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Idą święta, s. 7-10
Co powinno się znaleźć na świątecznym stole?
Jak zwrócić nietrafiony prezent.

Miasto, s. 11
Torunianie na rowery!
Trwają miejskie konsultacje.

Odkryj najnowszą ofertę, s. 16

Czerwone czapki
pobiegną w Toruniu
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Ludzie, s. 4
Projekt młodych filmowców,
których połączył Toruń.
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Opracowanie graficzne:
Anna Paula Szmeichel
mruff design

Rysowaniem i projektowaniem graficznym zajmuje
się od wielu lat. Doświadczenie zdobył, pracując
dla dzienników regionalnych oraz współpracując
z agencjami reklamowymi
przy wielu różnorodnych
projektach.

Pozytywnie
w czerwonych czapkach
Półmaraton Świętych Mikołajów
to impreza, bez której nie wyobrażam sobie Torunia u progu
okresu świątecznego. Szeroka już
przystrojona, w galeriach handlowych leci „Last Christmas”,
a oni trenują, by w najbliższą
niedzielę pobiec na odcinku ponad dwudziestu kilometrów. Dla
mniej doświadczonych biegaczy
jest również trasa na „dychę”. I
choć bieganie samo w sobie stało
się popularne – co cieszy – bieg
Mikołajów jest szczególny. Bo

Zenek Martyniuk,
a sprawa toruńska
Internet podał, że Zakopane
z dumą ogłosiło tzw. line-up
„Sylwestra z Dwójką”. Gdy go
wysłuchałem, poczułem ulgę,
że nie spotkało to naszego
miasta. Jak musielibyśmy się
wstydzić za to, że „gwiazdą”
wielkiej sylwestrowej imprezy w mieście narodzin Kopernika, dumnej republice kupieckiej, o 800-letniej historii
jest... Zenek Martyniuk.

Druk:
Agora SA
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za treść zamieszczonych reklam

jak przejść obojętnie obok setek
uśmiechniętych osób w czerwonych czapkach? Czerwona fala
zaleje nasze miasto, Starówka
będzie najbardziej świątecznym
miejscem w naszym kraju. Pewnie nie każdy dobiegnie do mety,
ale wyzwanie będzie podjęte. Po
to, by wesprzeć dzieci z domów
dziecka, by wnieść trochę kolorytu w naszą codzienność, by zarażać pozytywnym nastawieniem
do świata i wreszcie dla samych
siebie, by zdrowo i aktywnie iść
przez życie. Także po to, żeby
dawać przykład. Bo wydarzenie
jest niezłą wędką dla tych, którzy
biegać chcą zacząć, ale… jutro.
Dla wielu „jutro” przychodzi wraz
z zapowiedzią kolejnego biegu
mikołajkowego, chcą wziąć udział
w ciekawym przedsięwzięciu i się
mobilizują… Sama dwa lata temu,
pisząc artykuł zapowiadający
bieg, zapragnęłam sprawdzić, na
czym polega jego wyjątkowość. I
choć z bieganiem nigdy nie było
mi po drodze, wystartowałam.

Oczywiście po wcześniejszych
przygotowaniach – niech ten
tekst nie będzie zachętą do spontanicznego udziału, można zrobić
sobie krzywdę! Dwie i pół godziny
później mogłam już powiedzieć,
że sprawdziłam na własnej skórze. Chyba lubię takie eksperymenty. Ale o świętach znacznie
więcej w tym wydaniu. Czas biegnie nieubłaganie. Czas rozpocząć przygotowania do tego wyjątkowego czasu, na który chyba
wszyscy z utęsknieniem czekamy. Niech Półmaraton Świętych
Mikołajów będzie wstępem do
świąt, przyjdźcie kibicować na
trasę biegu! Gorące wsparcie
na pewno się przyda. W naszej
redakcji za to finisz piernikowego konkursu. W poniedziałek, 5
grudnia, ostatni dzień przyjmowania prac. Trzymamy kciuki za
laureatów i już teraz dziękujemy
za liczny udział w zabawie. Zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom.

Podobno o gustach się nie
dyskutuje, bo każdy ma
własny. Niestety, nie dotyczy to moim zdaniem Zenka
Martyniuka i pokrewnych mu
„wytworów”. W jego przypadku czasoprzestrzeń się
zagina, kwanty zmieniają się
w śliwki i bez obaw mogę powiedzieć, że moim zdaniem,
kolega Martyniuk sieje żenadę. Wiem, że „słuchają tego
tłumy”, ale gdyby tłum miał
zawsze rację, to rewolucja
październikowa stworzyłaby
nam idealny świat bez trosk.
Kiedy usłyszałem, że Toruń
robi Sylwestra z TVP2, nie
byłem zachwycony, ale dostrzegłem jednak potencjał
promocyjny tego pomysłu.
W końcu po Wrocławiu brać
schedę to nic złego. Tym bardziej wielkim zaskoczeniem
było nagłe ogłoszenie, że
jednak Zakopane stanie się
„sylwestrową stolicą Polski”.
Trochę poczułem się smut-

ny, bo jednak ten promocyjny efekt... ech... Aż do tego
komunikatu. Każda kolejna
nazwa wykonawcy ogłaszana dumnie przez Zakopane
wywoływała we mnie taką
radość, jakby przy losowaniu
przeciwników Polski w mistrzostwach świata mówiono:
„Wyspy Owcze... Gibraltar...
Kraj Wyschniętych Śledzi...”.
Zarówno Boney M., jak i
Maryla Rodowicz to dawno
przebrzmiałe czasy. Boney
M. od lat z oryginałem wiąże tylko nazwa, służąca jako
produkt marketingowy. Owszem, lubię też Marylkowe
„wsiadanie do pociągu byle
jakiego”, ale... No właśnie,
byle jakiego Sylwestra Toruniowi nie potrzeba.
Pozwolę sobie wejść z 2016 w
2017, nucąc coś zupełnie innego niż hiciory Zenka.

Odważne decyzje
– owocują

Jest to jedna z tych sytuacji, które
wraz z upływem czasu wywierają na
nas coraz większe wrażenie. Mam na
myśli otwierający drugi dzień HRPP
Festival 2016 set Bartka „Bratka” Wójcika, wspieranego przez muzycznych
przyjaciół. W jednej z wypowiedzi
artysta tak o tym opowiedział: „zagrać premierę swojej płyty „From the
Book of Shadows” – będącej tribute
albumem „Book of Shadows” Zakka
Wylde’a – jest dla mnie spełnieniem
marzeń. Zrobić to z takimi muzykami,
jak mój mistrz Jacek Krzaklewski, GieŻaneta Lipińska-Patalon nek Loska, Mark Olbrich czy Gabriel
redaktor naczelna Fleszar – nie umniejszając roli Rysia

Adiós, el Comandante...

Żyję na tym świecie już 46 lat.
Wiele rzeczy uznawanych za
„wieczne” wywróciło się w tym
czasie do góry nogami. Bo czy
ktoś mógł przypuszczać, że
Niemcy kiedykolwiek się zjednoczą? Lub że upadnie ZSRR i
Układ Warszawski? I że papieżem będzie Polak, a zaraz po
Jarosław Jarry Jaworski nim Niemiec i Argentyńczyk?
specjalista public relations, Czy komuś, powiedzmy 40 lat
freak

Wilka, Juniora, Kasi Miernik oraz Mariusza Cholewy – na tej konkretnej
toruńskiej scenie to bardzo duże przeżycie”. Co najważniejsze, wydaje się że
publiczność w pełni podziela odczucia
Bartka Wójcika, o czym świadczą nadal napływające komentarze. Jako
organizator festiwalu mogę jedynie
dodać, że nie da się umniejszyć roli,
jaką w premierze płyty „Bratka”
odegrali: Kasia Miernik i powracający
na scenę po pięcioletniej przerwie
Mariusz Cholewa. Myślę, że w przyszłości jeszcze wielokrotnie o nich
usłyszymy. Mam nadzieję, że również
w kontekście ich kolejnych koncertów
w Hard Rock Pubie Pamela. Kasia
Miernik jest dowodem na to, jak wiele
w artystycznym rozwoju mogą dać
odważne decyzje. Zapewne pierwszą
z nich był wyjazd do Londynu, gdzie
studiując w LCCM (London Centre of
Contemporary Music), przewartościowała swoje podejście do muzyki.
Jak sama opowiada: „wiedza, doświadczenie i pomoc znakomitych
muzyków bardzo otworzyły mi oczy
i uszy. Dało mi to nowe spojrzenie, ta-

kie trochę bardziej „światowe”. Dzięki
uczelni zetknęła się z tak ciekawymi
osobowościami jak: Camelle Hinds,
Julian Burdock, Patrick Cotton, Gary B.
Poole, Ernie McKone, Sid Gauld. Tak to
wspomina: „To świetni muzycy, producenci, wykładowcy... genialni, mądrzy ludzie, którzy oferują znacznie
większe wsparcie niż godzina zajęć w
tygodniu”. Drugą z istotnych decyzji,
jaką bohaterka tej opowieści podjęła
po powrocie do kraju, była przeprowadzka do Krakowa. Na efekty długo
nie trzeba było czekać. Grand Prix i
nagroda publiczności zdobyte z zespołem Levi na festiwalu Galicja Blues
Festival 2013 oraz pierwsze miejsce na
festiwalu Pulavian Blues Festival 2014.
Kolejny zespół z Kasią w składzie to
grupa Wicked Heads. Niemniej utytułowana: Grand Prix i nagroda publiczności Galicja Blues Festival 2014,
pierwsze miejsce na Bluesroads Festival 2015, pierwsze miejsce w konkursie
Megafon Radia Kraków 2015. Warto
więc podejmować nowe wyzwania.

temu w Alabamie, przyszło do
głowy, że amerykański prezydent będzie ciemnoskóry? A
to wszystko się zdarzyło i to
w bardzo krótkim czasie oraz
bez światowych wojen. Jednak
pomimo tego wszystkiego na
Kubie „od zawsze” trwał „El Comandante” – Fidel Castro. Dla
jednych wielki rewolucjonista i
wizjoner, dla innych dyktator i
zbrodniarz. Nie za bardzo chcę
wchodzić w tę polemikę, bo po
poziomie życia i izolacji Kuby
widać doskonale, która z tych
ocen jest właściwa. Fascynuje
mnie coś innego. Oto ów, bez
dwóch zdań dyktator, dożył
swojej naturalnej śmierci. To,
co dla „zwykłych ludzi jest raczej normą, dla dyktatorów tak
oczywiste już nie jest. Patrząc
wstecz, na wielu z nich, aż skóra
cierpnie. Tyrani dawniej i obecnie najczęściej kończyli tragicznie. Popiela ponoć zjadły myszy, sporo rzymskich cezarów
wytruto, Robespierre – ścięty

na gilotynie, Mussolini – powieszony, Hitler – samobójstwo,
Nicolae Ceausescu – wręcz
rozszarpany, Saddam Husajn,
Muammar Kaddafi – zaszczuci na ulicach przez własnych
obywateli. Trzeba przyznać, że
każdy dyktator takiej śmierci
boi się najbardziej. Jej i utraty
władzy, bo to najczęściej to
samo. Podobnie pewnie kiedyś
skończą różni „władcy”: rodzina
Kimów w Korei, twórcy ISIS, prezydenci bananowych republik.
A może białoruski Łukaszenka
albo turecki Erdogan? Kto to
wie, co jeszcze przed nami? A
Fidel dożył na swojej wyspie
sędziwej starości, nadal trwa
tam rewolucja, a kiedy odszedł
– naród opłakuje go jak Boga. A
to już rzadki wyczyn jak na tyrana. I to dobrze, że rzadki, bo
dyktatorzy – na całe szczęście
– zwykle źle kończą...

Darek Kowalski
HRP Pamela

Maciej Karczewski
toruński przedsiębiorca

REKLAMA

-3TRN 2016120203T

LUDZIE

-4-

Torunianie połączyli siły
Międzynarodowo i z kamerą
Co może połączyć młodych ludzi mieszkających
i studiujących w różnych miastach, a nawet krajach? Rodzinne miasto! Tak powstał projekt filmowy torunian. Zdjęcia już trwają, a niebawem
kamery zawitają również do naszego miasta.

Cztery filmy,
jedna historia
Młodzi filmowcy opowiedzą
historię bliską ich sercu. Głównym bohaterem będzie młody
człowiek i jego losy.- Będą to
cztery filmy z różnych etapów
życia bohatera. W tle zagrają
magiczne miasta europejskie w
tym Toruń. Każdy krótki film to
zamknięta historia, która na koniec będzie częścią całego filmu.
Postanowiliśmy połączyć siły
i tak postał pomysł na 4 Short
Films Project, który będzie dla
nas pierwszym wpisem do naszego portfolio. Jesteśmy grupą
pochodzącą z Torunia, każdy z
nas studiuje na różnych uczelniach artystycznych w Łodzi,
Londynie, Białymstoku i Dani.
Zagra w nich między innymi absolwentka 1 LO w Toruniu - Agata Soboczyńska . - Każdy z nas
ma inne doświadczenia, mieszka
w różnych miastach to czyni ten
projekt unikatowy - zaznacza
jedna z uczestniczek projektu,
Agata Maślany.
Historia kończy się w Lizbonie.
Urocze miasto słonecznej Portugalii otwiera nowe myślenie,
nowe podejście do życia u głównego bohatera. Warto zaznaczyć
jednak, że historia nie kończy się.
Główny bohater ma zaledwie 21
lat, więc trudno tu mówić o końcu - bardziej o początku. Jest to
niewątpliwie kolejny krok. Są to
obrazy z życia głównego bohatera. Jak myślimy o życiu? Jako
o wielkich momentach: kiedy
skończę studia? Kiedy się ożenię? Ale tak naprawdę życie to
REKLAMA

jest to coś pomiędzy tymi wielkimi momentami. I właśnie to
chcą pokazać młodzi filmowcy.

Niebawem zdjęcia
w Toruniu
W całej historii jest wspólny mianownik Toruń. - Toruń to dom. To
miasto, które daje nam poczucie
bezpieczeństwa, wewnętrznego oczywiście. Warto do niego
wracać. Dwa filmy zamierzamy
nagrywać właśnie w rodzinnym
mieście. Gdzie wszystko dla nas
się zaczęło. Mamy nadzieję, że
to będzie również promocja naszego miasta. Pierwszy planujemy zrealizować już 27 i 28 grudnia. Będziemy nagrywać między
Ekipa na planie filmowym w Londynie
innymi w Baju Pomorskim oraz
w budynku 1 Liceum Ogólnokształcącego - opowiada Aga- muzyczny. Muzykę skomponują Maksymilian Kucharski oraz pewno jest znaną postacią w Tota Maślany. Będzie też akcent bardzo zdolni młodzi twórcy: Sebastian Zawadzki, który na runiu, absolwent ZSM im. Karola
Szymanowskiego, nagradzany na
wielu konkursach.

Pieniądze
z crowdfundingu
Oczywiście największym problem przy realizacji takich projektów są finanse. To wyzwanie
dla doświadczonych ekip, a dla
początkujących jeszcze większe
pole do popisu. Ale wydaje się,
że kreatywność zawsze jest największą wartości i jeśli się chce,
wszystko jest możliwe. - Niestety uczelnia nie może wesprzeć
tego projektu. Oczywiście w
każdym z miast możemy liczyć
na pomoc naszych znajomych i
rodziny. Pomogło nam już wie-

Fot. Nadesłane

le osób, bez których ten projekt by nie powstał. W Toruniu
pomaga nam między innymi 1
LO. Na Facebooku prowadzimy
relację z całego projektu, tam
są dostępne wszystkie informacje o 4 Short Films Project.
Powstała kampania na Go Fund
Me, gdzie udało nam się zebrać
fundusze na część produkcji zagranicznych. Bardzo wszystkim
dziękujemy za pomoc. Liczymy
na wsparcie mieszkańców Torunia oraz różnych instytucji.
Niedługo otworzymy kampanię
na Polak Potrafi, portalu, gdzie
każdy może wpłacić chociażby
złotówkę na produkcję naszego
toruńskiego filmu - zachęcają
uczestnicy projektu 4 Short Films Project.
Żaneta Lipińska-Patalon
redakcja@toronto-magazyn.pl
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Wyjątkowe „katarzynki” stworzone
dla koneserów smaku
12 miesięcy – dokładnie tyle leżakowało ciasto, z którego wyrobiono specjalną edycję toruńskich katarzynek. Jak udał się ten eksperyment
i czy możemy liczyć na jego powtórzenie? – Sprawdziliśmy!
- „Katarzynki 12 miesięcy” są
niczym wisienka na torcie. Po
raz pierwszy przygotowaliśmy ciasto, które leżakowało
rok. Warto podkreślić, że toruński piernik leżakuje, przez
co nie jest produktem, który
tuż po zagnieceniu ląduje
w piecu – opowiada Przemysław Myśliwy z Fabryki
Cukierniczej „Kopernik”. – Toruński piernik przetrwał już
kilkaset lat, co pokazuje, że
ma coś w sobie i jest to produkt, który nieustannie żyje i
funkcjonuje.
Toruńskie pierniki to marka, która od lat przyciąga
do Grodu Kopernika tysiące
turystów. Lokalni piekarze solidarnie nie zdradzają
jednak, w czym tkwi sekret
unikatowego smaku piernika.
Tej jesieni mistrzowie piernikarstwa z FC „Kopernik” przygotowali dodatkowo limitowaną edycję „Katarzynek”,
w których wszyscy chętni już
teraz mogą się rozsmakować.
– Około roku temu rozmawiałem ze swoimi piekarzami, czy

byliby gotowi przystąpić do
pewnego eksperymentu. Miał
on polegać na tym, żeby zagnieść ciasto i pozwolić, żeby
rok leżakowało. Postanowiliśmy wspólnie sprawdzić, jak
przez 12 miesięcy ciasto się
zachowa – wspomina Przemysław Myśliwy. – Najlepszą
okazją do zagniecenia ciasta
było święto – katarzynki,
które przypada 25 listopada.
Tak też się stało, po czym
ciasto zostało włożone do
specjalnej skrzyni. Myślę, że
koneserzy smaku odczują
różnicę – dodaje. Mistrzowie piernikarstwa już teraz
zapowiadają, że inicjatywa
zostanie na pewno powtórzona. W następnej edycji akcji
skrzynie pojawią się już dwie,
jednak ciasto niezmiennie będzie leżakowało co najmniej
12 miesięcy.

Polsce od dnia św. Katarzyny
rozpoczynał się okres przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Zgodnie z tradycją,
25 listopada, rozpoczynano
wypiek pierników, po czym
sprzedawano je na jarmarku,
przed kościołem św. Katarzyny. – Piernik szczególnie
teraz, gdy wielkimi krokami
zbliżają się święta, smakuje
najlepiej. Podtrzymywanie
lokalnych tradycji jest niezwykle ważne, dlatego cieszę
się, że piernikarze z Torunia
dokładają wszelkiej staranności do uzyskania wyjątkowego smaku swoich wyrobów – przekonuje Angelika
Wiśniewska z Torunia. – Nie
miałam jeszcze okazji spróbować specjalnej edycji „Katarzynek”, ale jako rodowita
torunianka na pewno wkrótce
to nadrobię.
– Mam zaszczyt pracować
Niezastąpiony smak
w fabryce, gdzie podtrzytradycji
mywanie tradycji od za„Katarzynki” zostały zapa- wsze jest niezwykle istotne.
kowane zgodnie z dawną Produkt tradycyjny jest jak
tradycją – ręcznie. Niegdyś w kanon. Wszystko dookoła

Toruńskie pierniki to marka, która od lat przyciąga do Grodu Kopernika

zmienia się, ale klasyka jest
nieśmiertelna. Dotyczy to
również receptury toruńskich pierników – opowiada
Przemysław Myśliwy. – Coraz
częściej zauważam, że wielu
producentów najróżniejszych
artykułów powraca do tradycji. Pokazuje to, że pomimo
nieustannych nowości, któ-

rymi jesteśmy zasypywani,
produkt tradycyjny nadal ma
ogromne znaczenie.
Uroku toruńskim „Katarzynkom” dodaje także związana
z nimi miłosna historia. Głosi
ona, że ich charakterystyczny kształt jest wynikiem połączenia dwóch serc, które
pierwotnie były otoczone
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Arnica poleca się na święta
Atrakcyjne ceny i wyjątkowe marki – w drogerii Arnica
każdy znajdzie coś dla siebie. Zainspiruj się i już teraz
wybierz idealny prezent na święta.

Prezenty i rabaty dla klientów
Drogeria Arnica to przede wszystkim atrakcyjne ceny i starannie dobrane marki. Dla klientów przygotowano rabaty,
sięgające do 70%. Za 39,99 zł można zakupić tam m.in. wszystkie rodzaje męskich perfum David Beckham oraz paletki
czekoladowe z Makeup Revolution. Poszukujący świątecznych inspiracji mogą skorzystać także z gotowych, starannie
skompletowanych zestawów upominkowych. W drogerii dostępne są również znane marki, których zakup często
możliwy jest wyłącznie online, tj. Babuszka Agafia, Organic Shop, Skin79 czy Orientana. W okresie przedświątecznym
na wszystkich klientów drogerii będzie czekała mała niespodzianka. Pracownicy przygotowali specjalną choinkę,
na której powieszono prezenty przeznaczone dla klientów. Nawet przy niewielkich zakupach można liczyć na drobny
upominek. Ponadto przy zakupach ze specjalną ulotką, można uzyskać 10% zniżki na wszystkie produkty!
Bezpłatne porady specjalistów
Na klientki drogerii już 15 grudnia będzie czekać bezpłatna dermokonsultacja, organizowana przez markę
Sylveco. W godz. od 10-17 będzie można w wygodny i szybki sposób zbadać poziom nawilżenia swojej skóry
oraz dobrać odpowiednie dla siebie kosmetyki. W okresie przedsylwestrowym kupujący w drogerii otrzymają
również bony na bezpłatny makijaż. Dzięki nim wszyscy zainteresowani będą mogli nauczyć się kilku
makijażowych trików oraz dowiedzą się, jak prawidłowo dobierać kosmetyki.

Fot. Przemysław Mrotek

obrączkami. Uznaje się, że
autorem oryginalnego wzoru jest czeladnik Bogumił,
który zakochany był w córce
mistrza piernikarskiego – Katarzynie.
Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl
TRN 2016120205T
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IDĄ ŚWIĘTA
Własne czy zamówione? Czyli tradycja kontra nowoczesność

Z powodu zabiegania coraz częściej na bożonarodzeniowym stole pojawiają się dania zamawiane. To oczywiście oszczędność czasu. Zamiast przedświątecznego
zabiegania i spędzania kilku czy kilkunastu godzin w kuchni, relaks i skupienie się na tym, co najważniejsze: na radosnym, niespiesznym obchodzeniu świat.
Chyba panie domu nie powinny
mieć wyrzutów sumienia, a takie
się często pojawiają, że zamiast
własnoręcznie zrobionych świątecznych dań, na stole znajdą się
specjały z restauracji. Może warto zamówić chociaż część z nich,
żeby nie zasypiać z wyczerpania
przy wigilijnej wieczerzy. Każdy,
kto chociaż raz przygotował samodzielnie wszystkie bożonarodzeniowe potrawy, wie, ile wymaga to wysiłku, czasu, a i przecież
stresu, czy aby wszystko smaczne
wyjdzie i sprostamy kulinarnym
gustom gości.
Zamówić to nie grzech
Polska bożonarodzeniowa tradycja to przede wszystkim pierogi,
barszcz i ryba, więc tych dań z
punktów gastronomicznych wędruje na stoły torunian najwięcej.
– Tak, trzeba przyznać, że pozostajemy tradycjonalistami. Wigilia,
mimo obowiązującego od kilku lat
prawa kościelnego, że w tym dniu
można spożywać również dania
mięsne, pozostaje jednak postna. Wśród zup prym wiodą zupa
rybna, owocowa – na przykład
śliwkowa z cynamonowymi kluseczkami czy grzybowa. PopularREKLAMA

nością cieszą się pierogi z kapustą
i grzybami leśnymi albo ze szpinakiem, serem fetą lub ricottą – mówi
Monika Gotlibowska, toruńska
restauratorka, współwłaścicielka
marki cateringowej gotujemy.pl,
która podkreśla, że na stole obowiązkowo musi pojawić się również
śledź, a w przypadku ryb smażonych oprócz karpia, degustujemy
sandacza czy łososia.
W kolejnych świątecznych dniach
pozwalamy już sobie na dania mięsne. – Klienci wybierają
głównie te dania mięsne, które
są czasochłonne i pracochłonne,
a jednocześnie wykwintne, czyli
na przykład kaczkę z pieczonym
jabłkiem i modrą kapustą czy udko
z gęsi z konfiturą owocową – wymienia Monika Gotlibowska, która
uważa, że w okresie Bożego Narodzenia na stole pojawiają się takie
specjały, które jemy zwykle tylko
od święta.
W restauracji Osetia klienci najczęściej oprócz tradycyjnych
świątecznych pierogów z kapustą
i grzybami, barszczu osetyjskiego na bogato, czyli z kawałkami
ziemniaków i buraków, zamawiają
nadziewane mięsem mielonym

osetyjskie pierogi czy rosół na łaje czy jabłka – można zawiesić przemęczeni – stwierdza toruńska
gęsinie.
na bożonarodzeniowym drzewku restauratorka. Słusznie, w końcu
jak za dawnych czasów. Oczywi- czas Bożego Narodzenia ma być
Świąteczne słodkości
ście podczas świąt warto nie fol- dla nas chwilą wytchnienia od coWykonanie ciast pochłania zwy- gować sobie z łakomstwem, żeby dziennych obowiązków.
kle sporo czasu, w dodatku efekt przypadkiem choinka zbyt szybko Kto jednak chce
może być zbyt „zaskakujący”, nie pozostała ubrana wyłącznie w przygotować
dlatego żeby nie ryzykować, czę- igliwie…
samodzielsto ich wykonanie zostawiamy
nie dania,
fachowcom. Krzysztof Rumiński, Kto najczęściej zamawia gotowe to oczywiwłaściciel sieci piekarni-cukierni, świąteczne przysmaki? Monika ście wspaprzyznaje, że od lat klienci naj- Gotlibowska zauważa, że najczę- niale podczęściej wybierają serniki, baby ściej z oferty korzystają osoby w trzydrożdżowe i piaskowe – makowe wieku 30-40 lat. Również osoby
czy cytrynowe, makowce, ale tak- starsze, którym często nie wyże ciasta mniej popularne w tym starcza już sił
świątecznym okresie i nowatorskie na intensywne
połączenia, jak karpatka z owo- bożonarodzecami, rolada bezowa z malinami, niowe przyszarlotka czy jabłecznik z bezą. g o t o w a n i a ,
W ostatnim czasie popularne choć czasami
stały się również desery o uroz- czują pewien
maiconych smakach. – To desery dyskomfort,
robione w blachach cukierniczych że ktoś ich w
z dodatkiem różnych owoców: tru- tym wyręcza.
skawek, malin, marakui, gruszek – Uważam, że
i jabłek w karmelu, jagód czy ra- powinniśmy
barbaru. Mamy około 40 różnych biesiadować
wariacji takich słodkości – mówi oraz cieszyć
Krzysztof Rumiński. Bardzo miłych się tym czasem
świątecznym pomysłem jest rów- spędzonym z
nież jadalna choinkowa dekoracja bliskimi zre- W Osetia specjalizuje się w pierogach
– pierniki choinki, bałwanki, miko- laksowani, a nie

mywać tę tradycję. Zapachy
przypraw korzennych, piernika,
gotowanej kapusty, barszczu, które wypełniają dom, przypominają
nam dzieciństwo i tworzą przyjemną – również kulinarnie – atmosferę tych wyjątkowych dni. I
chyba warto znaleźć czas, żeby
przygotować choć kilka potraw
samodzielnie. Dla satysfakcji!
Hanna Wojtkowska
redkacja@toronto-magazyn.pl

Fot. Przemysław Mrotek
TRN 2016120207G
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Święta Bożego Narodzenia poprzedzone są zawsze okresem gorących przygotowań. Zewsząd zachęcani jesteśmy do zakupów. Na każdym niemal rogu witają nas promocje, zniżki i przeceny. O czym
pamiętać, by w przedświątecznej zawierusze nie stracić głowy i zawartości portfela?

Rozmawiamy z
Marcinem Ciesielskim
radcą prawnym
Z roku na rok nasza
świadomość prawna jako konsumentów rośnie.
To cieszy. Prawo odstąpienia od umowy, rękojmia.
To pojęcia, które na stałe
zakorzeniają się w słownikach klientów. Niestety, na kupujących nadal
czeka wiele mniejszych
i większych pułapek.
- Niejednokrotnie zdarza się, że
pozornie dobry pomysł na obdarowanie bliskiej osoby okazuje się chybiony. Prezent może
nie przypaść do gustu, może
być w złym rozmiarze – opcji
jest wiele. Niestety nie zawsze
zwrot takiego zakupu będzie
możliwy. Zależy to od kilku
czynników, a w szczególności
od tego: gdzie dokonaliśmy
zakupu i czy towar jest pełnowartościowy (jest wolny od
wad).
Co w sytuacji, gdy zakupu dokonujemy
w tradycyjnym sklepie?
- Jeżeli dokonaliśmy zakupów w sklepie stacjonarnym
to zasadą jest, że nie możemy dokonać zwrotu towaru
pełnowartościowego.
Jeżeli towar nie ma wad, nie jest
uszkodzony, jest zgodny z
umową, to nie mamy podstaw,

by domagać się od sprzedawcy przyjęcia zwrotu. Jednakże
wielu sprzedawców, w szczególności sklepy sieciowe, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, wprowadza dodatkowe
przywileje dla swoich klientów.
Innymi słowy, pomimo braku
prawnego obowiązku, część
sklepów przyznaje kupującym
prawo do zwracania towarów
bez podania przyczyny.

Ważna uwaga
Przyznanie kupującym w sklepie
stacjonarnym prawa do zwrotu
zakupów bez podania przyczyny
jest oznaką dobrej woli sprzedającego. Jednak gdy sprzedawca
przyzna już takie prawo (np.
umieści w sklepie stosowny regulamin zwrotów lub
inną wyraźną informację) to
musi je bezwzględnie szanować i przyjmować zwroty.
Decydujący jest moment zakupu. Jeśli w czasie zakupu istniało prawo do zwrotu,
to nawet jeśli sprzedawca po
namyśle odwoła swoją akcję,
mamy prawo oddać zakupy i zażądać uiszczonej wcześniej ceny.

się na zakupy przez Internet. Tu prawdopodobieństwo zwrotu jest
większe, bo towaru nie
widzimy, nie dotykamy,
nie przymierzamy…
- W przypadku zakupów dokonywanych w Internecie
albo przez telefon przysługuje nam oczywiście ustawowe prawo odstąpienia od
umowy. Standardowo, od
umowy
możemy
odstąpić bez podania przyczyny,
w terminie 14 dni. Oświadczenie
o odstąpieniu może być złożone
w dowolnej formie i treści, ważne by wynikało z niego jaki jest
nasz zamiar. Warto również,
by po złożonym przez nas
oświadczeniu pozostał ślad
(np. wiadomość e-mail, potwierdzenie nadania listu).
Sprzedawca nie może nakładać na nas w tym względzie żadnych dodatkowych
obowiązków, wymogów formalnych. Nie może np. twierdzić, że uzna zwrot jeśli pokażemy paragon.

Pomimo braku prawnego obowiązku, część sklepów przyznaje kupującym prawo do zwracania towarów

video czy grami, jeżeli zostały
przez nas otwarte nie będą
mogły być zwrócone. Podobnie
rzeczy stworzone na nasze indywidualne, specjalne
zamówienie. To oczywiście jedynie przykłady. Sprzedawca
ma obowiązek poinformować
nas o tych wyjątkach jeszcze przed zakupem. Niestety
Ale z tego co wiem, ta za- praktyka jest taka, że tego
sada nie dotyczy każde- rodzaju zapisy najczęściej
go towaru?
zamieszczone są w często
nieprzystępnych regulaminach.
Zgadza się. Istnieje kilka waż- Warto więc zachować czujność.
nych wyłączeń, o których warAle często decydujemy to pamiętać. Płyty z muzyką, A jeśli towar zakupiony

Fot. Przemysław Mrotek

w Interencie odbieramy dla zakupów na odległość,
osobiście? Bo to często w tym prawa do odstąpienia.
Ale na koniec pamiętajmy o
proponowana opcja.
ważnej kwestii. Niezależnie od
- Tu jednak kryje się pewien tego gdzie, w jaki sposób dokohaczyk. Wielu sprzedawców za- naliśmy zakupów, sprzedawca
strzega w swoich regulaminach, ponosi odpowiedzialność za to,
ze w przypadku odbioru osobi- by zakupiony produkt był wolny
stego, nie jest zawierana umowa od wad oraz zgodny z umową.
sprzedaży, a jedynie dokonuje Zasada ta obowiązuje także w
się rezerwacji. Sprzedawcy ci przypadku produktów przecewywodzą, że właściwa sprzedaż nionych czy też z wyprzedaży.
następuje nie w sieci, a dopiero
w lokalu, sklepie stacjonar- Rozm. Żaneta Lipińska-Patalon
redakcja@toronto-magazyn.pl
nym. W tej sytuacji zdarza
się, że sprzedawcy odmawiają klientom praw typowych

Mikołajki ze sztuką

Centrum Sztuki Współczesnej
po raz czwarty zaprasza na
świąteczne targi unikalnego designu. Swoje produkty
– jedyne w swoim rodzaju
zabawki, autorskie akcesoria
dla małych i dużych, desi-

gnerskie ciuchy, pięknie wykonaną biżuterię i oryginalne,
nowoczesne gadżety, które
wymykają się sklepowym
definicjom – zaprezentuje
kilkudziesięciu wystawców. 3
grudnia będzie można leniwie

i bez szalonego przedświątecznego zgiełku kupić piękne prezenty dla najbliższych prosto
od polskich projektantów. W
tym czasie dla najmłodszych
kino Centrum przygotowało
cztery świąteczne filmy.

Następnego dnia, 4.grudnia w
związku z trwającą wystawą,
najmłodsi zaprojektują kolekcję strojów świątecznych, którą następnie znajdzie się na
specjalnym pokazie mody.
- W oczekiwaniu na białe
święta stworzymy świąteczną
instalację inspirowaną płatkami śniegu i ...modą! Rzucimy
wyzwanie
nadzwyczajnym
zdolnościom przyrody i sami
zaprojektujemy sobie zimę – w
kropki, paski czy inne wzory!
W tak udekorowanej przestrzeni pojawią się śnieżynki
z modą prosto z krainy lodu.
Przewidujemy bardzo ciepłą
atmosferę spotkania, dlatego
– dla bezpieczeństwa – upra-

sza się wszystkie bałwanki o
pozostanie na zewnątrz- zachęca Paulina Tchurzewska z
Centrum Sztuki Współczesnej
„Znaki Czasu”.
W niedzielę również ciekawa
pozycja w kinie CSW. -Najbliższa niedziela będzie okazją do poczucia świątecznej
atmosfery. Już od godziny
10:30 zapraszamy na Mikołajki w CSW. Rozpoczniemy od
seansu filmu „Magiczne święta” (w reż. Thale Persen), a
następnie zapraszamy na
wyjątkowe warsztaty- zachęca Piotr Waśniewski, kurator Centrum Sztuki Filmowej.

A warsztaty przeznaczone są dla dzieci od 8. roku
życia i ich opiekunów. Podczas spotkania uczestnicy
zaprojektują kolekcję strojów świątecznych. Postawą
będzie kolor biały, ulubiony
kolor zimy. Dzieci będą się
bawić się fakturami, łączyć
nietypowe materiały i tworzyć stroje. Obowiązkowym
elementem dla uczestników
tego spotkania będzie prezentacja swojego projektu
podczas pokazu mody w Labsenie, zaplanowanego jako
finał tegorocznego spotkania
mikołajkowego.
Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl

IDĄ ŚWIĘTA

- 10 -

Tego nie może zabraknąć na świątecznym stole!

Ze świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele tradycji, jak strojenie choinki, łamanie się opłatkiem i śpiewanie kolęd, ale tą, do której przywiązuje się
największą wagę, to… 12 potraw wigilijnych. Propozycji tych dań jest wiele, ale jakich absolutnie nie może zabraknąć na świątecznym stole?
Pewnie niejeden z nas powie, że
w tym roku nie będzie się objadał
podczas świąt. Przecież trzeba
dbać o zdrowie i o figurę! Ale to
zwykłe oszustwo. Przecież nikt
nie oprze się pierogom, rybie po
grecku czy makowcowi… Okazja
do skosztowania tych tradycyjnych smakołyków nadarza się
tylko raz w roku i trzeba z niej
skorzystać.
- Mnie najbardziej ze świętami
kojarzy się smażony karp i zupy.
Borowikowa i rybna to podstawa, której nie może zabraknąć w wigilijnym menu. Innymi
świątecznym rybami według
mnie są łosoś i pstrąg. U nas, w
Gęsiej Szyi, pstrąg pojawi się w
oryginalnej odsłonie. Przyrządzamy z niego tatar – opowiada Remigiusz Angowski. Kolejną
nowością w świątecznej ofercie
Gęsiej Szyi jest filet z karmazyna w sosie koperkowo-cytrynowym. Jednak w restauracji specjalizującej się w polskiej kuchni
nie może zabraknąć takich klasyków, jak: ryba po grecku, różnego rodzaju pierogów i kutii.

śledziową z jabłkami i orzechami?

Symbolika potraw

Na zdjęciu Jagoda Mazan z restauracji Gęsia Szyja

obchodzenia świąt również
zaczyna wkradać się nowoczesność. Spędzanie tego okresu w
kompleksach wypoczynkowych,
różowe choinki i nietypowe prezenty już nikogo nie dziwią, ale
Tradycja
jak ma się sprawa ze świąteczczy nowoczesność?
nym stołem?
- Osobiście jestem tradycjonaliTak jak do innych sfer życia, do stą i nie wyobrażam sobie świąt
REKLAMA

bez barszczu oraz pierogów z
kapustą i grzybami. Jednak niektórzy odchodzą od tych wigilijnych tradycji. Ostatnio miałem
gości, którzy zażyczyli sobie na
święta sajgonki – mówi Bartosz
Mikołajczak, menedżer Jimmy’s
Steakhouse. Sajgonki muszą
być skrajnym przypadkiem, ale
eksperymentowanie ze sma-

Fot. Lena Paracka

kami stało się dość powszechne.
Na blogach kulinarnych krążą
przepisy na mus buraczany z
malinami i ricottą, grochówkę z
wędzonymi śliwkami czy pierożki
z suszoną śliwką w sosie miodowym.
- Potrawą, która jest u mnie w
rodzinie od pokoleń, to sałatka
śledziowa. Są różne odmiany tej

sałatki, ale bez względu na postać, śledzie u mnie w rodzinie to
podstawa – opowiada Bartosz
Mikołajczak.
Znana nam sałatka śledziowa
często występuje z dodatkiem
ziemniaków, buraczków, jajek
czy śmietany. Ale co powiecie
na śledzie w korzennej, słodkopikantnej zalewie albo sałatkę

Dawniej przypisywano daniom
wigilijnym dużą symbolikę, choć
samo pochodzenie tradycji dwunastu potraw nie jest do końca
znane. W niektórych regionach
symbolizują one dwunastu apostołów, a w innych dwanaście
miesięcy roku. Samo zjedzenie
ich miało przynieść dobrodziejstwa. Zjedzenie dań rybnych
w dzień Bożego Narodzenia
zapewniało zdrowie i dostatek
przez cały kolejny rok. Według
tradycji nie może zabraknąć
również zboża i miodu. Są one
gwarancją pomyślności i bogactwa. Tych składników można użyć do pieczenia ciast, na
przykład kutii i makowca albo
do pierogów na słodko. Dzisiaj
owa symbolika jest mało istotna, ale większość Polaków i tak
nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez barszczu,
pierogów czy karpia. To smaki
kojarzące się z dzieciństwem,
rodzinną kolacją i ciepłą atmosferą. Smacznego!
Lena Paracka
redakcja@toronto-magazyn.pl
TRN 2016120200G
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Napisz list i odmień czyjeś życie
Maraton Pisania Listów Amnesty International rozpocznie się w Toruniu 10 grudnia. W przedświątecznej gonitwie warto choć na chwilę zatrzymać się,
by poznać wyjątkowe historie i w symboliczny sposób okazać pomoc.
Maraton Pisania Listów organizowany przez Amnesty
International to już tradycja.
Co roku na początku grudnia
aktywiści, wolontariusze i
osoby dobrej woli gromadzą
się, żeby wspólnie wesprzeć
ofiary niesprawiedliwości na
całym świecie. – Jeden list
naprawdę może zmienić sytuacje bohaterów. Nasz jeden list łączy się z milionami
innych, pisanych na całym
świecie, w obronie tych samych osób, przez co rządy
danych krajów odczuwają z
naszej strony solidny nacisk
– przekonuje Agnieszka Łuczywek-Warszewska, koordynator AI Toruń. – W 2015
r. setki tysięcy ludzi podjęły
ponad 3,7 mln akcji w ponad
200 krajach i terytoriach na
całym świecie. W Polsce napisaliśmy 270 235 listów. Zorganizowaliśmy akcje w ponad
600 miejscach w całym kraju.
Wierzymy, że w tym roku maraton znowu odniesie sukces.
– Napisanie jednego listu to
niecałe pięć minut, a w przypadku naszych bohaterów i
bohaterek akcji, taki list może
zmienić życie – przekonuje
Monika Róża Wiśniewska, wolontariuszka. – To trochę jak

z deszczem: jedna kropla nic
nie znaczy, ale tysiące mogą
spowodować powódź. Tak
samo my, staramy się zalać
listownie władze i wpłynąć
na zmianę ich decyzji.
Historie poruszające
tysiące serc
Uczestnicy
tegorocznego
Maratonu Pisania Listów
będą pisać listy w obronie
11 bohaterów i bohaterek z
całego świata. Wśród nich
znajdą się m.in.: Annie Alfred
z Malawi, Edward Snowden ze
Stanów Zjednoczonych oraz
Johan Teterissa z Indonezji.
– Najbardziej poruszyła mnie
historia Annie Alfred – dziesięcioletniej dziewczynki z
Malawi, która z powodu swojej choroby narażona jest na
wielkie niebezpieczeństwo –
przekonuje Klaudia, studentka z Torunia. – Annie cierpi
na albinizm, który polega na
tym, że brakuje jej pigmentu
w skórze, włosach i tęczówce
oka. Przepełnieni zabobonami ludzie uważają części ciała
albinosów za amulety, które
mają zapewnić bogactwo.
Albinosi w Malawi żyją w ciągłym strachu, w każdej chwili

mogą zostać porwani i zamordowani. Michalinę
Lesińską,
wolontariuszkę,
najbardziej poruszyła historia
kameruńskiego
nastolatka, imieniem Fomusoh
Ivo Feh, który
został skazany
na 10 lat więzienia za wysłanie koledze
niepoważnego
smsa. – Los, jaki
go spotkał, jest
oburzająco niesprawiedliwy,
a jego dobrze
zapowiadająca
się przyszłość
została w jednej
chwili obrócona Maraton Pisania Listów organizowany jest przez Amnesty International
w niwecz. Sama
do wspieranych osób. Jak się pisać w każdym języku świajestem w podobnym wieku i
okazuje, bohaterowie regu- ta, w języku polskim również.
nietrudno mi sobie wyobrazić
larnie starają się odpowiadać Na piszących czekają wszeljego przeżycia – dodaje.
na słowa otuchy. – Zarówno kie materiały i wzory listów
od władz, jak i od maratoń- oraz dokładne opisy historii
Warto czekać
skich bohaterów zdarzają bohaterów.
na odpowiedź
się odpowiedzi na poszczególne listy. Znam kilka osób, W Toruniu maraton zorganiListy pisane w ramach Maraktóre otrzymały odpowiedź zowany zostanie w dniach
tonu skierowane są zarówno
na swoje listy – zdradza 10-11 grudnia, a miejscem
do władz państwowych, jak i
Agnieszka. – Listy możemy spotkania będzie Ahoj Cafe,

Fot. Przemysław Mrotek

przy ul. Łaziennej 9 oraz Cafe
pARTer przy ul. Wały gen.
Sikorskiego 13. Z historiami
bohaterów można zapoznać
się na stronie: www.amnesty.
org.pl/maraton/.
Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

Masz pomysł na nową trasę rowerową? Zabierz głos w konsultacjach
Obecnie mamy w naszym mieście 104 km tras rowerowych, w tym 82 km z nich są wyasfaltowane. Dziesięć lat temu było zaledwie 28 km dróg dla rowerzystów! Powstaną kolejne. Mieszkańcy do 5 grudnia mogą w tej sprawie zabrać głos – przedstawić propozycje kolejnych odcinków tras, udogodnień,
wyrazić swoje opinie i uwagi.
Rower w Toruniu jest wygodną
opcją przemieszczania się. Wprawdzie nie ma w naszym mieście korków w godzinach szczytu na miarę
stolicy, ale rezygnacja z samochodu na rzecz jednośladu i tak daje
szansę na dosyć szybkie dotarcie
z pracy czy ze szkoły do domu.
Toruń to na tyle kompaktowe
miasto, że nie trzeba pokonywać
kilkudziesięciu kilometrów, żeby
dojechać na każdy jego skraj. Poza
tym zawsze nadrzędną zaletą zastąpienia auta rowerem może być
po prostu ruch!
Koncepcja do konsultacji
Obecnie powstaje koncepcja rozwoju komunikacji rowerowej na kolejne lata – obejmujące 2017-2023.
Będzie to zarówno podsumowanie
ostatniego 10-lecia, jak i plany na
dalszy rozwój. Co mogą mieszkańcy w tej sprawie zrobić? Bardzo
wiele, bo już teraz są zachęcani
do zabrania głosu w kwestii przyszłych inwestycji, koniecznych
dla rowerzystów rozwiązań technicznych, kolejnych udogodnień,
priorytetów, preferencji – we
wszystkim, co ułatwi i usprawni
poruszanie się po naszym mieście
rowerem.
Do 5 grudnia, czyli do poniedział-

ku, zainteresowani tematem mogą
jeszcze wypełnić internetową
ankietę albo przesłać uwagi mailem do Miejskiego Zarządu Dróg
(mzd@mzd.torun.pl) z tytułem
wiadomości: „koncepcja rowerowa – konsultacje”. Zawarte uwagi
będą wskazówką dla urzędników
tworzących koncepcję i bardzo
cenną podpowiedzią z punktu widzenia użytkowników tras.
Jest jeszcze trochę do zrobienia
Spotkanie otwarte, zaplanowane
na przyszły rok, będzie drugim
etapem tworzenia koncepcji – zaprezentowana zostanie wówczas
robocza wersja dokumentu, dostępna również dla zainteresowanych w internecie. Będzie to
kolejna okazja, żeby mieszkańcy
wnieśli swoje opinie i propozycje. – Kiedy zakładaliśmy nasze
stowarzyszenie w 2006 roku, tras
rowerowych było niewiele. Priorytetem jest to, żeby infrastruktura rowerowa tworzyła w mieście
spójną całość. W Toruniu z roku na
rok sytuacja się poprawia, co oczywiście cieszy. Pozostają jednak
miejsca, które wymagają kontynuacji udogodnień dla niezmotoryzowanych. To na przykład odcinek

W ramach przyszłorocznych inwestycji zaplanowano m.in. przebudowę chodnika na chodnik i drogę
rowerową przy Szosie Lubickiej,
przy Grudziądzkiej, budowę drogi
rowerowej i chodnika na odcinku
wzdłuż Włocławskiej – od Zdrojowej do Ustronnej, budowę trasy
rowerowej od Drogi Starotoruńskiej do wału przeciwpowodziowego. Powstaną kolejne parkingi
dla rowerzystów, stojaki i tablice
informacyjne na drogach rowerowych.
Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

W Toruniu z roku na rok poprawiają się warunki jazdy dla rowerzystów

ulicy Lubickiej, most drogowy im.
J. Piłsudskiego, plac Armii Krajowej i ulica Poznańska, brakujące
odcinki na Szosie Chełmińskiej czy
Bulwarze Filadelfijskim. To punkty
newralgiczne od lat – wymienia
Joanna Jaroszyńska ze Stowarzyszenia Rowerowy Toruń. – Myślę,
że warto byłoby również zapewnić
ciągłość tras biegnących obwodnicą Starego Miasta. Jako rowerzyści

zdajemy sobie również sprawę, że
niestety nie wszędzie jest miejsce
na wyznaczenie odpowiedniej jakości trasy rowerowej. Trzeba dopasować konkretne infrastrukturalne rozwiązania do konkretnych
miejsc.
- Do tej pory najczęściej zgłaszanymi sygnałami – uwagami ze
strony mieszkańców były prośby
o uzupełnienie oznakowania oraz

Fot. Przemysław Mrotek

o ustawienie stojaków rowerowych – mówi rzecznik prasowy
MZD Agnieszka Kobus-Pęńsko.
– W przyszłym roku zakładamy
przebudowanie i wybudowanie
kolejnych 3 km tras rowerowych.
Niezależnie od tego ścieżki rowerowe powstaną w ramach realizacji inwestycji drogowych takich jak
przebudowa ulic: Łódzkiej, Szosy
Chełmińskiej, Polnej i Turystycznej.

Obecnie w Toruniu są prawie 104 kilometry tras dla
rowerów, w tym 85 kilometrów dróg dla rowerów,
16 kilometrów ciągów
pieszo-rowerowych oraz
3 kilometry pasów dla rowerów. Ponad 82 kilometry tras ma nawierzchnię
asfaltową. Na początku
roku 2006 w Toruniu było
dostępnych jedynie 28 kilometrów ścieżek rowerowych.

MIASTO
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Mikołaju Święty! Pokaż, jak potrafisz biegać!
Już w najbliższą niedzielę Festiwal Biegów Świętych Mikołajów. W biało-czerwonych mikołajowych barwach weselej zrobi się w ten zimowy
czas. Jak co roku, oprócz dystansu na 21,1 km, będzie opcja na 10 km, a także bieg dla dzieci. Biegacze po raz kolejny udowodnią, że sport
można uprawiać o każdej porze roku, niezależnie od kresek na termometrze!
Uczestnicy toruńskiego sportowego wydarzenia zapisali się
już m.in. w „Księdze rekordów
Guinnessa” – dwa lata temu
przed startem około 4000 biegaczy w ramach rozgrzewki
przez minutę ćwiczyło „pajacyki”. Pobili tym samym rekord ustanowiony przez 1200
Japończyków. Jedną z atrakcji
w historii eventu było także
pozdrowienie wszystkich biegaczy, tuż przed startem, przesłane prosto z Laponii przez samego – oryginalnego! – Świętego
Mikołaja. Tegoroczną festiwalową atrakcją będzie rozgrzewka
przed startem poprowadzona
przez tancerzy z Urban Dance
School.
Tanecznie rozgrzani Mikołajowie wyruszą w trasę. Około 3500
biegaczy wystartuje 4 grudnia o
11.00 spod pomnika Kopernika,
żeby zmierzyć się z wybranym
przez siebie dystansem. Którędy pobiegną? Uczestnicy XIV
Półmaraton Świętych Mikołajów po raz pierwszy przemierzą
prawo- i lewobrzeżną częścią
miasta. W skrócie: tradycyjnie zaczną od starówki, potem
pobiegną Bulwarem Filadelfijskim przez most Piłsudskiego,
następnie ulicą Podgórską, do
nowego mostu, wzdłuż Wisły,
przez Miejski Park na Bydgoskim Przedmieściu i kampus uniwersytecki. Krótsza trasa 10-kilometrowa poprowadzi przez

Bulwar, do parku na Bydgoskim
i kampus UMK. Trasy będą oznakowane co kilometr. – Po raz
pierwszy Półmaraton Świętych
REKLAMA

Mikołajów nie będzie przebiegał przez Barbarkę, a w
całości przez miasto. Ze starą
trasą mam związanych wiele
wspomnień i miała ona niepowtarzalny urok. Pamiętam
lata, kiedy mroźna zima tworzyła niesamowitą scenerię
w lasach Barbarki. Zasypane
śniegiem drzewa uginały
się nad drogą, którą biegł
sznur Mikołajów. Oczywiście
w gronie przyjaciół i znajomych z całej Polski, z którymi
spotykam się co roku na tym
biegu, z pewnością będziemy się świetnie bawić również na nowej trasie. Mimo
„rozbiegania” i zakończenia
okresu startowego uczestniczę w półmaratonie z wielką
przyjemnością – mówi Anna
Arseniuk, znana toruńska
ultramaratonka, która trasę
półmaratonu pokona po raz
dziewiąty.
Od 2-latka do…
Wiek uczestników? W półmaratonie i na 10 kilometrów mogą wystartować osoby
powyżej 15. roku życia do…
„nieskończoności”. Spełnieniem
marzeń uczestników będzie
oczywiście zmieszczenie się
w czasie, być może miejsce na
podium, ale przede wszystkim
szczęśliwe dotarcie do mety,
czyli stadionu miejskiego przy
Bema. Czekający na finiszu na

Już w najbliższą niedzielę Toruń odwiedzą biegający Mikołaje z całego kraju
otrzymają czerwone koszulki i
czerwono-białe czapki. Na mecie do zestawu dołączy oryginalny medal, zaprojektowany
i wykonany przez toruńskich
plastyków. Medal w tym roku
ma nietypowy design – został
ubrany w mikołajową czapkę.

Najmłodsi, czyli dzieci z roczników 2000-2014, rywalizować
b ę d ą
również
w Biegu
Mikołajka.
Najstarsze
pociechy –
14-16-letnie muszą
przebiec
kilometr,
dzieci
2-4-letnie
– 60 m. Dla
najmłodszych dod a t ko w a
atrakcja
– trochę
biegaczy ciepły posiłek, napo- magii. Iluzjonista Mariusz Czajka
je i drożdżówki, wynagrodzą zaprezentuje swój zjawiskowy
trudy. Wszyscy uczestnicy pokaz iluzji.
wydarzenia przed startem

Biegacze
rozdają prezenty
Uczestnicy sportowego eventu od lat okazują się prawdziwymi św. Mikołajami. W tym
roku spełnią marzenia około
100 podopiecznych z czterech
toruńskich placówek opiekuńczo-wychowawczych. Od lat
mikołajowy bieg połączony jest
z akcją charytatywną. – Dzieci i młodzież piszą listy do św.
Mikołaja, w których zdradzają
swoje marzenia. Bardzo często
są to potrzeby związane, szczególnie w przypadku starszej
młodzieży, z zawodem, do którego się przyuczają. Podopieczni domów dziecka wspierają organizatorów podczas biegu jako
wolontariusze, rozdają posiłki,
kibicują, przygotowują występ
artystyczny, wielokrotnie sami
po czasie stają się uczestnikami biegu. Część prezentów jest
wręczana w dniu biegu, a część
wędruje pod bożonarodzeniową choinkę – opowiada Alina
Jaworska, koordynatorka akcji
„Biegacze dzieciom”. Organizator Festiwalu Biegów Świętych

Mikołajów – Stowarzyszenie
Kultury Fizycznej „Maraton
Toruński” również przekazuje
potrzebne sprzęty, zgodnie
z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez daną placówkę. – Do akcji mogą włączyć
się wszyscy chętni, nie tylko
uczestnicy biegu. Każdy może
kupić prezent – zachęca koordynatorka.
Anna Arseniuk: – Biegowi towarzyszą uśmiechy i pozdrowienia od kibiców, odwzajemniane przez uczestników
wydarzenia. Moi przyjaciele
Robert Piwoński przebrany
za św. Mikołaja z pastorałem
i Alina Podbielska, która staje
się panią Mikołajową, biegną
z wielkim workiem, rozdając
na trasie cukierki dzieciom.
Biegną tak co roku od pierwszej edycji i to właśnie oni
oraz inne pełne radości osoby
tworzą atmosferę tego wydarzenia. Dla nas biegaczy to
wspaniała zabawa i biegowe
zakończenie roku.

Fot. Mateusz Patalon
Jeśli ktoś jeszcze chciałby wziąć udział w biegu,
może to zrobić. Kiedy?
3 grudnia w godz. 15.0020.30 i 4 grudnia 7.008.00. Gdzie? W biurze zawodów: w hali sportowej
Zespołu Szkół Przemysłu
Spożywczego, przy ul.
Grunwaldzkiej
33/35,
obok stadionu miejskiego przy Bema. Na chętnych będzie czekać jeszcze około 100 numerów
startowych.

Uwaga,
utrudnienia w ruchu!
4 grudnia 2016 r. na
osiedlu Rudak od godziny 11.00 do 13.00 będą
utrudnienia w ruchu na
następujących ulicach:
Podgórska (od ul. Okólnej do Kujawskiej w kierunku mostu im. J. Piłsudskiego) oraz ul. Kujawska (od ul. Łódzkiej
do Dworca PKP) i linii auHanna Wojtkowska tobusowych o numerach:
redakcja@toronto-magazyn.pl 12, 13, 29, 38.

TRN 2016120209G
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Najbardziej Świąteczny Piernik
w Toruniu
Trwa druga edycja wyjątkowej akcji. Najmłodsi mieszkańcy
naszego miasta przygotowują pierniki, które zostaną nagrodzone
na specjalnym Mikołajkowym spotkaniu.

Na Wasze prace czekamy do 5 grudnia w redakcji:
ul. Grudziądzka 79/8
Informacje: redakcja@toronto-magazyn.pl
Regulamin: www.toronto-magazyn.pl

Jak wziąć udział w konkursie?

W naszej zabawie mogę brać udział zarówno osoby indywidualne, jak i grupy: przedszkola, szkoły
publiczne i prywatne. Najważniejsze jest to, by złożona praca zawierała dane: imię, nazwisko i wiek
uczestnika oraz numer telefonu do opiekuna. Termin składania prac upływa
5 grudnia. Wszystkie prace należy dostarczyć do siedziby redakcji,
która znajduje się przy ul. Grudziądzkiej 79/6 (Bumar, 1 piętro).
W konkursie mogę brać udziałdzieci do dwunastego roku życia,
dolnej granicy wieku nie ma.

10 grudnia odbędzie się finał zabawy,
gdzie nagrodzimy wyróżnione prace,
zaprosimy również na warsztaty
do Muzeum Toruńskiego Piernika!

REKLAMA

TRN 2016120210G
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Nocna Zmiana Bluesa

W klubie Lizard King odbył się koncert urodzinowy. Sławek Wierzcholski & Nocna Zmiana Bluesa świątowali 35-lecie.
Fot. Robert Berent

Music & Dance Show

Projekt to połączenie muzyki Tango Corazon i Coloriage oraz pełnych dramaturgii choreografii tanecznych. Na akordenionie zagrał Marcin Wyrostek. Fot. Robert Berent

KULTURA
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Koncert

Oprowadzanie

Manchester w Pameli

Wystawy w Wozowni z przewodnikiem

W poniedziałek 5 grudnia 2016 w Hard Rock Pubie Pamela wystąpi zespół Manchester. Wieczór
otworzy swoim setem grupa Zagadka. Od wielu lat Manchester właśnie w tym miesiącu występuje w „Pameli”. Koncerty te są więc stałym elementem terminarza klubu. Za każdym razem
zespół szuka nowej formuły swojego
występu, przygotowując dla swoich
fanów muzyczne niespodzianki. W 2016
roku koncert będzie zapowiadał płytę
„TORUŃ RO(c)KUJE. LIVE”. Krążek ten
zawiera utwory koncertowe siedmiu
toruńskich zespołów zarejestrowane w
Hard Rock Pubie Pamela. Jego wydawcą jest HRPP Records. Płyta pojawi się
w sprzedaży na początku 2017 roku.

Manchester 5.12.2016, godz. 19.00
HRP „Pamela”, ul. Legionów 36 Wstęp wolny

W towarzystwie przewodnika obejrzeć będzie można cztery ekspozycje: „Zarodki” Marcina Zawickiego, „Transformacja błędów w prawdę” Katarzyny Kujawskiej-Murphy, „Cygaro”
Pawła Olszczyńskiego i „Anthropologist Translated” Petra Duba. „Zarodki” to prezentacja
prac Marcina Zawickiego – jednego z najciekawszych malarzy młodego pokolenia, laureata
wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. W Wozowni pokazywane są jego dwa najnowsze
cykle malarskie: „Homoimerie” oraz „Sporysz” oraz instalacje i obiekty, na podstawie których artysta buduje bardzo osobliwy świat swoich płócien. Z kolei Katarzyna Kujawska
-Murphy w swoim projekcie „Transformacja błędów w prawdę” skupiła się na Westbeth
–słynnym budynku w West Village w Nowym Jorku, a zarazem najstarszej nowojorskiej
komunie artystycznej, gdzie szuka śladów jej dawnej mieszkanki, fotografki Diane Arbus.
Oblane czarnym lateksem kolekcjonerskie wazony z lat 60., przypominające gadżety erotyczne, to obiekty prezentowane na wystawie „Cygaro” Pawła Olszczyńskiego –opowieści
o mocnej, obsesyjnej zależności pomiędzy podmiotem a przedmiotem. Natomiast wystawa
„Anthropologist Translated” Petr Dub odnosi się do podróży także na innej, bardziej metaforycznej płaszczyźnie – chodzi o wędrówkę znaczeń.

Oprowadzanie w Wozowni 4.12.2016, godz. 12.00
Galeria Sztuki „Wozownia” ul. Ducha Św.

Spektakl
Dla całych rodzin

Wystawa

„Gwiezdne przygody Mikołaja z Torunia”
to spektakl familijny, który dzięki swej wyjątkowej, innowacyjnej oprawie wizualnej
zabierze nas w świat słynnego Mikołaja
Kopernika. Co najważniejsze, nie będzie to
zwyczajna lekcja historii! Młody bohater
poprowadzi nas nieznanymi dotąd szlakami
Torunia, aby przybliżyć nieco legendy miasta oraz zapoznać nas ze swoimi odkryciami astronomicznymi. W przystępy sposób
wytłumaczy, na czym właściwie polegała
jego teoria, także ze spektaklu wyjdziemy
rozbawieni, wzruszeni ale i dokształceni.
Teatr Magiczny Obraz stawia na dialog z
młodym widzem. To jest absolutnie najważniejsze! Dlatego, zrezygnowano z klasycznych scenografii na rzecz znanego dzieciom języka nowych mediów (wizualizacje, animacje 3D). W spektaklu usłyszymy także piosenki, autorską muzykę Steve Nasha oraz
będziemy mogli wejść na scenę, aby wraz z aktorami poczuć nadciągającą z wszelkich
zakamarków magię Świąt Bożego Narodzenia.

„Kropka w kropkę”

Gwiezdne przygody Mikołaja z Torunia
6.12.2016, godz. 18.30 Dwór Artusa, Sala Wielka
Bezpłatne wejściówki w kasie

„Kropka w kropkę” to wystawa, która w atrakcyjny sposób wskazuje podobieństwa pomiędzy pracą artystów i projektantów, nie ignorując jednak dzielących ich
różnic. To pierwsza taka ekspozycja zrealizowana przez polską instytucję wystawienniczą! Zobaczymy kolekcję współczesnych dzieł sztuki w dialogu z kolekcją
ubiorów. Będzie to nie tylko uczta dla oczu, ale także możliwość odkrycia na nowo
kolekcji toruńskiego CSW, budowanej od 2007 roku i zawierającej prace najważniejszych polskich artystów współczesnych. Kontrapunktem do wybranych prac z kolekcji CSW stanie się kolekcja ubrań, znana pod nazwą „Muzealne mody”, tworzona
od kilku lat w Poznaniu przez Piotra Szaradowskiego. Znajdują się w niej ubiory
zaprojektowane przez najważniejszych projektantów działających w Paryżu w II
połowie XX wieku, takich jak m.in. Christian Dior, Cristóbal Balenciaga, André Courrèges, Karl Lagerfeld czy Issey
Miyake.

Kropka w kropkę.
Muzealne mody
Centrum Sztuki
Współczesnej
ul. Wały. Gen. Sikorskiego 13

25.11.2016 – 01.01.2017

Show
Druga twarz opery
Operowe show „Od Disneya do Klasyki” to koncert, na który składają się najpiękniejsze arie i duety operowe, piosenki z filmów o Bondzie oraz
najsłynniejsze melodie z bajek Disneya, a także utwory m.in. Sinatry, Niemena i Adele. Młodzi artyści z Poznania łączą tradycję i współczesność
– opera i elektronika podczas tego samego koncertu? W ich wykonaniu wszystko jest możliwe. To już specjalność Opera Night Group – klasycznie
wykształceni śpiewacy operowi są elastyczni i występują w każdym miejscu z różnym składem instrumentalnym: od orkiestr symfonicznych do
współczesnej elektroniki. W CKK Jordanki 11 grudnia pokażą repertuar, w którym klasyczne instrumenty takie jak harfa, fortepian i skrzypce grają
na jednej scenie w towarzystwie nowoczesnej i zyskującej coraz większą popularność muzyki elektronicznej. Show „Od Disneya do Klasyki” to
jednak nie tylko muzyka. Oryginalność spektaklu to niesamowite aranżacje na trzy doskonałe głosy operowe, współczesne i klasyczne instrumentarium oraz współgrające z muzyką fenomenalne efekty świetlne, wizualizacje, teledyski oraz ruch sceniczny. Młodzi śpiewacy nie stronią
od klasyki, ale nie są obciążeni operową manierą i z łatwością odnajdują się w nowoczesnej stylistyce. Dlatego show „Od Disneya do Klasyki”
Opera Night Group w przeciwieństwie do tradycyjnej opery zadowoli nie tylko publiczność o konserwatywnych gustach. Większość repertuaru
spektaklu stanowią utwory współczesne, ale proporcje między klasyką i nowoczesnością gwarantują niezapomniane widowisko operowe.
REKLAMA

Opera Night Group „Od Disneya do Klasyki”
CKK Jordanki 11.12.2016, godz. 18.00 Bilety: 75 zł
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