
Starówka, S. 8
Wakacyjne animacje dla najmłodszych, 
sprawdź, co robić latem w mieście.

MiaSto, S. 5
Wielki powrót Song of Songs.
Zagrają na Jordankach.

Dom i wnętrze, s. 9-11
Wakacje - sezon remontów. 
Może czas odświeżyć mieszkanie?
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Rysowaniem i projektowa- 
niem graficznym zajmuje 
się od wielu lat. Doświad-
czenie zdobył, pracując 
dla dzienników regional-
nych oraz współpracując 
z agencjami reklamowymi 
przy wielu różnorodnych 
projektach.
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Toruń, 7 lipca, rok 2037
Jest zwyczajny piątek, 7 lipca 
2037, godzina 7:30. Nad Toru-
niem tradycyjnie, ciężkie, siarko-
we chmury. Na szczęście maski 
ochronne są uzupełniane przez 
uliczne roboty na bieżąco. Z po-
ciągu-tuby wysypuje się tłum 
ludzi z Łodzi. Od kiedy zmniej-
szyła się do 80-tysięcznego mia-
steczka, praca w Toruniu stała 
się tam najlepszą posadą. Dojazd 
jest prosty i szybki. Wymyślone 
jeszcze w latach 20. XXI wieku 
przez Elona Muska pociągi-tuby 

magnetyczne przewożą ludzi z 
Łodzi do Torunia w 6 minut.
Toruń jest ładnym 160-tysięcz-
nym miastem, w którym pracuje 
się w głównie opiece nad eme-
rytami i turystyce. Odwiedza-
nie zabytków utrudnia jednak 
45-stopniowy upał za dnia i 
nigdy nie schodząca poniżej 30 
temperatura w nocy. Ostrzegał 
o tym 20 lat temu genialny fizyk 
Stephen Hawking. Niestety miał 
rację i mamy kataklizm global-
nego ocieplenia. W efekcie pod-
niosły się morza i zniknęło nieco 
wybrzeży. Np. całe Trójmiasto, w 
efekcie czego 35. edycja Open’era 
odbywa się w Toruniu. 30% toru-
nian to dziś emeryci powyżej 80. 
roku życia. Wiele osób przyjeżdża 
do nas z całej Europy na „jesień 
życia”, by w spokojnych warun-
kach pięknego miasta smakować 
emeryckich luksusów. Reszta 
mieszkańców to w połowie Pola-
cy, w połowie Ukraińcy. Zresztą 
dziś stanowią oni już niemal 1/4 

ludności Polski.
Problemem, także w Toruniu, jest 
tzw. sztuczna inteligencja. Odkąd 
w 2022 pierwsze roboty w nią wy-
posażone zaczęły samodzielnie 
myśleć na takim samym poziomie 
jak człowiek, żądają przyznania 
im praw wyborczych. Swoją dro-
gą w 2017 nikt się nie spodziewał, 
że pozornie niegroźne wytworze-
nie własnego języka przez dwa 
boty na Facebooku w niecałe 4 
lata otworzy drogę do zupełnego 
usamodzielnienia maszyn. 
No dobra, kawa skończona, jadę 
do pracy.
PS Moja wizja roku 2037 oparta 
jest na zupełnie realnych prze-
słankach, zapowiedziach Ste-
phena Hawkinga i Elona Muska, 
prognozach demograficznych 
Głównego Urzędu Statystyczne-
go i ocenach globalnego ocieple-
nia przez ONZ. 

Przyszło lato
Po wyjątkowo opornie w tym roku 
odchodzącej zimie i raczej sym-
bolicznej wiośnie wszyscy czeka-
liśmy na lato. Dzieciaki na wolne 
od szkoły dwa miesiące i na wy-
jazdy, ich rodzice często na korki 
przy autostradowych bramkach 
i poszukiwania wolnego kawałka 
plaży pod kocyk czy ręcznik. Ot, 
każdemu zgodnie obowiązkami. 
Jest jednak spora część ludzi, któ-
rzy letni czas spędzą w Toruniu. 
Jedni nie mogą spiąć wspólnych 

terminów urlopów, inni wybierają 
działkę i wypoczynek przy grillu, 
jeszcze inni są po jakichś więk-
szych wydatkach i na urlop zwy-
czajnie brakuje środków. Kiedy 
jest się całe lato w rozgrzanym i 
dusznym mieście, każdy chętnie 
chciałby się ochłodzić i wskoczyć 
choć na chwilkę do wody. Wszak 
życie wyszło z wody, szczególnie 
więc w upalnym czasie chętnie 
sprawdzamy naszą z wodą łącz-
ność. Niestety tu mamy w Toruniu 
problem. Otwartej dla wszystkich 
wody, fajnego i czystego kąpieli-
ska czy basenu co się zowie nie 
uświadczysz. Jest jakaś drew-
niana sadzawka ustawiona na 
Skarpie, ale niestety w XXI wieku, 
w środku Europy, w turystycz-
nym mieście nie ma otwartego 
basenu z prawdziwego zdarzenia. 
Dlaczego? Za mojej młodości, a 
było to już niestety jakiś dłuższy 
czas temu, basenów było kilka. 
Królował rzecz jasna Wodnik z 
wielgachną trampoliną i chyba 

trzema połączonymi basenami. 
Pamiętam, jak bardzo bałem się 
skoczyć ze średniej 6-metrowej 
wieży do głębokiego okrągłego 
basenu. O najwyższej nie było 
mowy. Na Jordankach zawsze 
najłatwiej było znaleźć cień, bo 
wokół basenu rosły wielkie drze-
wa i kiedy już się „wyschło” na 
słoneczku, fajnie było poleżeć i 
popatrzeć na dziewczyny w ich 
(tych drzew) cieniu. Basen przy 
Trampie odwiedzałem rzadko, 
cieszył się złą sławą i rzekomo 
towarzystwem różnych gryzoni 
wodnych dostających się do nie-
go z pobliskiej kępy bazarowej. 
Tak czy siak, nigdy nie zapomnę 
smaku ciepłej czerwonej oranża-
dy i kanapek z mielonką wyciąga-
nych ze śniadaniowego papieru. 
To był letni smak dzieciństwa. 
Fajne były te wakacje na base-
nie, i zupełnie nie wiem, komu to 
przeszkadzało? 

Plenerowy zawrót głowy!
Lipiec. Wszystko poza pogodą 
wskazuje na to, że mamy waka-
cje. Dlatego nawet jeśli nie wyjeż-
dżamy, to warto wyjść z domu. W 
Toruniu i w całym województwie 
moc atrakcji plenerowych. Ta, 
o której warto wspomnieć, to 
powrót legendarnego festiwalu 
Song of Songs. Chrześcijańska im-
preza w latach swojej świetności 
przyciągała do naszego miasta 
tysiące młodzieży z całej Polski. 
Ciężkie brzmienia połączone z 
duchowym przesłaniem okazały 
się być strzałem w dziesiątkę. Ale 

w pewnym momencie formuła 
trochę się wyczerpała, wiele osób 
zwracało uwagę na powtarzal-
ność line-upu. No i festiwal znik-
nął z kulturalnego kalendarza To-
runia. Przerwa była długa. Teraz 
impreza po siedmiu latach wraca. 
W inne miejsce, bo odbędzie się 
na letniej scenie Jordanek, ale  
z tą samą misją. Czy wciąż będzie 
podrywać młodzież? Czy okaże 
się powrotem w wielkim stylu? 
Maleo Reggae Rockers, 2TM,23 
czy Luxtorpeda mogą być gwa-
rancją sukcesu. Czy tak będzie, 
okaże się już w ten weekend.
Trochę dłużej poczekamy na 
kolejną imprezę. Tym razem nie 
będzie to powrót, ale zupełnie 
nowe wydarzenie. W sierpniu 
pierwszy w naszym mieście od-
będzie się Festiwal Wisły. Wodna 
fiesta wzorowana na tej prosto 
znad Loary, ma być imprezą cy-
kliczną, powtarzaną co roku. Czy 
jest nam potrzebna? Jeśli tylko 
jej organizatorzy będą aspirować 
wysoko i staną na wysokości za-

dania- a wszystko wskazuje na 
to, że festiwal zapowiada się dość 
spektakularnie, to może być ko-
lejny hit. Może coś na skalę Bella 
Skyway Festival? Przecież na-
szemu sztandarowemu festiwa-
lowi światła nic zagrozić nie jest  
w stanie, ale coś, co przejmie 
część ruchu turystycznego, bę-
dzie mile widziane. Trzymam kciu-
ki za powodzenie i z chęcią sama 
wybiorę się nad brzeg Królowej 
Rzek, by to przedsięwzięcie zoba-
czyć na własne oczy.
Póki co dla mieszkańców zostają-
cych w mieście podczas wakacji, 
mnóstwo wydarzeń. Kreatywne 
animacje dla dzieci, te co tydzień 
na Placu Podominikańskim, Festi-
wal Baniek Mydlanych również 
w nadchodzący weekend. Jest w 
czym wybierać. Na ten lipcowy 
weekend polecamy również lektu-
rę Toronto, z którego dowiecie się 
Państwo, gdzie warto się wybrać. 

maciej karczewski 
toruński przedsiębiorca

Ku przestrodze
Ulica Wojska Polskiego 17 w Ciecho-
cinku to szczególny adres. Mieści się 
tam Centrum Niezależnego Życia. Z 
definicji jest to miejsce, które „powsta-
ło głównie z myślą o osobach po ura-
zie rdzenia kręgowego, poruszających 
się na wózkach inwalidzkich na skutek 
doznanych wypadków, urazów lub 
chorób przewlekłych”. Gdy pojawiłem 
się pierwszy raz z wizytą w „Sajgonie”, 
jedną z historii, jakie usłyszałem, była 
opowieść o żołnierzu VI Batalionu Po-
wietrzno-Desantowego w Gliwicach. 
Michał Całczyński uległ wypadkowi 
na poligonie w czasie przygotowań 
do XI misji w Afganistanie. Do Centrum 
trafił w 2013 roku jako uczestnik Obo-
zu Aktywnej Rehabilitacji, by już po 

kilku miesiącach rozpocząć tam pracę 
w roli instruktora. Sam tak o tym opo-
wiada: „Zachwyciłem się atmosferą 
panującą w Sajgonie i zdałem sobie 
sprawę, że po wypadku mogę być 
nadal potrzebny”. Ta historia ma ciąg 
dalszy. „W 2015 roku Stowarzyszenie 
Centrum Niezależnego Życia zorga-
nizowało Warsztaty Wolontariatu i 
Opieki Pourazowej. Na tych warsz-
tatach pojawiła się Asia, która była 
wówczas studentką wydziału fizjote-
rapii WSHE we Włocławku. Nasza po-
czątkowa przyjaźń przeistoczyła się 
w miłość. Postanowiliśmy być razem 
i stąd decyzja o zakupie mieszkania 
w Ciechocinku. 24 czerwca 2017 roku 
doszło do naszego ślubu w ciecho-
cińskim kościele. A wesele? Wiadomo 
– w Sajgonie”. Opisując ubiegłe lata 
Michał dodaje: „Jako osoba z niepeł-
nosprawnością pomagam innym, 
którzy mają podobne dysfunkcje. 
Dlatego to, co robię, jest wiarygodne 
i sprawdzone. Przewartościowałem 
swoje dotychczasowe życie, a było 
to możliwe dzięki wsparciu, jakie 
otrzymałem z Sajgonu”. Podkreśla 

to również prezes zarządu Stowarzy-
szenia Centrum Niezależnego Życia 
– Jerzy Szymański: „Funkcjonujemy 
w oparciu o działania samopomoco-
we. Instruktorami są osoby z niepeł-
nosprawnościami, które poradziły 
sobie w własnymi ograniczeniami. 
Dla uczestników obozów są wzorca-
mi osobowymi, dlatego przekaz jest 
wiarygodny”. Wtóruje mu współza-
łożyciel Sajgonu Krzysztof Sieradzki: 
„Mimo tego, że jesteśmy osobami z 
niepełnosprawnością, nie zamykamy 
się w biadoleniu nad sensem życia, 
tylko bierzemy z niego to, co jeszcze 
możemy wziąć”. Historie życiowe Jur-
ka i Krzysztofa są równie przejmujące 
jak Michała. W ramach działalności 
Sajgonu próbują nie tylko pomagać, 
lecz również przestrzegać. Niedawno 
stworzony przez Jurka i Krzyszto-
fa zespół Skołowani nagrał utwór 
„Skacz z głową”. Klip do tej piosenki 
ostrzega przed brawurowymi skoka-
mi do wody i opowiada o możliwych 
konsekwencjach takich zachowań. 
Refleksja nasuwa się sama...

Darek kowalski, HrP Pamela

Żaneta lipińska-Patalon
redakcja@toronto-magazyn.pl

jarosław jarry jaworski 
specjalista public relations, 

freak

Kamila Rutkowska 
na co dzień zarządza 
Hotelami Uzdrowi-
skowymi St. George  
w Ciechocinku i Ku- 
dowie Zdroju.  Mimo 
tego, że żyje w nie-
ustannych rozjazdach, 
daje przykład na to, że 
wszystko w życiu moż-
na pogodzić, a powie-
dzenie „słaba płeć” już 
dawno przeszło do la-
musa. – Zamiłowanie 
do muzyki zaczęło się, 
kiedy jeszcze byłam 
dzieckiem. Odkąd pa-
miętam, lubiłam śpiewać. Tym bardziej cieszę się więc, że obecnie mogę się w tym realizować – opo-
wiada Kamila Rutkowska. – Od kilku lat jestem zafascynowana muzyką romską. Do tej pory mam na 
swoim koncie wydanie dwóch płyt i udział w kilku teledyskach. Uwielbiam koncertować, dlatego zawsze  
z uwagą śledzę harmonogram występów. Obcując ze sceną, spełniam po prostu swoje marzenia.  
Aktywnie udzielając się w kilku zespołach, mam możliwość realizować się, zarówno jako wokalistka, 
jak i tancerka. Od jakiegoś czasu myślę też o wydaniu autorskiej płyty i do tego obecnie dążę. Wierzę, 
że etapowo, krok po kroku można osiągnąć swoje cele. Trudno powiedzieć o konkretnym sposobie 
na to, jak efektywnie łączyć obowiązki zawodowe i pasję – trzeba po prostu lubić to, co się robi i czuć  
do tego zamiłowanie. Warto inwestować w siebie, gdyż realizacja marzeń daje ogrom satysfakcji  
i poczucie samospełnienia. 

HaRmonia w pasji i w biznesie

Dwie twarze – pasji i biznesu towarzyszą Kamili Rutkowskiej już od kilku lat. Cho-
ciaż zamiłowanie do muzyki pochłania dużą ilość jej wolnego czasu, nie zaniedbuje 
zawodowych obowiązków. – To nie jest tak, że w pracy się nie realizuję, gdyż to, co 
robię, sprawia mi ogromną przyjemność – przyznaje Kamila Rutkowska. – To w 
pracy zetknęłam się po raz pierwszy z muzyką romską i poznałam członków wie-
lu zespołów. Często też z powodzeniem startuję w konkursach hotelarskich, gdzie 
udało mi się uzyskać cenne wyróżnienia, m.in. tytuł Menedżera Polskiego Hotelar-
stwa Roku. Staram się nie marnować czasu, gdyż życie jest po prostu zbyt piękne  
i krótkie, by spędzić je na kanapie. 

w najbliższy weekend podczas XXi. międzynarodowego Festiwalu piosenki i Kultury Romów w Ciechocinku zobaczyć będzie można  
występ Kamili na żywo lub w TVp 2.  w sobotę o godz. 20.00. Do Hoteli st. George zapraszamy na wypoczynek i kuracje przez cały rok.

www.facebook.com/rutkowskakamila
You Tube: Kamrut83
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Galary, szkuty, nieszawki, 
lejtaki, tratwa i łodzie wi-
kingów… – przypłyną załogi 
z całej Polski. Poznamy fli-
sackie zwyczaje i tradycyjne 
nadwiślańskie kulinaria.
– Tradycja szkutnicza wy-
raźnie odradza się w naszym 
kraju. Szkutnicy mają coraz 
więcej zamówień. Drewniany-
mi łodziami zajmuje się obec-
nie kilkunastu fachowców. 
Najwięcej tradycyjnych łodzi 
pływa w okolicach Warsza-
wy i Krakowa. Coraz głośniej 
o prężnym ośrodku flisackim, 
jakim jest Ulanów. Wzorem 
popularnego w Europie Festi-
walu Loary w Orleanie chce-
my w jednym miejscu zebrać 
jak najwięcej tego, co „rusza 
się” dziś po Wiśle. Pokaże-
my pasjonatów pływających 

dziś po polskich rzekach. To 
będzie pierwszy tak liczny 
wiślany zlot w naszym kra-
ju – mówi Jacek Kiełpiński z 
Kujawsko-Dobrzyńskiej Orga-
nizacji Turystycznej.
Trzeba dodać, że załogi z 
Loary również przypłyną do 
Torunia, obiecują zagrać tak-
że francuskie zespoły szan-
towe.
– Do Orleanu przypływa po-
nad sto łodzi, to największa 
impreza w Europie prezentu-
jąca kulturę rzeczną. Warto 
jednak dodać, że jeśli chodzi 
o nadrzeczną panoramę, na 
tle której prezentują się ło-
dzie pod żaglami, Toruń prze-
bija Orlean. Tam przeważają 
jasne barwy piaskowca. U 
nas, na tle ceglanych murów, 
parady powinny wypaść o 

wiele atrakcyjniej – podkre-
śla Jacek Kiełpiński.

wydłubać z topoli czółno
Święto szkutników i Wisły 
zaplanowano we Włocław-

ku, Nieszawie, Ciechocinku i 
w Toruniu. Na jakie atrakcje 
mogą liczyć przybywający? 
Na paradę statków i łodzi, 
również nocną w świetle rac, 
przegląd piosenki żeglarskiej, 
rejsy wybranymi statkami. Na 
stoiskach edukacyjnych bę-
dzie można zgłębić sekrety 
szkutnictwa, płóciennictwa, 
wikliniarstwa, kowalstwa czy 
bobrownictwa i innych zapo-
mnianych już tradycyjnych 
fachów związanych z eks-
ploatacją rzek. Planowane 
są także zawody jednooso-
bowych łódek typu OK Ding-
hy. Samemu wydłubać sobie 
łódź? I to będzie możliwe. 
Pod okiem fachowca Kazimie-
rza Bąka, twórcy najdłuższej 
w Europie, 12-metrowej dłu-
banki, będzie można wykonać 
w kilkuosobowych zespołach 
takie czółno z topoli białej – 
bo ponoć to ona nadaje się do 
tego idealnie.
– Mocny akcent kładziemy 
na nadwiślańskie kulinaria. 

Osobiście polecam pożyw-
ny barszcz flisacki rodem z 
Ulanowa i kozie sery. Zależy 
nam na zaprezentowaniu róż-
norodności nadwiślańskich 
specjałów – dodaje Jacek 
Kiełpiński.
Klimatycznie, nastrojowo, 
tradycyjnie – trzeba zoba-
czyć tak unikatowe wydarze-
nie. Królowa Polskich Rzek 
zatętni życiem, a mieszkańcy 
i turyści będą mieli okazję 
przekonać się do Wisły, po-
znać jej historyczne oblicze 
i odpłynąć w zupełnie inny, 
zapomniany flisacki świat.

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

festiwal wisły
włocławek - 12 sierpnia
nieszawa - 13 sierpnia

Ciechocinek – 13 sierpnia
toruń, Bulwar filadel-
fijski – 14-15 sierpnia, 

godz. 9.00-22.00
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wisłę, która w tym roku świętuje, czeka kolejne wydarzenie. tym razem unikatowe w skali naszego kraju. tradycyjne łodzie, flisackie 
zwyczaje – szykuje się niepowtarzalne widowisko. już w sierpniu w toruniu, włocławku, Ciechocinku i nieszawie - festiwal wisły.
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 Festiwal Wisły nawiązuje do Festiwalu Loary w Orleanie                                                                                    Fot. J. Kiełpiński

                                                                                                                                                                                Fot. J. Kiełpiński

– Przed laty z pewnych wzglę-
dów musieliśmy wycofać się z 
organizacji festiwalu, ale teraz 
cieszymy się już tylko z tego, że 
jego reaktywacja stała się fak-
tem – opowiada Piotr Lis, organi-
zator Song Of Songs. – Ważnym 
impulsem do wznowienia festi-
walu były ubiegłoroczne Świa-
towe Dni Młodzieży w Krakowie. 
Już wtedy planowaliśmy powrót, 
jednak wówczas ograniczyły nas 
względy techniczne, tym razem 
na szczęście już nic nie stanę-
ło na przeszkodzie. To dla nas 
ogromny zaszczyt, że tak wiele 
osób pozytywnie wypowiada się 
na temat festiwalu i zachęcało 
nas do jego wznowienia. Wie-
rzymy, że dobrej energii podczas 
wspólnej zabawy nie zabraknie i 
od teraz Song Of Songs stanie się 
już coroczną tradycją. 
Song Of Songs Festival to mię-
dzynarodowe święto muzyki 
chrześcijańskiej, które po raz 
pierwszy odbyło się w 1998 r. 
To jedna z nielicznych okazji w 
Europie, gdzie na jednej sce-
nie można zobaczyć światowej 
sławy artystów wykonujących 
współczesną i profesjonalną 
muzykę chrześcijańską. – Zde-
cydowanie nie odczuwamy tego, 
że we współczesnym świecie 

wiara chrześcijańska traci na 
wartości – przekonuje Piotr Lis. 
– W momencie, gdy pojawiła się 
informacja o reaktywacji festi-
walu, spotkaliśmy się z wieloma 
przychylnymi i pozytywnymi 
opiniami. Myślę też, że Świato-
we Dni Młodzieży są za każdym 
razem doskonałym dowodem na 
to, że wiara niezmiennie odgry-
wa w naszym życiu istotną rolę 
i dobrze się trzyma.

artyści 
ze światowej czołówki 

– Spośród artystów, którzy wy-
stąpią dziś i jutro, w szczegól-
ności warto zwrócić uwagę na 
siostrę Christinę Scuccię, zwy-
ciężczynię włoskiej edycji „The 
Voice of Italy”. Poza tym nie 
można zapominać o zespołach 
takich jak: Anastasis, Maleo Reg-
gae Rockers czy 2tm,23. Podczas 
festiwalu wystąpi także mło-
dy i obiecujący artysta muzyki 
chrześcijańskiej – Michał Rassek, 
którego twórczość serdecznie 
polecam. Świetnej zabawy nie 
zabraknie też z pewnością pod-
czas występów Siewców z Led-
nicy czy Luxtorpedy.
Oprócz wspomnianych muzyków 
na toruńskiej scenie zaprezentu-

ją się także Mietek Szcześniak, 
Natalia Niemen, TGD, Exodus 15, 
Fisheclectic oraz zespół Jafia.  
– Doskonale pamiętam Song Of 
Songs z lat 90-tych i klimat, jaki 
towarzyszył temu wydarze-
niu – wspomina Dorota Abram, 

mieszkanka Torunia. –Wówczas 
festiwal miał głównie na celu 
promocję początkujących arty-
stów, ale i tak setki osób bawiły 
się na ich występach. Tym razem 
na pewno wszystko zostanie 
zorganizowane nieco inaczej, 

ale najważniejsze, że główna 
idea pozostaje ta sama – świet-
nie się bawić i łamać stereotypy 
dotyczące uprzedzeń i wrogości 
wyznaniowych.
Festival Song Of Songs odbędzie 
się dziś i jutro w Centrum Kultu-

ralno-Kongresowym Jordanki. 
Wstęp na wszystkie koncerty 
jest bezpłatny. Organizatorem 
i pomysłodawcą festiwalu jest 
SOS Music.

Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

na ten powrót trzeba było czekać 7 lat, ale jest to już pewne – festival song of songs w ten  weekend rozbrzmi w toruniu i już dziś czeka 
nas pierwsza dawka muzycznych emocji. nie zabraknie takich artystów jak: Christina scuccia, maleo reggae rockers, 2tm,23 czy luxtorpeda. 

wielki Powrót festivalu songs of songs!

Festiwal wraca do Torunia po siedmioletniej przerwie. Pierwsze koncerty już dziś                        Fot. Archiwum festiwalu

W felietonie Pana Macieja 
Karczewskiego „Kto chroni 
zieleń?” zabrakło informa-
cji o przyczynach wycinek 
drzew w Toruniu, nie znaj-
dziemy tam także informacji, 
że w miejsce każdego wy-
ciętego drzewa zasadzone 
zostaną trzy nowe. Ponadto 

nieprawdą jest, że w Fosie 
Staromiejskiej wycięto kil-
kanaście drzew, bo było to 
drzew siedem, a to wciąż 
kilka nie kilkanaście. Odpo-
wiadając na pytanie zadane 
w tytule: Wydział Środowi-
ska i Zieleni chroni drzewa  
i zieleń, ale także ludzkie ży-

cie. Proszę spojrzeć na zdję-
cia drzew wyciętych przy 
Fosie Staromiejskiej i zadać 
sobie pytanie, czy powin-
ny tam zostać, szczególnie  
w wietrzny i burzowy dzień? 

Anna Kulbicka-Tondel
Rzecznik Prasowy

oDPowieDź na felieton 
w wyDaniu toronto
z 30.06.2017 

oDPłynąć z flisakami
festiwal wisły
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Nowatorski pomysł na skalę 
naszego województwa. Ale 
nie to jest najważniejsze. 
Najistotniejsza jest idea wyj-
ścia z wykluczenia społecz-
nego i odnalezienia w społe-
czeństwie swojego miejsca. A 
zwykle staje się to możliwe 
po uzyskaniu samodzielno-
ści, którą może dać niezależ-
ność finansowa. Najlepszą 
do tego drogą jest praca. 
Pierwszym krokiem Spół-
dzielni Socjalnej „Do Usług” 
jest działający od 6 lipca 
sklep charytatywny „Rzeczy 
z duszą”. Można w nim kupić 
oryginalne artykuły. Przy ul. 
Franciszkańskiej 3 zakupimy 
rękodzieła, których twór-
cami są osoby z toruńskich 
fundacji, warsztatów terapii 
zajęciowej, dziennych do-
mów pomocy społecznej. 
– Mamy panie z Fundacji 
Alternatywnej, które szyją 
unikatowe ubrania, torby, 
plecaki, poduszki… Z „Arka-
dii” osoby niepełnosprawne 
dostarczają nam wyroby z 
porcelany. Wielu artystów 
toruńskich dało nam swoje 
prace. To miejsce już żyje. 
Dla ludzi wykluczonych spo-
łecznie to ogromna satys-
fakcja, że wytwory ich pracy 

są gdzieś wyeksponowane i 
można je kupić – mówi kie-
rownik Miejskiego Schroniska 
dla Bezdomnych Mężczyzn w 
Toruniu Tomasz Jurkiewicz. 
Sklep już teraz aktywizuje 
wiele osób. 

„Rzeczy z duszą”, jak praw-
dziwy charity shop, gro-
madzi również używane 

przedmioty – mieszkańcy 
mogą przynosić tam rzeczy 
dobrej jakości, których mają 
w domu nadmiar lub których 
już nie używają, mogą to być 
książki, płyty, naczynia, ga-
lanteria, odzież, zabawki. A 
wszystkie one z „duszą”, bo 
z historią i wspomnieniami. 
– Razem z Jackiem Gużyń-
skim, który został prezesem 

spółdzielni socjalnej, zasta-
nawialiśmy się nad stwo-
rzeniem czegoś trwałego, 
takiego na lata. Dlatego 
oprócz sklepu członkowie 
spółdzielni będą obsługi-
wać pralnię wielkogabary-
tową przy Działowskiego 8, 
świadczyć usługi porząd-
kowe, związane pielęgnacją 
zieleni, zajmą się remontami, 

pomogą przy przeprowadz-
ce. Z tych usług spółdzielni 
będą mogli korzystać wszy-
scy mieszkańcy.  W planach 
mamy także budowę szklarni 
i sprzedaż drzew oraz krze-
wów. Nie jesteśmy biznesme-
nami. Wszystkiego się uczy-
my. Pomaga nam miasto. Od 
lipca mamy doradcę bizne-
sowego, który pomoże nam 

szukać zleceń, ale z czasem 
członkowie spółdzielni będą 
musieli radzić sobie sami  
– wyjaśnia Tomasz Jurkie-
wicz. Na realizację projektu 
pozyskano z Unii Europejskiej  
120 tys. zł. 

W toruńskim schronisku dla 
bezdomnych mężczyzn w 
skali roku znajduje opie-
kę ponad 300 osób. Obec-
nie przebywa w nim ok. 
100 mężczyzn. Wielu z nich  
– 60 procent – to niepeł-
nosprawni. – Pracujemy  
z osobami sprawnymi fizycz-
nie, zdolnymi do aktywiza-
cji. To grupa około 20 męż-
czyzn. Spółdzielnię tworzy 
na razie pięciu panów, ale 
poszerzenie działalności bę-
dzie skutkowało konieczno-
ścią zatrudnienia kolejnych 
pracowników – wyjaśnia 
kierownik schroniska. Spół-
dzielnia socjalna daje bez-
domnym nadzieję na nowy 
start. Zachęcamy do ko-
rzystania z ich usług, a już 
teraz ruszamy na zakupy do 
sklepu charytatywnego po 
unikaty. 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

to krok do niezależności, nadzieja na odmianę losu. grupa podopiecznych toruńskiego miejskiego schroniska dla Bezdomnych mężczyzn założyła 
spółdzielnię socjalną. Będą zarabiać na swoje utrzymanie. 

sPosóB na samoDzielność – osoBy BezDomne załoŻyły sPółDzielnię soCjalną

MIASTO
TRN 2017071404

 Sklep „Rzeczy z duszą” to początek bogatej działalności spółdzielni socjalnej. Na zdjęciu Jacek Gużyński     Fot. S. Jędrzejewski
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Wprawdzie rządzi zasada „coś 
za coś”, czyli książka za książkę, 
ale obecnie ze względu na po-
kaźny, idący już w tysiące zbiór, 
nie jest już tak restrykcyjnie 
przestrzegana.  Dlatego moż-
na przyjść i zabrać książkę, po 
jakimś czasie oddać lub też nie, 
wymienić własny egzemplarz 

na inny. Ważne, żeby książki 
żyły, a żyją wówczas, kiedy są 
czytane. 

zapolować na perełki
Na czytelniczy pomysł wpadła 
córka Anna, żeby ożywić jeden 
z nieistniejących już lokali. Jej 
mama – Mieczysława Choj-

nacka od 30 lat prowadzi na 
Wrzosach sklep papierniczy, a 
w nim, od 6 lat, Wymienialnię. 
Jak powiększa się księgozbiór? 
– Duże ilości książek trafiają do 
nas po śmierci ich właściciela – 
rodzina nie wie, co zrobić z nie-
raz bardzo bogatą biblioteczką i 
przynosi ją do nas. Ale ostatnio 

na przykład jedna z torunia-
nek napisała na Facebooku, że 
wyjeżdża i ma sporą kolekcję 
poradników, które chciałaby 
oddać w dobre ręce – oczy-
wiście chętnie przyjmiemy. 
Książki przybywają do Wymie-
nialni również po domowych 
porządkach. Bardzo często to 

egzemplarze już niewydawane, 
nie do dostania w księgarniach, 
a nawet w bibliotekach – opo-
wiada Mieczysława Chojnacka i 
zdradza, że uradowani z odna-
lezienia jakiegoś egzemplarza 
klienci czasami odwdzięczają 
się kwiatami.

klasyka literatury
i autorzy współcześni
W Wymienialni znajdziemy 
mnóstwo książek, wśród nich 
m.in. dzieła Mickiewicza, Nor-
wida, Żeromskiego, poezję Po-
światowskiej, Bursy czy Hłaski. 
Ale są również współcześni 
autorzy – ostatnio trafiły tam 
książki Wiśniewskiego czy o 
Osieckiej. Jak ciepłe bułeczki 
rozchodzą się wszelakie sagi ro-
dów. Są łakome kąski dla dzieci 
– na Kwiatowej można było do-
stać wydanie Kubusia Puchatka 
z lat 40. i 50. Ktoś kiedyś przy-
niósł wydanie pieśni patrio-
tycznych z 46 roku z dedykacją 
dla siostry napisaną w 46 roku 
przez polityka Ryszarda Ka-
czorowskiego. Ogromną popu-
larnością po filmie o Michalinie 
Wisłockiej cieszyły się pierw-
sze wydania „Sztuki kochania”. 
Znajdziemy tam również stare 
czasopisma, chociażby „Prze-

krój”. Pani Mieczysława wspo-
mina, że niedawno czytając 
jeden z egzemplarzy, znalazła 
informację o pojawieniu się w 
latach 50. dwukolorowej pasty 
do zębów. Cofanie się w czasie 
może być źródłem wielu cieka-
wostek. – Wiele razy wpadają 
do nas studenci poszukujący 
materiałów potrzebnych do 
prac magisterskich czy doktor-
skich. Ostatnio dwie dziewczy-
ny znalazły egzemplarze, któ-
rych nigdzie nie mogły dostać. 
Nie widziałam jeszcze, żeby 
ktoś tak się cieszył! – mówi 
właścicielka Wymienialni, w 
której można znaleźć prawdzi-
we literackie perełki.   

Książki w Wymienialni nie są 
skatalogowane, więc przy-
chodzą prawdziwi miłośnicy, 
których cieszy szperanie w 
stosach literatury. Obecnie 
Wymienialnia prowadzi akcję 
„Zabierz książkę na wakacje”. 
Odpoczynek to idealny czas 
na relaks ze słowem pisanym. 
Warto skorzystać i w czasie 
urlopu zamienić telewizję czy 
komputer na – być może długo 
odkładaną – książkę.    

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

Wraz z rozpoczęciem wakacji 
od kilku lat Biuro Toruńskie-
go Centrum Miasta organizuje 
dla dzieci bezpłatne animacje 
na Placu Podominikańskim. Są 
zajęcia plastyczne, muzyczne, 
taneczne, sportowe, wiele gier 
i zabaw. – Plac Podominikański 
to idealne miejsce dla dzieci ze 
względu na to, że teren jest 
ogrodzony. Równie korzystny 

jest dla zmotoryzowanych. 
Zdarza się, że osoby parkujące 
w pobliżu – osoby spoza To-
runia, kiedy widzą, że coś tam 
się dzieje, również przychodzą 
ze swoimi pociechami. Co roku 
organizujemy atrakcje głównie 
z myślą o tych małych torunia-
nach, którzy nigdzie nie wyjeż-
dżają – mówi Aleksandra Iżyc-
ka, dyrektor Biura Toruńskiego 

Centrum Miasta.   
Zajęcia prowadzą animato-
rzy, również aktorzy Teatru 
Afisz. – Zajęcia planujemy te-
matycznie. Niedawno odbyte 
dotyczyły bezpieczeństwa. 
W najbliższą sobotę tematem 
przewodnim będzie Toruń. 
Uczestników czekają zabawy 
historyczne, puzzle związane 
z naszym miastem, minigolf z 

toruńskimi zabytkami, wyścigi 
flisaków i wiele innych – za-
chęca aktor Jacek Pietruski. 
A 22 lipca planowana jest po-
dróż z astronomem. Animacje 
kręcić się będą wokół postaci 
Kopernika i Wszechświata. Naj-
młodszych czeka budowa nie-
zwykłej, dużej maszyny. – Nie 

brakuje nagród. Po raz kolejny 
przedsiębiorcy ze starówki za-
sponsorowali vouchery, mię-
dzy innymi do restauracji czy 
na lody. Dzieci dostają również 
artykuły szkolne – mówi Alek-
sandra Iżycka.
Wakacyjnych atrakcji na sta-
rówce nie brakuje. Fundacja 

YouHaveIt i Klubokawiarnia 
Cyrkowa 16 lipca organizują 
happening Cyrkologika. A na 
radosne i bezpieczne wakacje 
do Piernikowego Miasteczka 
zaprasza Dom Harcerza. 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

oczywiście, zawsze można kupić, ale można też zasilić domową biblioteczkę, wymieniając na inną. na wrzosach przy kwiatowej 4 od 6 lat 
działa wymienialnia książek „amma”. i ma się świetnie. wpadają do niej mieszkańcy z całego torunia, wielokrotnie odnajdując egzempla-
rze od dawna poszukiwane. Bo nie brakuje w niej perełek literatury.

Nie masz planu na wakacje? Przyjdź na animacje na Placu Podominikańskim. W każda sobotę do końca sierpnia  
najmłodsi nie będą się tam nudzić. 

zaBierz ksiąŻkę na wakaCje   nie musisz kupować!

ANimAcje NA PlAcu PodomiNikAńskim – sPosób NA WAkAcje

Mieczysława Chojnacka zachęca do wymieniania książek                                                                     Fot. Sławomir Jędrzejewski

Na dzieci czekają gry, zabawy i rozmaite warsztaty                                                                                                Fot. Nadesłane

Oczywiście będzie najtaniej, jeśli 
sami potrafimy wykonać remont. 
Złota rączka w domu to zawsze 
ogromne wsparcie i oszczędno-
ści w budżecie. Na rynku znaj-
dziemy jednak wiele łatwych 
rozwiązań, więc nawet począt-
kujący domowy „modyfikator” 
da sobie radę.

tapeta – tak, 
ale na fragmencie ściany
Malowanie to pierwsza myśl 
związana z odświeżaniem miesz-
kania. Potrzebne będą tylko 
pędzle, wałek i farby. Przy bar-
dzo zniszczonych, popękanych 

ścianach lepiej przykryć je ta-
petą, a mnogość barw, wzorów 
i struktur jest dziś praktycznie 
nieograniczona. O czym war-
to pamiętać? – Nie tapetujmy 
całych pomieszczeń, a jedynie 

fragment ściany, na przykład 
za sofą czy telewizorem. Ściany 
możemy ożywić, wymieniając 
chociażby ramki w grafikach czy 
zdjęciach – doradza projektant-
ka wnętrz Natalia Lenczewska 
z Pracowni Aranżacji Wnętrz 
„O-Kreślarnia”. Ścianę możemy 
także ozdobić za pomocą de-
koracyjnych szablonów malar-
skich, oryginalnym pomysłem 
będą panele 3d.

Poza malowaniem i tapetowa-
niem podstawowym elementem 
liftingu jest malowanie glazury 
czy terakoty, wymiana ceramiki  

łazienkowej czy bejcowanie pod-
łogi. Jeśli kolor płytek w łazien-
ce już nam się opatrzył, zamiast 
wymieniać je na nowe – można 
pomalować specjalną farbą do 
płytek. 

kluczem 
są gustowne dodatki
Natalia Lenczewska jest zwolen-
niczką dodatków, bo to one po-
trafią zmienić nasze mieszkanie 
nie do poznania. – Czasami ktoś 
kupi meble i nie wie, co dalej, bo 
mieszkanie nie ma charakteru. 
To właśnie dodatki typu dywan, 
poduszki, świecznik, wazony, 
doniczki, rośliny w mieszkaniu 
dodadzą naszemu lokum uroku 
i diametralnie go zmienią. W do-
datku kupimy je od ręki i bardzo 
często nie wydając wiele – pod-
kreśla toruńska projektantka 
wnętrz. Zbawienne może okazać 
się również nowe czy dodatkowe 
oświetlenie pomieszczeń.  
     
Co z meblami? Natalia Lenczew-
ska zwraca uwagę, że pierw-
szym krokiem do zmian jest 
ich przestawienie. Nowy układ 
może zrewolucjonizować nasze 
cztery kąty. I nie od razu musimy 
inwestować w zakup mebli. Jeśli 
domowy budżet jest niewielki, 
wystarczy stare szafy i szafki 
pomalować farbą do mebli lub 

okleić okleiną samoprzylepną. 
Dobrym krokiem do odświeżenia 
mieszkania na pewno będą ge-
neralne porządki. Już samo po-

zbycie się długo zalegających w 
szafach lub na nich rzeczy, które 
zostawiamy, głęboko wierząc, 
że „mogą się jeszcze przydać”, 

przewietrzenie zakamarków, to 
milowy krok w liftingu wnętrza.   

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

jeśli znudził ci się wystrój twojego mieszkania, zawsze można go zmodyfikować. nawet niewielkim kosztem zmienimy wygląd domowej prze-
strzeni na nową, bardziej atrakcyjną. jak to zwykle bywa, cały smak tkwi w szczegółach i dodatkach.

jak tanio oDświeŻyć wnętrze mieszkania?

Zmiana kolorystyki i dodatków odmieni nasze mieszkanie. Na zdjęciu Natalia Lenczewska 
                                                                                                                             Fot. Sławomir Jędrzejewski

DOM I WNĘTRZE

TRN 2017071406

nie od razu musimy inwestować w zakup mebli. 
jeśli domowy budżet jest niewielki, wystarczy 
stare szafy i szafki pomalować farbą do mebli

REKLAMAPROMOCJA TRN 2017071407
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Loft niekoniecznie oznacza 
dziś mieszkania w pofabrycz-
nych budynkach – nie tak 
łatwo o nie zresztą w naszym 
kraju. Bliższy prawdy jest po 
prostu styl loftowy. – Musi-
my odróżnić hard loft od soft 
loftu. Ten pierwszy faktycz-
nie jest związany z adaptacją 

pomieszczeń po byłych fa-
brykach, po budynkach prze-
mysłowych, co narodziło się 
w latach 70. w Nowym Jorku. 
Natomiast soft loft to miesz-
kania wystylizowane na styl 
loftowy, czyli surowy, natu-
ralny, minimalistyczny – mówi 
projektantka wnętrz Beata 

Mrówczyńska-Łozowska. 
Czym charakteryzuje się styl 
loftowy? To przestrzeń, umiar, 
naturalne materiały – suro-
we drewno, cegła, szkło, stal, 
elementy z wyeksponowany-
mi nitami, sporo czerni, od-
kryte instalacje, na przykład 
rekuperacja. Słowem: indu-

strialnie. Mieszkania loftowe 
bardzo często są wysokie. Be-
ata Mrówczyńska-Łozowska 
podkreśla, że powierzchnia 
mieszkania nie ma znaczenia. 
Kawalerkę również można 
ciekawie zaprojektować „na 
loftowo”. – Jedną z zalet tego 
stylu jest to, że stanowi on 

pewną bazę. W każdej chwili 
możemy coś dodać, na przy-
kład więcej kolorów, dodatki 
w postaci poduszek czy dy-
wanu. Zaznaczmy też, że taka 
loftowa przestrzeń jest dosyć 
łatwa w utrzymaniu porządku 
– zaznacza projektantka.
Betonowe ściany w łazience 
z żarówką zwisającą z sufitu 
na kablu, metalową umywal-
ką i toaletą to właśnie styl 
loftowy. Beata Mrówczyń-

ska-Łozowska: – Popularność 
loftowych wnętrz przeżywa 
prawdziwy boom. Sporo re-
stauracji i firm wybrało taki 
styl. Obecnie w Toruniu pro-
jektujemy „Piekusia”, bazując 

na drewnie, betonie i czerni. 
Wydaje się, że ten trend we 
współczesnym budownic-
twie ma przed sobą długą 
przyszłość. Toruńska projek-
tantka uważa, że nie prze-
minie i będzie ewoluować, 
między innymi dlatego, że 
nie wywodzi się z dekoracji 
wnętrza, często zmiennej, 
ale z bardziej trwałej pod-
stawy, czyli z architektury 
– zewnętrznej bryły budyn-

ku – tworzącej spójny duet z 
wnętrzem. 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

 

Budować czy kupić to punkt 
wyjściowy w planowaniu 
własnego domu. Powszech-
nie panuje pogląd, że sa-
modzielna budowa bardziej 
się opłaca. Z drugiej strony, 
kupując dom od dewelopera 
mamy gwarancję konkretnej 
ceny, a załatwianie wszel-
kich formalności zreduko-
wane jest do minimum. – Nie 
ma co ukrywać, że znaczenie 
prościej jest kupić dom, choć 
warto to zrobić w momencie, 
gdy ta budowa dopiero ru-
sza – przekonuje Małgorzata 
Frąckiewicz z Renova De-
veloper w Toruniu. – Klient 
ma dzięki temu pełny wpływ 
na to, co dokładnie w takim 
domu zostanie zrobione. 
Może on dowolnie projekto-
wać układ ścian czy przy-
stosować całą elektrykę pod 
dane wnętrze. Wobec tego 
dostaje on gotowy produkt, 
taki, jaki uzyskałby, stawia-
jąc ten dom samemu. Zlece-
nie budowy domu wiąże się 
z tym, że nie trzeba biegać i 
pilnować fachowców, zaosz-
czędza to z pewnością dużo 
czasu i niepotrzebnego stre-
su. Ponadto samo znalezie-
nie dobrej ekipy budowlanej 
jest obecnie ogromnym wy-

zwaniem. W momencie, kiedy 
klient zleca budowę domu, 
ma on wszystko pod ręką 
i zgłasza tylko dodatkowe 
pomysły. Firma deweloper-
ska daje też możliwość sko-
rzystania z usługi na zasa-
dzie wykończenia wnętrza. 

Wiąże się to z tym, że klient 
podpisuje dodatkową umowę 
związaną z wykończeniem 
„pod klucz”. Dzięki temu 
można od razu wprowadzić 
się do gotowego domu, przy 
minimalnym nakładzie pracy 
i stresu.

Dla cierpliwych
i doświadczonych 
Trzeba też przyznać, że sa-
modzielna budowa domu 
wiąże się z ogromną cier-
pliwością. Nie da się ukryć, 
że firmy deweloperskie za-
łatwiają za nas wszystko 

sprawniej i powalają uniknąć 
ciężaru formalności. Nadal 
jednak sporo osób pomimo 
tego podejmuje wyzwanie 
postawienia domu od pod-
staw. – Około siedmiu lat 
temu wybudowaliśmy razem 
z mężem dom od podstaw i 

zdecydowałabym się na ten 
krok ponownie – opowiada 
Ewa Żurawska, właścicielka 
domu pod Toruniem. – Wiem 
już teraz, z czym to się wią-
że i jestem bogatsza o cenne 
doświadczenie. Zdaję sobie 
jednak sprawę z tego, że fir-
ma deweloperska zapewnia 
ogromny komfort, tym bar-
dziej gdy planujemy budować 
dom w innym mieście, niż ak-
tualnie mieszkamy. Na pew-
no należy uważać na to, by 
była to firma zaufana, gdzie 
możemy liczyć na komplek-
sową i rzetelną usługę. Ja 
jednak jestem typem osoby, 
która lubi wszystkiego dopil-
nować na własną rękę i mieć 
pewność tego, co ma, dla-
tego też w moim przypadku 
wchodzi w grę tylko budowa 
domu od podstaw. 
Jak widać zarówno jedno, jak 
i drugie rozwiązanie ma swo-
je mocne oraz słabe strony. 
Niezależnie od tego, jaką 
drogę budowy domu wybie-
rzemy, należy pamiętać, że 
jest to inwestycja na lata, 
dlatego też warto postawić 
na to, co sprawdzone i reko-
mendowane. 

Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

Styl loftowy lubi cegłę, drewno, metal                                                                                                                                         Fot. Mateusz Patalon
- Znaczenie prościej jest kupić dom, choć warto to zrobić w momencie, gdy ta budowa dopiero rusza – przekonuje Małgorzata Frąckiewicz   Fot. J.Wojno-Wolska

styl loftowy przechodzi obecnie boom. Beton, cegła, plątanina kabli, widoczne rury – naturalny wystrój ma wiele zalet.  
minimalizm, którym się cechuje, odpowiada szczególnie młodym osobom. 

„nie ma to jak w domu” – to klasyczne powiedzenie, które wydaje się ponadczasowe. Pytanie tylko, jaki powinien być ten dom – wybudowany  
od podstaw czy zakupiony od dewelopera? ekspert podpowiada, co przemawia zarówno za jednym, jak i drugim rozwiązaniem. 

im mniej, tym lePiej – loftowe mieszkanie wymarzony Dom – BuDować Czy kuPić?
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zdalne menu, 
na miarę klienta
Hoopify to aplikacja umożliwiają-
ca przeprowadzenie całego pro-
cesu zamówienia w restauracji, 
bez interakcji z kelnerem. System 
ten pozwala nie tylko zaoszczę-
dzić czas klienta, ale także sku-

tecznie usprawnić zarządzanie 
restauracją. – Pomysł na aplika-
cję zrodził się po kilku dyskusjach 
naszego zespołu z opiekunem, 
kiedy to zapoznaliśmy się tą 
technologią i możliwościami jej 
zastosowania – wspomina Mi-
chał Kuleszko, student III roku 

informatyki Wydziału Matema-
tyki i Informatyki UMK. –Prace 
nad naszą aplikacją wyglądały 
całkiem standardowo. Spotykali-
śmy się co jakiś czas, żeby przed-
stawić indywidualne postępy, 
przeanalizować ogólny kierunek 
prac i przydzielić nowe zadania. 

Uszczegóławiając – dwie osoby 
zostały przydzielone do aplikacji 
web, dwie do androida i jedna 
do serwera, choć tak naprawdę 
wszystko to było całkiem ela-
styczne i każdy miał jakiś udział 
w każdej części projektu. 
Członkowie zespołu Hoopify to: 

Bartosz Kolanek, Aneta Małecka, 
Piotr Kumorek, Michał Kuleszko i 
Kacper Kempski. Funkcjonalność 
ich projektu pozwala realnie 
myśleć o pomyślnym wdrożeniu 
go w przyszłości. – Cały system 
naszej aplikacji dzieli się na dwie 
części – dla restauracji i dla klien-
tów – wymienia Michał Kuleszko. 
– Program dla klientów to aplika-
cja na systemy mobilne android i 
iOS, z kolei część dla restauracji to 
aplikacja webowa, dostosowana 
również do urządzeń mobilnych. 
Działa to tak, że klient zamawia 
danie przez telefon, bez koniecz-
ności wchodzenia w interakcję 
z kelnerem czy w ogóle kim-
kolwiek, a zamówienie pojawia 
się w systemie danego lokalu. 
Następnie kuchnia je przygoto-
wuje i wydaje, co skraca zarówno 
czas oczekiwania na danie, jak i 
usprawnia całe funkcjonowanie 
restauracji. 

nowa jakość 
podróży rowerowych 
Z kolei aplikacja Bicom opiera 
się na systemie ułatwiającym 
organizację wycieczek rowero-
wych. Specjalny, wielofunkcyjny 
komputer pozwala na sprawne 
użycie nawigacji, wykonywanie 
połączeń telefonicznych czy 
sprawdzenie prognozy pogody. 

Pomysłodawcami aplikacji są: 
Paulina Bawolska, Jaskólski Da-
niel, Bartosz Wilczyński, Jakub 
Sobański, Mateusz Sałek oraz 
Paweł Dembiński.  – Celem na-
szego projektu było stworzenie 
wielofunkcyjnego komputera 
rowerowego, który dostarcza 
rowerzyście pełnych informacji o 
jego trasie, ruchu i otoczeniu, bez 
konieczności odrywania rąk od 
kierownicy – opowiada Paulina 
Bawolska, studentka III roku in-
formatyki. Pierwsze testy aplika-
cji rozpoczęliśmy w marcu, wraz 
z rozpoczęciem sezonu rowero-
wego. Kolejne wersje wydawali-
śmy średnio co dwa tygodnie, a 
programu używały wówczas 23 
osoby. Dało to nam pełny obraz 
funkcjonalności aplikacji i możli-
wość wyeliminowania błędów. 
Członkowie wyróżnionych pro-
jektów otrzymali z rąk prezyden-
ta Torunia Michała Zaleskiego 
nagrody finansowe w wysokości 
3 oraz 2 tys. zł.  Wszystko to w 
ramach przedmiotu „Programo-
wanie zespołowe” i współpracy 
Gminy Miasta Toruń oraz Wy-
działu Matematyki i Informatyki 
UMK. 

Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

Dawny przytułek-szpital jest 
wyjątkowo cennym obiektem 
badań, ponieważ jest zacho-
wany na swoim pierwotnym 
miejscu i w dużej części, w 
swoim pierwotnym kształcie. 
Stoi on w cieniu kościoła św. 
Jakuba, wzdłuż ul. Szpital-
nej. Jak pisał Tomasz Jasiń-
ski, był rejestrowany około 
1330 r. Zenon Hubert Nowak 

uważał natomiast, że zało-
żono go w I połowie XIV w.  
i, że był to jeden z dwóch 
szpitali Nowego Miasta To-
runia (drugi dom dla ubogich 
pw. św. Piotra i św. Pawła 
funkcjonował od około poło-
wy XV wieku).  

Badany obiekt po raz 
pierwszy poddany był sys-

tematycznym pracom wy-
kopaliskowym w 2014 r. Roz-
poznano wtedy wschodnią, 
ceglaną partię fundamentu 
budynku od zewnątrz, od-
kopano pruską studnię z XIX 
wieku, ustalono kilka pozio-
mów użytkowych i znalezio-
no relikt ceglanej budowli 
na dziedzińcu.  W nasyconej 
naczyniami ceramicznymi 
warstwie  odłożonej  w  XVI  
stuleciu pozostały nożyczki 
do obcinania knotów świec, 
a w młodszych nawarstwie-
niach ołowiany pion murar-
ski i obrączka z inicjałami IHS 
wpisanymi w serce. To mate-
rialny dowód obecności be-
nedyktynek, które pomagały 
chorym i ubogim. Nosiły one 
obrączki na znak poświęce-
nia się Chrystusowi.  

Zaledwie po kilku dniach 
tegorocznych prac, na  po-
dwórzu w warstwie gruzu 
znalezione zostały część 
flaszy na płyny, a w pozio-
mie z XV wieku, wśród licz-
nych kuchennych garnków z 
pokrywkami, mis i dzbanów 
- srebrny szeląg krzyżacki 

wyemitowany po 1416 roku 
oraz maleńka kościana pisz-
czałka zachowana w całości. 
W piwnicach, gdzie zacho-
wały się wnęki w ścianach 
i badany jest fundament, 
zostało kilka szklanych bu-
teleczek.

Jakubową  Ekspedycję In-
stytutu Archeologii UMK 
tworzą doktoranci i studenci 
Wydziału Nauk Historycz-
nych odbywający ćwiczenia 
terenowe.  Jak zapewnia 
prof. Sulkowska-Tuszyńska:  
- Ogromnym wsparciem są 

wolontariusze - sympatycy 
Ekspedycji i archeologii. 

Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl

Bańkowe tournée

Koszalin, Białystok, Płock i 
Bytom – w tych miastach go-
ścił już tego lata Ogólnopolski 
Festiwal Baniek Mydlanych. 
Tym razem przyszedł czas na 
Toruń, a niebawem po tym 
na bańkowej trasie pojawi się 
Piła, Warszawa i Lublin. Nieza-
leżnie od miejsca wydarzenie 
za każdym razem wiąże się 
niezapomnianą zabawą i po-
zytywną energią. – Festiwal 
Baniek Mydlanych to impreza, 
podczas której przygotowali-
śmy dla mieszkańców miasta 
przede wszystkim dużą ilość 
mydlanego płynu – opowiada 
Krystian Kulas, pomysłodaw-
ca festiwalu. – Każdy chętny 
będzie miał okazję przekonać 
się, jak łatwo zrobić bańki 
mydlane o naprawdę pokaź-
nych rozmiarach. Dodatkowo 
pojawią się liczne konkursy i 
animacje, między innymi bań-
kowa familiada czy bańkowy 
quiz. Nie zabraknie także stre-
fy pokazowej, gdzie pojawią 
się bańki o imponujących ga-
barytach. Pozytywnej energii 
będzie z pewnością pod do-
statkiem, dlatego też warto 
się do nas przyłączyć i spróbo-

wać tej niezwykle przyjemnej i 
rodzinnej zabawy. Pomysł na 
stworzenie Festiwalu Baniek 
Mydlanych zrodził się w Olsz-
tynie, kiedy po raz pierwszy 
zorganizowaliśmy wydarzenie 
integrujące mieszkańców mia-
sta. Spontanicznie doszliśmy 
do wniosku, że jeśli akcja z 
motywem baniek mydlanych 
pozytywnie przyjęła się w 
Olsztynie, to warto wyruszyć 
z nią w trasę po całej Polsce. 
Zdecydowanie tego nie żału-
jemy, gdyż wszędzie spotyka-
my się ze świetnymi reakcjami 
lokalnej społeczności.

Przepis na doskonałą
zabawę

Nie ma co ukrywać – sekret 
udanych baniek mydlanych 
to odpowiedni płyn. I choć 
w wielu marketach jest on 
łatwo dostępny, warto wła-
snoręcznie stworzyć go od 
podstaw. – Oczywiście naj-
prościej jest kupić gotowy 
płyn do baniek mydlanych, 
ale myślę, że jeszcze więcej 
frajdy sprawi nam wykonanie 
go samodzielnie – przekonu-
je Joanna Kozłowska, mama 

4-letniego Antosia. – Wystar-
czy litr wody i 2-3 łyżeczki 
płynu do naczyń. Razem z 
synkiem do takiej miesza-
niny dodajemy też często 2 
łyżeczki cukru lub jedną ły-
żeczkę gliceryny, wówczas 
bańki są jeszcze bardziej 
efektywne. Z całą pewnością 

nie zabraknie nas także na 
bańkowym festiwalu. 
– Bańki mydlane są o tyle 
magiczne, że dają ogrom ra-
dości i są banalnie proste w 
wykonaniu – zauważa Pau-
lina Kalisz, mama 2-letniej 
Leny. – Oczywiście standar-
dowo sprawdza się mieszan-

ka z dodatkiem płynu do 
naczyń, ale warto zwrócić 
uwagę na to, żeby woda była 
destylowana, gdyż ta z kranu 
może okazać się zwyczajnie 
zbyt twarda. Ponadto taki 
płyn polecam wykonać dzień 
przed zabawą, by włożyć go 
na noc do lodówki. 

Festiwal Baniek Mydlanych 
potrwa w godzinach 13.00-
17.00 i odbędzie się przy 
Galerii Atrium Copernicus 
(ul. Żółkiewskiego 15). 
Wstęp na to wydarzenie 
jest bezpłatny.

Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

Studenci mają pełne głowy nowatorskich pomysłów                                                                                       Fot. Joanna Wojno-Wolska

Toruń pełen jest jeszcze nieodkrytych archeologicznych tajemnic                             Fot. Nadesłane

Festiwal Baniek to wielka frajda dla najmłodszych                                                                                                        Fot. Jacek Koślicki

Choć wydawałoby się, że w erze cyfryzacji trudno już o innowacyjny projekt, to studenci umk po raz kolejny udowodnili, że ich pomysłowość nie zna granic. 
wielofunkcyjny komputer rowerowy czy system zamawiania dań bez pomocy kelnera to propozycje, które mają szanse zrewolucjonizować mobilny świat. 

archeolodzy z uniwersytetu mikołaja kopernika pod kierownictwem prof. grażyny sulkowskiej-tuszyńskiej prowadzą kolejne i prawdopodobnie ostatnie 
badania na posesji przy ul. szpitalnej 4 w toruniu. jest to teren wokół szpitala-przytułku, jednego z nielicznych w Polsce obiektów tego typu o średnio-
wiecznej historii. zabytkowy budynek wkrótce będzie remontowany.

wywołują uśmiech, mają zapach dzieciństwa i stanowią doskonałą odskocznię dla całej rodziny. mowa o bańkach mydlanych, których 
ogólnopolski festiwal odbędzie się już w najbliższą sobotę w toruniu. 

innowaCyjnie i moBilnie – tak teraz Projektują stuDenCi umk

młoDzi arCHeoloDzy w Dawnym szPitalu

Bańki myDlane teŻ mają swój festiwal!

REKLAMA TRN 2017071410
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film
świątynie kultury

koncert
Bartek kulik i Późne lato

koncert
muzyczny miks

spektakl
zmierzą się pokolenia

Czy budynki są w stanie przemó-
wić własnym głosem i powiedzieć 
coś o nas samych i o stanie na-
szej cywilizacji? Film przedstawia 
indywidualne spojrzenie sześciu 
słynnych reżyserów na sześć 
ikonicznych europejskich budowli 
potraktowanych tu jak lustro nas 
samych i dzisiejszej kultury. Każdy 
z twórców pokazuje dany obiekt 
na swój własny sposób, przy za-
chowaniu charakterystycznej dla 
siebie stylistyki i filmowego języ-
ka. Wim Wenders portretuje słynną Filharmonię Berlińską, Robert Redford – Instytut Salka w 
kalifornijskim mieście La Jolla, Michael Madsen – więzienie Halden w norweskim mieście Halden, 
Michael Glawogger – Rosyjską Operę Narodową, Margreth Olin – Operę w Oslo, a Karim Aïnouz – 
Centrum Georgesa Pompidou w Paryżu. Każdy z tych budynków jest pokazany w zupełnie inny 
sposób, bo każdy z nich funkcjonuje na autonomicznych prawach i ma własną duszę: pod wzglę-
dem zewnętrznym i wewnętrznym zorganizowany jest również na innych zasadach. 

Zespół został założony w 
2015 roku przez muzyków 
związanych z Toruńska Orkie-
stra Symfoniczna oraz zespo-
łem Disparates. Punktem wyj-
ścia stały się piosenki Bartka 
Kulika inspirowane muzyką 
folkowych songwriterów lat 
60. Muzyka grana przez Późne 
Lato oparta jest w dużej mie-
rze na klasycznym brzmieniu 
instrumentów akustycznych. 

W warstwie tekstowej utworów mieszają się elementy baśniowości z codzienną pro-
zą, bezpośrednie odniesienia do obecnych sytuacji społecznych czy nawet politycz-
nych z symboliczną niestroniącą od surrealizmu poetyką. Całość – muzyka i tekst, 
tworzą realno-magiczny świat, w którym słuchacz ma pewną przestrzeń do indywi-
dualnej interpretacji. Możemy się spodziewać folku z elementami piosenki poetyckiej, 
muzyki filmowej, cygańskiego jazzu i alternatywnego rocka.

Program „Od Elvisa do Lady Gagi” 
przybliży wielkie hity rocka, 
popu, a nawet disco. Oczywiście 
wszystko w klasycznych, często 
bardzo zaskakujących aranża-
cjach. Usłyszymy przeboje takich 
gigantów jak: Elvis Presley, Led 
Zeppelin, The Beatles, Simon&-
Garfunkel, U2, Sting, Leonard 
Cohen, a także ABBA, Dżem, Re-
publika i Artur Rojek. 

Przewodnikami będą dobrze w To-
runiu znane dziewczyny z Kwar-
tetu Infinito, którego brzmienie tym razem wzbogacone zostanie o fortepian Marii 
Mieszczankin. 

Świetna zabawa w teatr ży-
cia z udziałem Bożeny Zawi-
ślak-Dolny (solistka Opery 
Krakowskiej), Katarzyny Za-
wiślak-Dolny (aktorka Teatru 
im. Juliusza Słowackiego) i 
Jerzego Kluzowicza (piani-
sta, kompozytor i aranżer 
muzyki teatralnej i filmowej). 
Spektakl „Musicodrama 3” 
to muzyczna opowieść o od-
wiecznym konflikcie pokoleń, 
w której głównymi bohaterkami są Matka i Córka. Obie uczestniczą w teatralnym castingu, nie-
świadome faktu, że zarówno na scenie, jak i poza nią przyjdzie im wkrótce zawalczyć o główną 
rolę. Ich towarzyszem jest zaprzyjaźniony pianista-akompaniator George. Losy tej trójki zmiesza-
ją się ze sceniczną kreacją. A wszystko okraszone wartką akcją i gorącymi emocjami. W spektaklu 
arie operowe konkurują z hitami muzyki rozrywkowej (m.in. Adele, Frank Sinatra, Elvis Presley, 
Carole King).

Centrum kultury „zamek krzyżacki”, 
Przedzamcze 3

20.07.2017, godz. 21:30
wstęp wolny

koncert Bartek kulik&Późne lato
Dwór artusa, rynek staromiejski 6

16.07.2017, godz. 21.00
wstęp wolny

Dwór artusa, 
rynek staromiejski 6

21.07.2017, godz. 19.00
Bilety: 15/20 zł

impresaryjny teatr muzyczny, ul Żeglarska 8
22.07.2017, g. 19.00

Bilety: 25/30 zł normalny
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roDzinny Piknik motoCrossowy
tor głaŻewo Po raz kolejny gośCił zmotoryzowane roDziny. na atrakCje liCzyć mogły w szCzególnośCi 
DzieCi. na motoCyklaCH Pit Bike trenują nawet kilkulatkowie. 
fot. zwykła Dziewczynka; www.zwykla.pl

HIT 2017

Endermologie®
Medyczny Alliance Toruń • ul. Reja 20

www.beautymedica.pl
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Jedyny w regionie! NOWY PATENT � NAJWYŻSZA SKUTECZNOŚĆ!
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