokupić jakiś element, w przy-
padku biurka – podwyższyć go 
i pokój będzie „rósł” wraz z na-
szym dzieckiem. 
Jaka przestrzeń będzie atrak-
cyjna dla naszej pociechy? Jak 
podkreśla pani Monika przede 
wszystkim taka, w której nie 

będzie nadmiaru przedmiotów. 
Idealny pokój nie jest przeła-
dowany rzeczami, nie ma w nim 
przepychu. Warto, jeśli nasz 
potomek ma sporo zabawek, 
część z nich schować i wyjmo-
wać co jakiś czas. Będzie się z 
nich cieszyć jak za pierwszym 
razem. Elementy w pokoju, 
które na pewno zafascynują 
najmłodszych? Jest ich spo-
ro. Łóżko ze zjeżdżalnią, pufy, 
drewniane domki dla lalek, 
półki w kształcie statku czy 
zamku, które po zdjęciu mogą 
służyć do zabawy, kieszonki 
na dziecięce skarby i maskotki 
do zwieszenia na łóżku. Jed-
nym z ulubionych elementów 
wystroju są  jaskinie, które  
w zależności od nadruków na 
materiale są pirackim statkiem, 
pałacem księżniczki, zamkiem 
rycerza czy dżunglą Tarzana. 
A ileż narodzi się przy tym 
ciekawych historii i opowieści! 
– Pod piętrowym łóżkiem moż-
na stworzyć dziecku zakrytą 
przestrzeń, w której będzie mo-
gło na chwilę zniknąć w swoim 
świecie, przechowywać swoje 
sekrety, tworzyć różne historię 
i po prostu dobrze się bawić, 
nawet samemu ze sobą – do-
daje właścicielka salonu. 
W idealnym pokoju dziecka 
znajduje się miejsce do ak-

tywnej zabawy, wszystko jest 
poręczne i ergonomiczne. Po-
winien tam panować estetycz-
ny porządek. Jak zaznacza pani 
Monika, jeśli dziecko nauczy się 
go już w dzieciństwie, zachowa 
dobry smak w dorosłości.

kubuś puchatek 
czy star wars
Od lat na ścianach dziecin-
nych pokoików króluje… Kubuś 
Puchatek. Ozdobienie ścian 

wizerunkami postaci z bajek na 
pewno stworzy przytulną, ra-
dosną i kolorową przestrzeń. To 
również dobry „wabik” na wy-
prowadzenie dziecka z sypial-
ni rodziców oraz pokochanie 
swojego własnego pokoju i łó- 

żeczka. Bajkowa sceneria… Od 
Myszki Miki, Minionków, Elzy  
z Krainy Lodu, Maszy i Niedź-
wiedzia, Andy Birds, Nemo, 
Ariel, po Transformersów, Star 

Wars czy Spider-Mana. – Na 
prośbę rodziców malujemy 
czasami ściany jeszcze przed 
narodzinami dziecka. Dominują 
postacie z popularnych bajek 
czy filmów, ale niektórzy rodzi-
ce decydują się na bardziej ele- 

ganckie wzory – w stylu tatty 
teddy. Rysunki na ścianach są 
popularne w dziecięcych poko-
jach do 12. roku życia. Później 
dominują plakaty czy fotota-

pety – mówi Katarzyna Stoic-
ka z Dekotrend, która zajmuje 
się artystycznym malowaniem 
wnętrz.  

w stronę tego, co natu-
ralne
Jak najmniej sztucznego, jak 
najwięcej naturalnego. Mate-
riały odgrywają niebagatelną 
rolę podczas urządzania dzie-
cięcego pokoju. Daria Teus z 
Pracowni Artystycznej Uszyj-
misie mówi, że rodzice coraz 
częściej poszukują naturalnych 
tkanin: na zasłony, poszewki 
na poduszki, kocyki czy narzu-
ty na łóżko. Najlepiej jeśli to 
wszystko razem stworzy kom-
plet. Choć nadal bardzo modne 
jest minky, to jednak coraz czę-
ściej wybierana jest bawełna. 
Można również zainwestować 
w droższe, ale najwyższej jako-
ści tkaniny bambusowe. – Ro-
dzice chętnie kupują również 
namioty tipi, szyte maskotki, 
lalki z materiału, domki czy 
łóżeczka dla lalek ręcznie 
robione. Można w pokoju po-
wiesić również plakat, ładnie 
oprawiony, z jakimś ciekawym 
napisem – dzieli się pomysłami 
na wystrój pani Daria. 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl 

Żeby ze sMakieM urząDzić pokój Dziecka, MusiMy popatrzeć na świat jego oczaMi. a nawet pozwolić Mu na głos w wyborze. 
ta przestrzeń Ma być królestweM naszej pociecHy, w której bęDzie czuło się koMFortowo i Milusińsko. 

D z i e c ko  w  p o koj u  s w o i c H  M a r z e ń

Monika Stus-Żurowska opowiedziała nam o wyposażeniu pokoju marzeń    Fot. Sławomir Jędrzejewski
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Najnowsze badania ruchu tury-
stycznego w mieście są optymi-
styczne – do Torunia z każdym 
rokiem przyjeżdża coraz więcej 
turystów. W 2015 roku było ich 
ponad 2 miliony, z czego spora 
część odwiedziła również Pla-
netarium. Ogromną popularno-
ścią cieszą się nie tylko seanse. 
– Miłym zaskoczeniem była też 
wyższa, niż w roku 2014, fre-
kwencja na obu interaktywnych 
wystawach: Orbitarium odwie-
dziło 48 242 osób, a Geodium 
– 32 047 – wylicza Patrycja Kaź-
mierczak z Biura Fundacji Plane-
tarium. – Wśród najmłodszych 
widzów największą popularno-
ścią cieszy się seans „Cudowna 
podróż”, wśród trochę starszych 
widzów popularna jest historia o 
młodym Mikołaju Koperniku „Mój 
kumpel Niko”. 
Najnowsza propozycja w re-
pertuarze to „Meteoplanet” 
autorstwa Jerzego Rafalskiego. 
– Zaczynamy podróż w Toruniu. 
Spoglądamy na szczyt central-
nej wieżyczki kościoła Najświęt-
szej Maryi Panny. Jest tam krzyż, 
który obraca się wokół własnej 

osi. To stacja meteorologiczna  
z dawnych czasów – higrometr, 
który wskazuje wilgotność po-
wietrza. Potem lecimy na kolej-
ne planety Układu Słonecznego 
– opowiada astronom. – Patrząc 
na przyszłość lotów kosmicz-
nych, jesteśmy również ciekawi, 
jaka pogoda jest chociażby na 
Marsie. A nie jest fajnie – zimno, 
nie ma czym oddychać, zagroże-
niem może być pył przeganiany 

z miejsca na miejsce potężnymi 
huraganami. Być może w zakąt-
kach silnie nasłonecznionych 
temperatura może dochodzić 
do 20 stopni, które można uznać 
za marsjańskie upały. Astro-
nom zwraca uwagę na Wenus, 
która znajduje się bliżej Słońca 
niż Ziemia. Wenus obserwowa-
na przez teleskopy wydaje się 
być zasłonięta chmurami. Nie 
są to jednak obłoki z wody, a… 

ze stężonego kwasu siarkowe-
go. Do tego dochodzą potężne 
wyładowania atmosferyczne, 
trudno byłoby więc obrać tę 
planetę jako alternatywny kie-
runek osiedlania się ludzkości. 
Dzięki nowemu seansowi Pla-
netarium, widzowie dotrą do 
prognoz pogody najdalszych za-
kamarków Układu Słonecznego. 
To jednak nie wszystko. – Wraz 
z początkiem lata do repertuaru 

wróci seans „Lato pod gwiaz-
dami”, podczas którego wi-
dzowie odbywają wspólną 
podróż wśród gwiazd i kon-
stelacji. Poznają mitycznych 
greckich bohaterów i przera- 
żające stwory. Wyruszają też 
na spotkanie gwiazd, których 
nigdy z Polski nie dostrze-
gą – zobaczą Krzyż Południa  
i Obłoki Magellana – zapowiada 
Patrycja Kaźmierczak. – Nowo-
ścią jest propozycja zwiedzania 
wystawy Geodium z opiekunem 
– astronomem, który przybliży 
odwiedzającym prezentowane 
na wystawie zagadnienia i za-
pewni komentarz „na żywo”. 
Opowie o fenomenie Ziemi  
– niezwykłego statku kosmicz-
nego we Wszechświecie. Będzie 
także możliwość zadawania do-
datkowych pytań. Tak jak pod-
czas każdego innego wejścia 
do Geodium, nasi odwiedzają-
cy będą mogli skorzystać ze 
wszystkich dostępnych na wysta-
wie stanowisk i eksperymentów.
Zbliżające się lato i sprzyjająca 
pogoda sprawia, że każdy może 
zabawić się w astronoma bez 

wychodzenia z domu. Naj-
lepsze warunki do obser-
wacji nieba mają obecnie 
ci, którzy mieszkają na 
przedmieściach i którym 
horyzontu nie przesłaniają 
wysokie budynki. – Od ja-
kiegoś czasu pięknie świeci 
Jowisz. Tę rozświetloną pla-
netę można zobaczyć na-
wet z centrum miasta, kie-
rując wzrok dość wysoko, 
nad południowo-zachodnią 
częścią horyzontu. Ten, 
kto ma nieco lepszy widok 
na otwarty horyzont, nad 
jego południowo-wschodnią 
częścią dostrzeże rudopo-
marańczowego Marsa. Obok 
niego zaobserwować można 
również Saturna otoczone-
go pierścieniem. To dobry 
czas i warto wykorzystać 
każdą bezchmurną noc na 
obserwację dalszych planet, 
nawet gołym okiem – pole-
ca Jerzy Rafalski. 

Maria Marcinkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

toruńskie planetariuM nie zwalnia teMpa – wciąŻ jest jeDnyM z najcHętniej oDwieDzanycH przez  
turystów Miejsc, a w ubiegłyM roku przez atrakcje poD kopułą przewinęło się prawie 240 tysięcy  
wiDzów. oD nieDawna w repertuarze pojawił się seans „Meteoplanet”, w wakacje astronoMowie  
planują kolejne wyDarzenia.

prognozę pogoDy z Marsa sprawDzisz w planetariuM

TRN2015052711GREKLAMA

Jerzy Rafalski z toruńskiego Planetarium                                                                       Fot. Sławomir Jędrzejewski

Obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka  
JuraPark Solec zaplanował na weekend  
4-5 czerwca 2016 roku. 

W te dni na najmłodszych czekać będzie 
moc atrakcji. zabawa, nauka, relaks - każ-
dy znajdzie coś dla siebie. Oferta JuraParku 
będzie najlepszym rozwiązaniem dla tych, 
którzy chcą aktywnie spędzić czas z dziećmi. 
W ciągu dwóch weekendowych dni zapla-
nowaliśmy m.in. minifestiwal baniek mydla-
nych, piknik archeologiczny, pokazy szczu-
dlarzy, malowanie twarzy, występ młodzieży  
ze szkoły muzycznej, a także atrakcje, któ-
rych po prostu nie może zabraknąć, czyli ba-
lony, wata cukrowa i konkursy z nagrodami. 

W otoczeniu pięknej zieleni, na świeżym po-
wietrzu, z masą atrakcji - taki będzie Dzień 
Dziecka w JuraPark Solec.
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Kiedyś pięcioosobowa rodzina 
mieściła się fiacie 126p. Czasem 
trzeba było zabrać jeszcze psa 
lub inne stworzenie. Może i było 
ciasno, ale „zawartość” auta 
cieszyła się z samej jazdy, z po-
dróży w znane i nieznane. Bez 

klimy, bez regulowanych sie-
dzeń, bez czujników parkowania, 
pasażerowie dawali radę, choć 
nieodłączną częścią przemiesz-
czania się była mimo wszystko 
ulga towarzysząca radości do-
tarcia do celu. Dziś trudno nam 

nam uwierzyć w elastyczną nie-
mal pojemność tamtych samo-
chodów i brak komfortu. W po-
równaniu do dawnych czasów 
dzisiejsza jazda nawet gorszej 
klasy autem to luksus. Postęp 
to jednak coś! Podróżowanie nie 

męczy, a dzięki komfortowej 
jeździe możemy pokonywać 
setki czy tysiące kilometrów.  
Jakie samochody wybierają ro- 
dziny? Od 2-3 lat popularne sta-
ły się SUV-y – samochody za-
równo do codziennego użytko-
wania, jak i nadające się w teren. 
Większe, wyższe niż kompakto-
we, mają dziś wzięcie. – Rodzi-
na pięcioosobowa najczęściej 
decyduje się od razu na samo-
chód na siedem osób. Na pewno 
klienci, szukając nowego auta, 
zwracają uwagę na pojemność 
bagażnika i wygodną pozycję 
za kierownicą – mówi Michał 
Flakowski, doradca klienta  
w salonie Chryslera. 
Jazda musi być bezpieczna  
i jak mówi Marcin Masłowski  
z Audi, kupujący właśnie na nie 
zwracają największą uwagę. 
Popularnością cieszą się modele 
z fotelami z podkładką dla dzie-
ci, w którym nie trzeba monto-
wać dodatkowego fotelika dla 
pociechy, oraz z panoramicznym 
dachem, żeby… zaabsorbować 

uwagę najmłodszych.
W wielu markach spotykane są 
dziś foteliki wbudowane w fote-
le, czyli tzw. zintegrowane.  
Wyższe samochody cieszą się 
zainteresowaniem również z po- 
zarodzinnych powodów. Piotr 
Wełnowski, specjalista ds. sprze- 
daży samochodów z salonu 
Hondy, zaznacza, że oprócz 
aspektów związanych z rodzi-
ną, wyższych aut, do których 
wygodnie się wsiada i z których 
komfortowo wysiadamy, szuka-
ją osoby starsze. Jazda SUV-em 
to również mniejsze prawdopo-
dobieństwo zahaczenia o kra-
wężnik podczas parkowania czy 
uszkodzenia zawieszenia, wjeż-
dżając na dziurę. Oczywiście 
pojazdy kompaktowe również 
nie tracą na popularności. Dla 
klientów ważne jest rozkładanie 
tylnych siedzeń, co umożliwia 
przewożenie sporych gabary-
tów, a także koszty utrzymania 
samochodu i przeglądów.
Samochód rodzinny wcale nie 
musi nas zrujnować. Ceny więk-

szych aut wielokrotnie mieszczą 
się w granicach kosztów zakupu 
auta kompaktowego. A przykła-
dowo honda, w której można 
montować instalację gazową, 
pozwoli na dosyć tanie rodzinne 
podróżowanie.  Niektóre auta ma- 
ją sprytne schowki – skrzynki 
zlokalizowane pod stopami pa-
sażerów. Podczas wakacyjnej 
podróży można schować tam na 
przykład jedzenie czy napoje 
albo skarby naszych pociech.
Idealny familijny samochód to na 
pewno wygodny, przestronny, 
bezawaryjny pojazd. Z oszczęd-
nym spalaniem i w miarę tani w 
utrzymaniu. Komfort podniosą 
stoliczki z miejscami na coś do pi-
cia czy stoliki do zamontowania 
z tyłu  przedniego siedzenia, na 
których można postawić laptop 
czy tablet. Bajka podczas długiej 
podróży uspokoi niejedną pocie-
chę i umili podróż, a w przypadku 
panoramicznego dachu taką realną 
bajkę będzie miało tuż nad głową. 
Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl  

wygoDa poDczas poDróŻy, tycH DalekicH i bliŻszycH, jest waŻna. coraz częściej, szczególnie jeśli przybywa członków roDziny, wybieraMy większe 
auta. przestronne, wygoDne wnętrze, z pojeMnyM bagaŻnikieM, a jeśli DoDatkowo saMocHóD Mało pali, to juŻ czujeMy się Do niego przekonani.  

większa roDzina,  większy saMocHóD
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Piotr Wełnowski doradza nam auto dla rodziny                                         Fot. Sławomir Jędrzejewski
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Są samochody, w któ-
rych po debiutanckim 
odpaleniu silnika i ru-
szeniu czujemy się do-
brze. Czujemy, że pasu- 

jemy do tego modelu, 
że współpracujemy. 
Jeśli wybierzemy wer-
sję Pure, otrzymamy 
czarno-biały kontrast, 
mimo wszystko uzupeł-
niające się przeciwień-
stwo. Jak yin-yang. 
Połączenie kobiecości 

i męskości. Klasyka. Pa- 
ssion dla energicznych 
i zdecydowanych – gra  
czerwieni z czernią. 
Przemawia przez nią 

kobiecość. I w końcu 
Platinum – pełna szla-
chetności i gracji. Po-
wściągliwa, inspirują-
ca, wyważona. 

Z kolorystyką nadwozia 
współgra kolorystyka 
wykończenia wnętrza. 

Czarny, łagodny od-
cień szarości, subtelnie 
wkomponowane brą-
zy – estetyczna harmo-
nia. Czarna podsufitka 

we wszystkim wersjach 
pasuje idealnie, a to 
wciąż rzadkość w wie-
lu markach samocho-
dów. Chromowane e- 
lementy wykończenia, 
lakierowane zderzaki  
i klamki, 16-calowe fe-
lgi aluminiowe czarne 

polerowane, skórzana 
kierownica i gałka 
dźwigni zmiany biegów 
– wszystko ze smakiem 
dobrane.  
Toyota Yaris Selection  
z silnikiem benzynowym 
1.33 ma wszystko, co 
wpływa na komfor-
tową jazdę. W wersji 
podstawowej jest re-
gulowana kierownica 
w poziomie i pionie 
oraz wysokość fote-
la kierowcy. Dla mnie  
– niewysokiej to kom-
fort. Nawigacja, doty-
kowy ekran, przyciski  
w kierownicy do obsłu-
gi radia i zestawu Blu-
etooth, podgrzewane 
boczne lusterka, moni-
tor z kamerą cofania, a 
dla pasażerów dzielo-

na kanapa i przyciem-
nione tylne szyby.  
W pakiecie Safety wzbo- 
gacimy wyposażenie 
o układ wczesnego 
reagowania w przy-
padku ryzyka zderze-
nia, ostrzeżenie o nie- 
zamierzonej zmianie 
pasa ruchu, automa-
tyczne światła drogo-
we oraz czujnik deszczu. 
Toyota Yaris Selection 
ma kolejną zaletę – na 
100 km spalimy około 
5 litrów, czyli oszczę-
dzamy. Dla osób, dla 
których to wciąż za 
dużo, można zdecy-
dować się na wersję 
hybrydową, wówczas 
spalimy 3,1 na 100 km i  
w standardzie otrzyma-
my również bezstopnio-

wą skrzynię biegów oraz 
automatyczną klimaty-
zację dwustrefową.
Toyota Yaris Selection 
daje wybór – miłującym 
klasykę, chcącym się 
wyróżnić czy lubiącym 
harmonię i powściągli-
wość. Dobry kompakto-
wy samochód do jazdy 
po mieście, na długie 
trasy również ze względu 
na wygodę. Spodoba 
się panom lubiącym no-
woczesne, estetyczne 
połączenia. Wydaje się, 
że kobiety docenią ją z 
większym zachwytem 
i pokochają na długie 
lata – wybraną spo-
śród wielu – Toyotę Yaris 
Selection. W końcu to 
„ona”!    

Hanna Wojtkowska 

kLaSyczna, PaSJOnUJąca, SzLacheTna 
– ObLicza TOyOTy yariS SeLecTiOn
nie MoŻna jej oDMówić estetyki zarówno z zewnątrz, jak i w zaprojektowaniu wnętrza. 
trzy wersje kolorystyczne stworzyły trzy nowe oblicza toyoty selection  
– pure, passion i platinuM. selection to ze sMakieM Dobrana elegancja.

ul. M. Skłodowskiej-curie 1, Toruń
tel. 56 639 88 00

Chcesz wygrać Toyotę Yaris Selection z pełnym bakiem paliwa na weekend?  
Wejdź na facebook.pl/TorontoMagazyn, już dziś ogłosimy konkurs!!
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koncert
czarny pies/ keith thompson band w pameli
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spektakl
widowisko laudato si – święto stworzenia na jordankach

spotkanie
Fotografia polaroidowa w csw

koncert
luxtorpeda na początek naukowej petardy w Młynie wiedzy

premiera
tajemnica tomka sawyera w impresaryjnym teatrze Muzycznym

spotkanie
kawa z niebem. wieczór poetycko – muzyczny w Domu Muz

wystawa
Historia szkolnictwa polskiej Marynarki wojennej 

na dziedzińcu ratusza

Centrum Sztuki Współczesnej będzie gościć Bogdana Dziworskiego – wybitnego reżysera fil-
mów dokumentalnych, operatora, a także fotografa. W pierwszym dniu wizyty (27.05 o godz. 
19:00) odbędzie się spotkanie z filmowcem, natomiast kolejny dzień (28.05 godz. 12.00-15.00) to 
bezpłatne warsztatach fotografii polaroidowej. Bogdan Dziworski właśnie pracuje nad filmem  
o Andym Warholu i jego fascynacji zdjęciami wykonywanymi Polaroidem. W trakcie warsztatów 
uczestnicy będą mogli zaznajomić się z tą techniką fotograficzną. 

Koncert Litzy i spółki zainauguruje trzydnio-
wy piknik „Naukowa Petarda” w Centrum 
Nowoczesności Młyn Wiedzy. Na początek 
naukowego weekendu zapowiada się więc 
mocne rockowe uderzenie, o które zadba 
skład doświadczonych muzyków. Luxtorpe-
da to nie tylko Robert Friedrich, ale także 
Robert Drężek i Krzysztof Kmiecik z Armii, 
Tomasz Krzyżaniak związany wcześnie m.in. 
z grupą Turbo oraz wokalista i raper Prze-
mysław Frencel (kiedy 52 Dębiec). Luxtor-
peda zadebiutowała w 2011 roku. Swoim de-
biutanckim albumem wspięli się na szczyty 
rockowych list przebojów i rankingów mu-

zycznych,  kolejne płyty również gromadzą 
tłumy na koncertach, a zespół dorobił się 
również swojego festiwalu – Luxfest, które-
go specjalna, mikołajkowa edycja odbyła się 
w ubiegłym roku w Toruniu.

Kto w dzieciństwie zaczytywał się  
w książkach Marka Twaina, ten najnow-
szego musicalu w Teatrze Muzycznym 
nie może przegapić. Kto przygód Tomka 
Sawyera nie zna, ten może przenieść 
się w świat przyjaźni i dobrej zabawy już  
w Dzień Dziecka. Muzykę do spekta-
klu napisał toruński bluesman, Sławek 
Wierzcholski, a na scenie pojawią się 
aktorzy dobrze znani, oraz debiutanci. 
Radosławowi Smużnemu i Michałowi 
Cyranowi towarzyszą młodzi aktorzy: 
Magdalena Smuk, Mateusz Deskie-
wicz, Adam Mortas, Klaudia Kuchtyk, 
Agnieszka Brenzak i Barłtomiej Su- 
dak. Musical wyreżyserował Giovanny 
Castellanos – Kolumbijczyk mieszkający 
w Polsce. „Tajemnica Tomka Sawyera” 
to pierwsza propozycja Kujawsko – Po-
morskiego Impresaryjnego Teatru Mu-
zycznego, która wystawiona zostanie w 
sali na Jordankach.

Jeszcze przez niespełna miesiąc na dzie-
dzińcu Ratusza Staromiejskiego zobaczyć 
można wystawę historycznych fotografii 
z Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej  
w Toruniu. Szkolenie żołnierzy, marynarzy, 
nawigatorów i mechaników rozpoczęto w To-
runiu w 1921 roku. Toruńska szkoła rozpoczęła 
kształcenie kadr, które po II wojnie światowej 
kontynuuje Akademia Marynarki Wojennej  
w Gdyni. Podczas wystawy zobaczyć można 
niezwykłe zdjęcia T orunia pełnego umun-
durowanych kursantów, którzy w mieście 
bez bezpośredniego dostępu do morza nie 
byli zaskakującym zjawiskiem. Wystawę 
przygotował kurator Bogusław Oziembło.

Ks. Marek Chrzanowski, orionista, to nie tylko kapłan, ale rów-
nież poeta. Należy do Związku Literatów Polskich.  Jest auto-
rem powieści „Spotkaliśmy się za wcześnie”, ale to wiersze 
zdominowały jego twórczość.  Od 1996 roku ukazało się 9 to-
mików jego poezji. Teksty ks. Chrzanowskiego zainspirowały 
aktora Pawła Królikowskiego do nagrania płyty z wierszami.  
W nagraniach uczestniczyła m.in. pochodząca z Toru-
nia aktorka Małgorzata Kożuchowska, a także Anna 
Czartoryska i Olga Frycz. Spotkaniu autorskiemu  
w Domu Muz będą towarzyszyć właśnie muzyczne aranżacje 
kapłańskiej poezji. 

100 aktorów z całej Polski, teatry ognia i ogromna stalowa scenografia – tak zapowia-
da się plenerowe widowisko, które w sobotę zobaczą widzowie na terenie CKK Jordan-
ki. Spektakl opowiada o powstaniu świata. Obok aktorów z kilku miast Polski na scenie po-
jawią się dzieci i młodzież z toruńskiego Stowarzyszenia Wędka. Przygotowanie stalowej 
konstrukcji sceny zajęli się pracownicy MiserArt z Wrocławia – organizacji, która aktywizuje oso-
by bezdomne i włącza je jako pracowników w projekty kulturalne. Widowisko reżyseruje Mary 
Sadowska, a muzykę skomponował Ra-v Boni Boniśniak. Laudato si – Święto stworzenia to 
pierwszy plenerowy spektakl, który zostanie wystawiony przy sali koncertowej na Jordankach.

Film
oscarowe animacje i fabuły w Dworze artusa

Filmy animowane i krótkometrażowe nie 
budzą największego zainteresowania ki-
nomanów, ale propozycje, które zyskują 
uznanie Amerykańskiej  Akademii Filmowej 
warto zobaczyć. Będzie ku temu okazja 
w ostatni majowy poniedziałek i wtorek. 
Pierwszego dnia widzowie zobaczą no-
minowane do Oscarów krótkometrażowe 
animacje, a drugiego krótkometrażowe fil-
my fabularne. Wśród animacji m.in. nagro-
dzona statuetką „Niedźwiedzia opowieść 
i„Krótka historia muszy i żaby”, a wśród 
filmów fabularnych zwycięski „Jąkała”  
i komedia „Ave Maria”.

Ostatni poniedziałek miesiąca w Pameli będzie 
okazją do posłuchania jedynej w swoim rodzaju 
grupy. Czarny Pies- projekt muzyczny Leszka 
Windera podczas każdego koncertu składa się 
z innych muzyków i niepowtarzalnego reper-
tuaru. Zawsze są to jednak największe osobo-
wości polskiego bluesa, jazzu i rocka. Podczas 
ostatniego koncertu trasy Czarnego Psa w To-
runiu z Leszkiem Winderem wystąpią Krzysztof 
Ścierański, Ireneusz Głyk, Jan Gałach, Mirosław 
Rzepa i Michał Kielak. Z koncertem otwierają-
cym tego wieczoru wystąpi bluesowo – rocko-
we brytyjskie trio Keith Thompson Band.

30 maja 2016, godz. 19.00
Hrp pamela, ul. legionów 36

bilety: 25/35 zł

27-28.05.2016
centrum sztuki 
współczesnej 
„znaki czasu”

wały. gen. sikorskiego 13
wstęp wolny 

27 maja 2016, godz. 19.00
Dziedziniec przy cn Młyn wiedzy

wstęp wolny

28 maja 2016, godz. 22.00
teren przy ckk jordanki

wstęp wolny

czynne do 26.06.2016
Muzeum okręgowe, ratusz staromiejski

bilety: 7zł/11zł

kawa z niebem 
29 maja 2016, 
godz. 19.00
Dom Muz 

ul. podmurna 1/3
bilety:  5 zł

30-31 maja 2016
artus cinema w Dworze artusa

bilety: 10 zł

1 czerwca 2016, godz. 10.00 i 18.00

sala ckk jordanki
bilety:  30-50 zł
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nasze eksportowe Fitne- 
sski – natalia pamela  
rutkowska i edyta jasi- 
ńska zakończyły bardzo  
udane starty w zawo-
dach kategorii cl 1 uci. 
na welodromach na u- 
krainie i białorusi zawo- 
dniczki tkk pacific nes- 
tle Fintess cycling team 
praktycznie nie schodzi-
ły z podium.
Startujące w barwach repre-
zentacji Polski torunianki naj-
pierw startowały we Lwowie 
w Grand Prix Galychyna (Ga- 
licja). Na Ukrainie błysnęła for- 
mą Natalia Pamela Rutko- 
wska, która w pięknym stylu  
wygrała dwie konkurencje – 
wyścig punktowy i scratch.  
Jej koleżanka Edyta Jasińska 
dorzuciła wygraną na 3000 m 
na dochodzenie. „Edzia” po-
nadto zajęła trzecie lokaty  
w konkurencji 500 m ze startu  
zatrzymanego, w scratchu  
i omnium (wielobój).
Kilka dni później „torówki” 
przeniosły się na welodrom  
w Mińsku (Białoruś). Na obiek-
cie, który gościł mistrzostwa 
świata, torunianki również na- 
leżały do stałych bywalczyń 
podium. Edyta Jasińska zwy-
ciężyła w wyścigu punktowym, 
a trzecie była Pamela Rutkow-
ska. Pozostałe wyniki:  scratch 

–   2. Rutkowska, 3. Jasińska; 
omnium – 2. Rutkowska, 3. Ja-
sińska.  
–  Bardzo nas cieszą wyniki uzy-
skiwane przez Edytę Jasińską  
i Natalię Rutkowską. Dziewczy-
ny prezentują równą dobrą dys-
pozycję, mimo tego, że jak same 
mówią „są w głębokiej pracy” – 
komentuje Leszek Szyszkowski, 
dyrektor sportowy TKK Pacific 

Nestle Fitness Cycling Team. 
– We Lwowie i Mińsku nasze 
„torówki” praktycznie nie 
schodziły z podium, co waż-
ne zdobywały punkty ran-
kingowe dla Polski. Dobre 
wyniki umacniają ich pozycję 
w kadrze narodowej średnie-
go dystansu i coraz bardziej 
przybliżają do startu w Rio 
de Janeiro.

Weekend upłynie pod 
znakiem Festynu Wiśla-
nego i  51. Długodystan-
sowych Regat na Wiśle 
Związku Miast Nadwi-
ślańskich oraz Moto-
rowodnych Mistrzostw 
Europy i  Międzynaro-
dowych Motorowodnych 
Mistrzostw Polski .   

Regaty na Wiśle to tra-
dycja sięgająca 1936  
roku. Regaty rozpo- 
czną się w Toruniu,  
a zakończą w Solcu Ku-
jawskim, zostaną one 
przeprowadzone zgod-
nie z przepisami Pol-
skiego Związku Żeglar-
skiego. Zawody będą 
podzielone na poszcze-
gólne klasy jednostek: 
windsurfing – klasa 
otwarta, jachty otwar-
topokładowe ,  omega , 

puck, wolna, jachty tu-
rystyczne kabinowe, 
klasa T1, T2, T3, orion, 
samorządowa puck, po-
zostałe jednostki pły-
wające (kajaki ,  łodzie 
motorowe, łodzie wio-
słowe). Regaty w po-
szczególnych klasach 
zostaną rozegrane, je-
żeli  będą uczestniczyć 
w nich co najmniej trzy 
jachty z danej klasy. 
S ta r tu j ą cym  za łogom 

asystować będą zawod-
nicy Toruńskiego Klubu 
Żeglarskiego oraz za-
wodnicy UKŻ Wiking.
 W regatach zatwier-
dzonych jest już około 
20 jednostek pływają- 
cych. Start regat w so-
botę, 28 maja, o 11.00  
z przystani przy ul.  ks. 
J e r z e g o  P o p i e ł u s z k i ,  
a pierwsze załogi w Sol- 
cu Kujawskim przewidywa- 
ne są na godzinę 14.00.

w najbliższy weekend 27-29 maja w toruniu królo- 
wać będą sporty wodne. Festyn wiślany odbędzie się 
w piątek, 27 maja, w godz. 17.00-19.00 na bulwarze Fi-
ladelfijskim. oficjalne otwarcie imprez godz. 19:00.

„torówki” trzyMają się czołówki Festyn wiślany  
w teN weeKeND

Edyta Jasińska i Natalia Pamela Rutkowska                               Fot. Nadesłane
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