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Dom i wnętrze, s. 7-9
Tanio, komfortowo, blisko centrum. 
Ruszył sezon na wynajem studencki.

Kultura, s. 15
Cotygodniowa dawka informacji kulturalnych. 
Co? Gdzie? Kiedy? Sprawdź w Toronto!

waKacje, s. 11
Gdzie blisko, ale fascynująco spędzić weekend? 
Sprawdza nasza dziennikarka.

Fotorelacja, s. 12
Relacja i wywiad z Mariuszem Wlazłym, którego 
spotkaliśmy podczas otwarcia Plaży Plazy.
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LUDZIE TORONTO

maciej Karczewski, 
toruński przedsiębiorca

jarosław jarry jaworski, 
specjalista public relations, 

freak

Podpatrujmy najlep-
szych

W ubiegłym roku w kilka rodzin 
wybraliśmy się na weekendo-
wą wycieczkę do Alzacji. Coś, 
co wydawało się odległe, sta-
ło się  bliskie, ze względu na 
tanie loty i lotnisko w trójkącie 

trzech państw. Za kilkadziesiąt 
złotych od osoby dotarliśmy do 
portu Basel-Mulhouse-Freiburg, 
na lotnisko, które jest inne niż 
wszystkie. Oto wychodząc do 
głównego holu, trafiamy na 
przedziwne drogowskazy. Niem-
cy, Francja , Szwajcaria. Otóż, 
można wyjść z niego, nie tyle na 
inną ulicę czy plac, ale do innego 
kraju. Każdy z wielojęzycznego 
tłumu turystów mógł, wycho-
dząc innym wyjściem, stanąć na 
terenie innego państwa. Do tego 
jednym z nich była Szwajcaria, 
kraj niezrzeszony w Unii Europej-
skiej, znana z dosyć szczelnych 
granic i ostrych kontroli. Miny 
naszych nastoletnich dzieciaków 
widzących owo zjawisko – bez-
cenne. To jedno miejsce było 
lepszą lekcją integracji europej-
skiej niż kilka semestrów wiedzy 
o społeczeństwie. Faktycznie 
poczuliśmy się Europejczykami.  
Trzy kraje, jedna nazwa, wspól-
ny marketing i masa pasażerów 
potwierdzają, że  w jedności siła, 

że można. Kiedy teraz porównu-
ję ten port lotniczy obsługujący 
miliony pasażerów z naszym 
podwórkiem, żal łamie serce. Ja-
łowa dyskusja o nazwie lotniska 
w Bydgoszczy przypomina  prze-
pychanki rodem z piaskownicy. 
Wiadomo, że oba miasta są na 
siebie skazane, że łatwiej jest wy-
promować oba razem niż każde 
z osobna. Jeśli w nazwie lotniska 
pojawią się nazwy obu miast, siłą 
rzeczy dotrze do nas więcej tury-
stów. Tylko razem możemy wię-
cej. Niestety politycy, zupełnie 
wbrew ekonomii, rozpętują  wojny 
o rzeczy oczywiste. Nie ma sensu 
istnienia metropolii innej niż Byd-
gosko-Toruńsko-Włocławskiej. 
Podobnie port lotniczy z nazwą 
obu miast ściągnie dwa razy wię-
cej podróżnych. Każdy, kto myśli 
inaczej, niech zainwestuje parę 
złotych i poleci zobaczyć lotnisko 
Basylea-Milusa- Fryburg. Oni się 
dogadali, dogadajmy się i my.

Polsko, dlaczego jestem 
dla ciebie śmieciem?

Dosyć gruby tytuł, nie-
prawdaż? ale i sprawa 
jest „gruba”. jak wielu 
z was dostałem w tym 
tygodniu z zus-u wyli-
czenie mojej emerytury. 

wychodzi na to, że dla 
Polski jestem warty tyle, 
co wywóz 4 ton śmieci.
Każdy, który dostał ten list z ZU-
S-u, pewnie to czuje. Tyle lat pracy, 
biegania, wysiłku, stresów i… kilka-
set złotych na starość. To jest jak 
WYROK. Nieodwołalny dla setek 
tysięcy z nas. Wyrok skazujący 
nas na upokarzającą wegetację.
ZUS wyliczył mi, ile warta jest moja 
starość. Podano sumę emerytury 
na dziś – to drobiazg, żart. Ale do-
stałem też wyliczenie na rok 2038, 
gdy będę przechodził w stan eme-
rycki. Dowiedziałem się, że nieza-
leżnie od tego, jak wiele wysiłku 
wkładałbym w moją pracę, w 2038 
dostanę mniej, niż obecnie wydaję 
na czynsz za mieszkanie. Mniej niż 
kosztuje wywóz 4 ton śmieci.
Czy jestem śmieciem dla Polski? 
Czy my jesteśmy śmieciami? Za-
pewne rządzący – wcześniej i te-
raz – z oburzeniem krzykną „ależ 
skąd!”. Tylko, że to będzie kłam-
stwo. Bo oni już dziś wiedzą, że 
skazany jestem przez moją Polskę, 

na życie na marginesie mar-
ginesu. Moją emeryturę wy-
dam w dniu wpływu na konto.  
W całości. Pewnie na czynsz, bo 
przecież przez ponad 20 lat nie-
co urośnie. Reszta mojego życia 
państwa polskiego już nie intere-
suje. Może wkradnę się do jakiejś 
chłodni, gdzie mrozi się owoce 
morza, w tym ośmiorniczki, i tam 
zamrożę się do końca miesiąca. 
Do kolejnej wypłaty emerytury… 
List od ZUS-u informuje mnie, że 
dalsza praca dla Polski nie ma 
sensu. Będzie ona frajerstwem, 
naiwnością. Bo państwo polskie, 
poprzez swoją instytucję, dało 
mi wybór: pozostań uczciwy i 
solidny, dzięki czemu zdechniesz  
w biedzie lub zacznij być bezli-
tosny i nie miej jakichkolwiek za-
hamowań. Wtedy na emeryturze 
będzie cię stać na chleb.
Cztery tony śmieci. Kilkadziesiąt 
lat życia. Dziękuję ci Polsko.

toruń w stolicy kultury!

Większość z nas pamięta za-
cięty bój, jaki stoczyliśmy, 
ubiegając się o tytuł „Euro-
pejskiej Stolicy Kultury”. Nie 
udało się, powodem miał być 
między innymi brak lotniska, 
którego zresztą temat właśnie 
wraca za sprawą pomysłu na 
utworzenie „Portu Lotniczego 
Bydgoszcz – Toruń SA”. Zmia-
na nazwy ma pomóc w promo-
cji Torunia jako miasta „bliżej” 

lotniska. Co oczywiście będzie nas 
słono kosztowało. Ale nie o lotni-
sku tym razem. 
Nie zostaliśmy stolicą kultury. 
Przez ostatnie kilka lat zdąży-
liśmy się z tym pogodzić. Ale 
po całym zamieszaniu coś nam 
zostało: przyjaźń z hiszpańską 
Pampeluną, Toruńska Agenda Kul-
turalna (przemianowana z biura 
ESK), kilka projektów zaczętych 
i kontynuowanych do dziś. Tytuł 
zdobył Wrocław. Odwiedzili już 
Państwo to miasto w roku cele-
bracji kultury? Wiadomo jak jest  
– cudze chwalicie… Jeżeli cala Eu-
ropa zjeżdża w tym roku do stolicy 
Dolnego Śląska, warto sprawdzić, 
co się tam dzieje. Mimo że nie w 
Toruniu, to przecież wciąż u nas. 
W Polsce. Jeśli chodzi o odwiedzi-
ny Wrocławia, zrobił to na pewno 
toruński duet artystów, który re-
klamuje we Wrocławiu Toruń. Tak, 
zgadza się! „Szczęśliwe miasto” 
to wystawa prac Joanny Górskiej 
i Rafała Góralskiego. Przez całe 
wakacje ich prace można oglądać 
we Wrocławiu, na billboardach i 

i citylightach. – Inspiracją do 
stworzenia niepowtarzalnych 
prac były wyniki najnowszych 
badań dotyczących szczęścia. 
Dowodzą one, że nasze szczęście 
w dużej mierze zależy od nas sa-
mych, od naszego nastawienia, 
codziennych starań i zaangażo-
wania. My, świadomie zamiesz-
kaliśmy w Toruniu, bo naszym 
zdaniem to jedno z najlepszych 
w Polsce miast do życia i pracy 
twórczej – pisze Joanna Górska. 
A na billboardach we Wrocławiu 
możemy przeczytać: „Toruń – tu 
sztuka porusza”, „Straciłem gło-
wę dla Torunia”. Zachęcą do od-
wiedzenia naszego miasta? Tych, 
którzy przyjechali tam w roku 
obchodów ESK 2016, szukając 
doznań kulturalnych i artystycz-
nych, pewnie tak. A jak nie, to i tak 
cieszy, że mamy swoich ambasa-
dorów, tam, gdzie się coś dzieje. 
Może nie mamy stolicy, ale mamy 
kulturę. I tu jesteśmy wygrani.

niepokorny john

Lata lecą i czy z ich upływem re-
wolucjoniści pokornieją? Z pewno-
ścią nie John Lydon (pseud. Johnny 
Rotten). Pokora to ostatnia z cech, 
o którą można posądzić człon-
ka Sex Pistols i założyciela PIL.  
W ostatnim czasie miałem okazję 
uczestniczyć w dwóch spotka-
niach z tym charyzmatycznym 
wokalistą, instrumentalistą, kom-
pozytorem i autorem tekstów. W 
legendarnym londyńskim 100 Club 
poświęconym jego najnowszej 
książce, autobiografii, która uka-
zała się w polskim przekładzie pod 
tytułem „Gniew jest energią. Moje 

życie bez cenzury” oraz w British 
Library z okazji wystawy poświę-
conej  40. rocznicy powstania nie-
zwykłego zjawiska, jakim jest punk 
rock. Muszę przyznać, że książka 
zrobiła na mnie równie duże wra-
żenie co lata temu „Never Mind 
the Bollocks”, a w połączeniu  ze 
spotkaniem, może nawet większe 
niż legendarny album Sex Pistols. 
W trakcie drugiego spotkania, 
będącego jedną z serii konferencji  
w tym prestiżowym miejscu z 
udziałem bohaterów lat 1976-78, 
Johnny Rotten w charakterystycz-
ny dla siebie sposób podsumował 
temat wystawy, stwierdzając, że 
bez niego punk rock by nie istniał. 
Pewnie jest w tym trochę prze-
sady... o czym przekonujemy się 
również regularnie w Hard Rock 
Pubie Pamela w czasie koncertów 
brytyjskich prekursorów gatunku, 
takich jak: Slaughter and the Dogs, 
The Vibrators, The Ruts ... a już dziś 
(piątek 15 lipca) legendarnej grupy 
Chelsea, która pierwszy raz wy-
stąpi w naszym kraju. Będzie więc 
okazja, aby przekonać się, czy wo-

kalista i założyciel zespołu, 
Gene October, podziela tę opinię. 
Wracając do spotkania w British 
Library, które odbyło się dzień 
po głosowaniu w sprawie Brexi-
tu. Lydon podsumował wstępne 
wyniki słowami: „Odzyskujemy 
kraj, ale tracimy europejskich 
przyjaciół. Zawsze w czasie 
całej mojej kariery byłem zwo-
lennikiem współpracy. Nadal 
uważam, że to najważniejsze”. 
Możemy więc liczyć na kolejne 
polskie koncerty PIL. Ten, który 
widziałem w ramach łódzkiego 
festiwalu Soundedit’13, do dziś 
uważam za jeden z najlepszych, 
w których uczestniczyłem. A jak 
radzą sobie pozostali muzycy 
Sex Pistols? 23 czerwca 2016  
w O2 Academy Islington wy-
stąpiły niedawno reaktywowa-
ne zespoły: The Professionals 
( Paul Cook) i Rich Kids ( Glen 
Matlock). Moim zdaniem oba 
wypadły rewelacyjnie.
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stuDenci z torunia tworzą raDio na wooDstocKu

Dziennikarze rozgłośni z toruń-
skiego uniwersytetu wyruszyli 
na tegoroczny Przystanek 
Woodstock już w poniedziałek. 
Przez kilka dni poprzedzają-
cych festiwal przygotowu-
ją materiały dla Radia Sfera  
a także nagrania, które zosta-
ną wykorzystane na antenie 
Radia Woodstock. Współpraca 
z fundacją i Jurkiem Owsiakiem 
rozpoczęła się na dobre w 2012 
roku, choć dziennikarze Radia 
Sfera na Woodstocku byli wi-
docznie również w poprzednich 
latach. – Pracowaliśmy wcze-
śniej przy biurze prasowym, 
organizatorzy znali Radio Sfera 
i wiedzieli, że tworzymy mate-
riały z Przystanku. 4 lata temu 
w trakcie festiwalu okazało się, 
że Radio Zachód, które do tej 
pory zajmowało się transmisją, 
spóźni się o jeden dzień. Pomo-
gliśmy wtedy w zorganizowa-

niu pierwszych audycji z pola, 
a od 3 lat powierzono nam 
robienie radia polowego – opo-
wiada redaktor naczelny Radia 
Sfera Bartosz Chodorowski. 
– Mieliśmy pomysł, aby radio 
nadawało również materiały 
reporterskie, relacje i wywia-
dy i zaproponowaliśmy naszą 
pracowitą ekipę, która przygo-
towuje mnóstwo materiałów. 
Dziennikarze dwoją się i troją, 
żeby transmisje Radia Wood-
stock były jak najciekawsze, a 
przy okazji to dla nich świetna 
szkoła i możliwość uczestni-
czenia w festiwalu od drugiej 
strony .
5-osobowa ekipa dziennikarzy 
pracuje przez niespełna ty-
dzień, aby dostarczyć słucha-
czom jak najwięcej informacji 
o tym, co dzieje się na wood-
stockowym polu. To świetna 
alternatywa dla tych, którzy  

nie mogą uczestniczyć w kon-
certach na żywo bądź spo-
tkaniach z gośćmi Akademii 
Sztuk Przepięknych. Wśród 
reporterów jest Stasiek Ja-
nowski, który w tym roku po 
raz drugi będzie pracował na 
festiwalu. – Pierwszy raz na 
przystanku byłem właśnie  
w zeszłym roku, pracując 
przy Radiu Woodstock. Było 

to dla mnie duże przeżycie. 
Na polu jest zdecydowanie 
większe tempo pracy, niż na 
co dzień w redakcji. Na ko-
niec dnia jesteśmy wyczer-

pani, bo spędzamy mnóstwo, 
czasu nagrywając materiały,  
a potem je montując. Praca 
dla radia to też świetna oka-
zja, żeby porozmawiać z mu-
zykami i gośćmi przystanku. 
Mnie udało się na przykład 
porozmawiać z Rafałem Soni-
kiem – wspomina.
Prowadzenie radia polowego 
nie jest łatwe. – Na początku  

pracowaliśmy w namiocie,  
w którym kurz był dosłownie 
wszędzie. Kolejnego roku nada-
waliśmy już z nieco większego 
namiotu, w którym nie było 

podłogi. W momencie, kiedy 
przyszła burza, tonęliśmy więc 
w błocie, a ponieważ radio to 
też prąd, baliśmy się z kole-
gami o swoje życie (śmiech). 
Udało nam się więc na kolej-
nym przystanku nadawać z na- 
miotu z podłogą. W tym roku 
jednak dostaliśmy przeszklony, 
klimatyzowany kontener, więc 
transmisje są coraz bardziej pro-
fesjonalne. Jeśli chodzi o sprzęt,  
zabieramy część infrastruktury 
z Torunia, a w części pomaga 
nam fundacja. Wiele redakcji 
nas chwali i z ciekawością przy-
gląda się naszej pracy – opowia-
da Bartosz Chodorowski. 

Dziennikarze radia Sfera zgod-
nie przyznają, że atmosfera 
Przystanku Woodstock jest 
unikatowa, dlatego co roku 
przyciąga kilkaset tysięcy (nie 
tylko) młodych ludzi. – To wiel-
ka impreza, na której ludzie 
po prostu się ze sobą świetnie 
bawią. To ogromna dawka po- 

zytywnych emocji, których na 
co dzień trudno doświadczyć – 
mówi Stasiek. – Czasami mówi 
się, a to chyba trochę niespra-
wiedliwe, że na Przystanku 

Woodstock nie ma wiel-
kich gwiazd. Czy na przy-
kład zespół Apocalytpica 
nie jest gwiazdorskim ze-
społem? Takich perełek 
można wyłuskać na pewno 
znacznie więcej.  Na festiwa-
lu nie doświadcza się agresji, 
każdy może przysiąść się do 
każdego, pogadać. Nie wiem, 
czy jest drugie takie miejsce 
na świecie - dodaje Bartosz 
i z dumą zaznacza:  - Mamy z 
naszej pracy mnóstwo satys-
fakcji. Fundacja WOŚP bar-
dzo nam ufa, a Jurek Owsiak 
zawsze podkreśla, również 
ze sceny, że realizacją radia 
zajmują się studenci z Toru-
nia, z Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika. Za taką promocję 
sponsorzy festiwalu płacą 
ogromne pieniądze, a my o nią 
nie prosimy. Przy mikrofonie 
za to często opowiadamy o 
Toruniu i o uczelni. Cieszy nas 
to, że te informacje trafiają do 
tak wielu ludzi.
Transmisji Radia Woodstock 
słuchać można do sobo-
ty, 16 lipca na stronie www.
radiowoodstock.pl. Audycje 
ruszają codziennie o 10.00. 
Wieczorami na żywo transmi-
towana jest część koncertów. 
Warto włączyć choć na chwi-
lę i posłuchać, jak bawią się 
woodstockowicze na, jak sami 
twierdzą, „najpiękniejszym fe-
stiwalu świata”.

Maria Marcinkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

22. Przystanek woodstock odbywa się w tym roku nieco wcześniej niż zwykle, bo w połowie lip-
ca. na kostrzyńskim polu jest już ekipa radia sfera z umK, która relacjonuje festiwal dla swojej 
studenckiej rozgłośni, ale od kilku lat organizuje również transmisje dla radia woodstock.

transmisji raDia wooDstocK słucHać 
moŻna Do soboty, 16 liPca, na stronie 
www.radiowoodstock.pl 
auDycje ruszają coDziennie o 10.00. 
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Toruńscy studenci tworzący polowe radio na Woodstocku, jeszcze przed wyjazdem                                                       Fot. Jacek Koślicki
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już za dwa miesiące – 20-21 września toruń będzie gospodarzem Forum inteligentnych miast i nowoczesnych technologii miasto Plus. 
Podczas dwudniowej konferencji uczestnicy będą poruszać problemy największych wyzwań stojących przed współczesnymi samorządami 
oraz możliwościami ich wzajemnej współpracy.

Forum inteligentnycH miast

Jak agnieszka znalazła pracę (historia na faktach) 

Smart city, czyli inteligent-
ne miasto, to takie, w którym 
dzięki wykorzystaniu nowocze-
snych możliwości technologii 
informacyjno-komunikacyjnych 
usprawnia się funkcjonowa-
nie miasta, rośnie świadomość 
mieszkańców, inwestuje się w 
kapitał ludzki, a tym samym 
podnosi jakość życia. Wrze-
śniowe forum będzie okazją do 
tego, żeby się dowiedzieć, jak 
wdrażać inteligentne rozwiąza-
nia i usprawniać funkcjonowanie 
miast. – Zdajemy sobie sprawę z 
diagnozy kluczowych wyzwań 
stojących przed samorząda-
mi XXI wieku i w trakcie forum 
chcielibyśmy znaleźć odpowie-
dzi, a przynajmniej porozmawiać 
na temat tego, jak te kluczowe 
wyzwania zrealizować – mówi 
Krzysztof Koman, dyrektor Cen-
trum Wsparcia Biznesu w Toruniu.
Podczas konferencji przewi-
dzianych jest kilkanaście paneli 
tematycznych poruszających 
kluczowe dla samorządów te-
maty: spójność, społeczeństwo, 
zarządzanie, otwartość, bez-
pieczeństwo i ekologia. Bloki 
tematyczne zaplanowane na 
forum są bardzo różnorodne. 
Uczestnicy forum dowiedzą się 
m.in, jak tworzyć nowoczesną 

gminę, jak sąsiadujące ze sobą 
gminy mogą ze sobą współ-
pracować, jak współcześnie 
zarządzać miastem. Odbędą się 
prelekcje na temat optymalnego 
korzystania z funduszy euro-
pejskich, inteligentnego obiegu 
dokumentów w urzędach, tech-
nologii wspierających nauczanie, 
płatności przyszłości, ekologicz-
nych rozwiązań w transporcie, 
rewitalizacji miast, inteligentnej 
energetyki czy modeli rozwoju 
aglomeracji. Tematy na topie i 
niezbędne do prężnego rozwoju 
aglomeracji.
W radzie programowej forum 
znaleźli się włodarze miast, sa-
morządowcy, naukowcy, przed-
siębiorcy. Podzielą się swoimi 
doświadczeniami z uczestnika-
mi Miasta Plus. – Forum będzie 
okazją do wymiany poglądów, 
różnych spojrzeń oraz wzajem-
nych inspiracji. Toruń to miasto, 
któremu bliskie są rozwiązania 
nowoczesne, inteligentne, z za-
stosowaniem współczesnych 
technologii – mówi Michał Zale-
ski, prezydent Torunia. – Dzięki 
forum chcielibyśmy sami siebie 
oraz tych, którzy są naszymi 
partnerami w otoczeniu miasta, 
zachęcić do tworzenia wspól-
nych przedsięwzięć, zapewnia- 

jących rozwój samorządów. Prof. 
Marek Bryx, prorektor Szkoły 
Głównej Handlowej, od kilkuna-
stu lat zajmuje się kwestią za-
rządzania miastami. Miasto Plus 
będzie okazją do podzielenia się 
wiedzą m.in. na temat efektyw-
nego dysponowania miejskimi 
budżetami. 
Marek Olszewski, wójt Lubicza  
i zarazem przewodniczący Za-
rządu Gmin Wiejskich RP, uważa, 

że takie spotkania są warto-
ściowe ze względu na wymianę 
doświadczeń dotyczących cho-
ciażby koegzystencji mniejszych 
miejscowości w pobliżu dużych 
miast. – Korzyści z takiego są-
siedztwa są obustronne. Gminy 
podmiejskie stanowią dobre 
tereny dla nowych inwestycji. 
To z kolei stwarza możliwości 
wymiany pracowników, którzy 
z większych miejscowości znaj-
dują pracę w mniejszych ośrod- 

kach. Oczywiście dzieje się rów-
nież odwrotnie – mówi Marek 
Olszewski. 
W gminie Lubicz pracuje sporo 
osób z Torunia. Jest tam około 
2 tysięcy podmiotów gospodar-
czych. To sprawia, że bezrobocie 
nie przekracza 6 procent. Poza 
tym tereny wokół większych 
miast są również atrakcyjne ze 
względu na zamieszkanie. Toruń 
i gminy ościenne są tego do- 

brym przykładem. Współpraca 
miast z podmiejskimi gminami 
może przynosić wiele profitów.
Forum Inteligentnych Miast  
i Nowoczesnych Technologii 
Miasto Plus odbędzie się w Cen-
trum Kulturalno-Kongresowym 
Jordanki. Osoby zainteresowane 
uczestnictwem w forum muszą 
się wcześniej zarejestrować.    

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl
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Agnieszka skończyła 
studia w czerwcu. Eg-
zamin magisterski zdała 
na dobry plus, zna dwa 
języki, ma prawo jazdy 
kat. B. W czasie studiów 
odbyła praktykę zawo-
dową i ukończyła też 
kurs komputerowy. W 
trzy dni po studiach za-
częła wysyłać cv i listy 
motywacyjne do firm w 
województwie. Łącznie 
wysłała 43, a zaproszo-
no ją na 6 rozmów kwa-
lifikacyjnych. Niestety 
wszystkie skończyły się 
tym samym: „Zadzwo-
nimy do Pani”. Oczywi-
ście nie zadzwonił nikt… 

Po tym Agnieszka była 
bardzo zniechęcona. 
Nie chciała siedzieć w 
domu i liczyć na wspar-
cie rodziców. Jej brat 
skończył właśnie pierw-
szy rok biologii i wiedzia-
ła, że jeszcze przez kilka 
lat będzie na ich utrzy-
maniu. Chciała praco-

wać, wyprowadzić się 
z domu, pójść na swoje. 
Niestety nie mogła zna-
leźć pracy. Jej matka 
chrzestna zaczęła na-
mawiać ją na wyjazd 
do Danii – jej córka 
wyjechała dwa lata 
temu i sprząta w hote-
lu. Dobrze zarabia i nie 
chce wracać do kraju. 
Agnieszka nie marzyła 
o sprzątaniu w choć-
by najlepszym hotelu 
czy zmywaniu naczyń 
w świetnej restauracji. 
Chciała się rozwijać, 
realizować, pracować 
w zawodzie, a wyjazd 
jej takich możliwości nie 
stwarzał. 

Kiedy wydawało się, że 
nic z tego nie będzie i 
ostatecznie wyląduje 
w gorącej, źle wentylo-
wanej kuchni jakiegoś 
hotelu w Kopenhadze, 
Agnieszka przeczytała 
o nowym programie 
stażowym. Dowiedziała 

się, że Unia Europejska 
zapłaci za kilka rzeczy. 
Po pierwsze, za pra-
cę doradców, którzy 
pomogą jej określić jej 
mocne strony i dora-
dzą, jakie szkolenie po-
winna wybrać, aby do-
stać wymarzoną pracę. 
Po drugie, za to kon-
kretne szkolenie (koszt 
ok. 1900 zł). Po trzecie, 
za trzymiesięczny staż 
w firmie, która zgodzi 
się ją przyjąć (ok. 1200 
zł miesięcznie na rękę). 
Co więcej, okazało się, 
że firma, która przyjmie 
ją na staż, otrzyma z 
tego tytułu dodatkowe 
finansowanie. 

Agnieszka chwyci-
ła za telefon, za-
dzwoniła do re-
alizującej ten 
p r o g r a m 
Akademii 
Nauki 

(tel. 509 823 297) i wy-
słała aplikację na ad-
res: joanna@akn.pl. Już 
następnego dnia spo-
tkała się z doradcami 
z Akademii Nauki, któ-
rzy pomogli jej znaleźć 
firmę, do której mogła 
się zgłosić. pracodaw-
ca szybko 
przeko-
nał się, 
że pro-
pozy-
c j a 

Akademii Nauki jest 
lepsza od oferty Urzę-
du Pracy. Nie dość, że 
dostaje pracownika na 
trzy miesiące za darmo, 
to jeszcze jest to pra-
cownik, który posiada 
odpowiednie kwalifika-
cje i umiejętności. Co 
więcej, opiekun stażu 

otrzyma dodatkowe 
wynagrodzenie  
w wysokości do 
500 zł miesięcz-
nie. 

Okazało się za-
tem, że obie 

strony na tym korzy-
stają – i pracodawca, 
i agnieszka. W trzy 
tygodnie później, po 
załatwieniu wszystkich 
formalności i odbyciu 
odpowiedniego szko-
lenia, Agnieszka prze-
kroczyła próg firmy,  
w której zawsze chcia-
ła pracować. Wie-
działa, że ma trzy mie-
siące, aby pokazać 
się z jak najlepszej stro-
ny i przekonać pra-
codawcę, że decyzja 
o przyjęciu jej na staż 
była jedną z najlep-
szych, jakie podjął.  

W radzie programowej forum znaleźli się włodarze miast, samorządowcy, naukowcy, przedsiębiorcy.                           Fot. Jacek Koślicki



Do Torunia dotarła inicjatywa, 
zachęcająca czytelników do 
poszukiwania lektur w małych 
księgarniach. Pomysłodawczy-
nią toruńskiej akcji jest Aldo-
na Mackiewicz z Toruńskiego 
Antykwariatu Księgarskiego. 
– Studiuję na Polskiej Akademii 
Księgarstwa w Warszawie. Przy 
okazji studiów i targów książki 
zapytałam organizatorki akcji, 
czy taki pomysł może pojawić się 
również w Toruniu. Pomysłodaw-
com zależy, żeby akcja pojawiła 
się w jak najwięcej liczbie miast, 
tym sposobem trafiła więc do 
nas – opowiada. – Promujemy 
kupowanie książek u osób, któ-
re się na tym znają. Księgarze to 
osoby, które sprzedają książki z 
sercem, zaangażowaniem i pa-
sją. Potrafią doradzić i znaleźć 
dla czytelnika interesującą lite-
raturę.  
Wiele małych księgarń dotknęły 
problemy, kiedy wycofano z nich 
podręczniki szkolne. Liczba księ-
garń niezależnych funkcjonowa-
ła często w dużej mierze dzięki 
nim. Stąd narodził się pomysł, 
aby takim miejscom pomóc. – 
Chcemy przypomnieć, że księ-
garnia to instytucja kultury, a 
książki to dobro kultury. Oprócz 
tego, że sprzedaje się tam książ-

ki, można też wziąć udział w 
warsztatach i spotkaniach, a na 
półkach leży naprawdę warto-
ściowa literatura – tłumaczy 
Aldona Mackiewicz. Polska Izba 
Książki razem z Ministerstwem 
Kultury i Dziedzictwa stworzyła 
Ogólnopolską Bazę Księgarń, w 
której chce zebrać nie tylko księ-
garnie sieciowe, ale też małe, lo-
kalne przedsiębiorstwa. W bazie 
jest aktualnie niespełna 1,5 mie-
siąca miejsc, choć jej pomysło-
dawcy zakładali, że księgarń w 
Polsce jest znacznie więcej. Akcja 
„Książki kupuję kameralnie” ma 
pomóc mało wypromowanym 
miejscom znaleźć czytelników. 
– W małych księgarniach nie 
ma list bestsellerów polecanych 
przez wydawców, a dobrą lek-
turę polecają księgarze. Zwra-
camy też uwagę, że księgarnia 
to nie jest zwykły sklep, a sklep 
z kulturą. Każdy może znaleźć 
dla siebie książkę, która będzie 
mu towarzyszyć, dostarczy mu 
wzruszeń, będzie mógł ją ko-
muś przekazać bądź zatrzymać 
– książka ma swoją cenę, ale 
ma też wartość ponadczasową, 
niewymierną. Księgarze mogą 
polecić też książki, które sami 
przeczytali, poznali recenzje 
 i z czystym sumieniem proponu

ją czytelnikowi – zaznacza Aldo-
na Mackiewicz.  – Jaką książkę 
można uznać za wartościową? 
To sprawa względna. Wiele osób 
uważa harlequiny za książ-
ki niskich lotów. Znam jednak 
klientkę, dla której harlequiny 
to lektura, która po wylewie jest 
idealna i niewymagająca dużego  
zaangażowania. Podobnie jest z 
kryminałami , które dostarczają 
rozrywki i pozwalają uciec od 
problemów dnia codziennego,

więc trudno określić je jako mniej 
wartościowe. Bardzo modne są 
kryminały skandynawskie, ale 
czytelnicy ciągle wracają do kla-
syki. Ciągle na topie jest Agatha 
Christie czy Arthur Conan Doyle.  
Jedyną książką, której w Polsce 
z powodów prawnych nie można 
sprzedawać i można określić ją 
jako literaturę gorszego gatun-
ku, jest „Mein Kampf” – wyjaśnia. 
Jakie plany na swoje działanie 
ma nowa inicjatywa toruńskich

księgarzy? – Przede wszystkim 
chcemy przypomnieć czytelni-
kom, dlaczego warto kupować 
w małych księgarniach, poka-
zać jak pracują księgarze i jakie 
informacje o książkach można 
od nich uzyskać. Być może uda 
się zorganizować akcję podobną 
do warszawskiego Weekendu 
Księgarzy Kameralnych, oczywi-
ście na mniejszą, toruńską skalę  
– zapowiada Aldona Mackiewicz. 
Warto zauważyć, że w małych 

księgarniach i antykwariatach moż-
na znaleźć nie tylko książki. Pasjona-
ci mogą tam zajrzeć w poszukiwaniu 
muzyki na płytach winylowych, 
znaczków czy pocztówek. Czasem 
też książka, którą trudno kupić np. 
w Internecie, znajdzie się na półce 
księgarni, którą mijamy codziennie 
w drodze do pracy. A wakacje to 
idealna pora, żeby poczytać – na 
balkonie, w ogrodzie, na plaży – za-
glądajcie więc do księgarń!

Maria Marcinkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl
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ze znalezieniem iDealnego PoKoju Dla stuDenta nie warto czeKać Do PaźDzierniKa. najlePsze oFerty rozcHoDzą się 
w oKamgnieniu. jaK znaleźć Dobre mieszKanie, na co zwracać uwagę, czy warto zainwestować w loKum na wynajem? 
oto PoraDniK Dla najemców i wynajmującycH.

Księgarze zacHęcają: KsiąŻKi KuPuj Kameralnie!
organizatorzy ogólnopolskiej akcji „Książki kupuję kameralnie” ogłosili 2016 rokiem małych księgarń. Do inicjatywy dołączają również toruńscy 
księgarze – chcą zachęcić do czytania i kupowania wartościowych książek poza wielkimi sieciami sprzedaży.
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Księgarze to osoby, które sprzedają książki z sercem, zaangażowaniem i pasją - mówi Aldona Mackiewicz                         Fot. Sławomir Jędrzejewski



Znalezienie odpowiedniego 
mieszkania na studia nie jest  
łatwe. Ci szczęśliwcy, którzy 
trafią na odpowiedniego wła- 
ściciela i współlokatorów, mo- 
gą zostać w jednym miejscu 
nawet przez 5 lat. Częściej 
jednak, z różnych powodów 
podczas studiów miejsce za-
mieszkania trzeba zmienić. 
Na co się zdecydować?

Najtańszą, ale też najmniej 
komfortową opcją jest pokój 
w akademiku. Toruńskie domy 
studenckie mogą pochwa-
lić się coraz lepszym stan-
dardem, wiele z nich ma za 
sobą remonty lub są właśnie  
w trakcie zmian. Nie każ-
demu jednak odpowiada 
dzielenie pokoju nawet z 
dwiema osobami. Za miej-
sce w pokoju 3-osobywm 
trzeba obecnie zapłacić 
250 zł miesięcznie na osie-
dlu Centrum i 20 zł więcej 
na Bielanach. Koszt miejsca  
w „dwójce” waha się od 300 
do 380 zł. Najdroższe, jedno-
osobowe pokoje to koszt od 
400 do nawet  600 zł za mie-
siąc, w zależności od tego, 
który akademik wybierzemy 
i czy trafimy na pokój z ła-
zienką.

Pokój jednoosobowy w aka-
demikowej cenie można jed-
nak znaleźć w mieszkaniu 
studenckim. – Dawniej w To-
runiu trudniej było znaleźć 
ogłoszenie z ofertą wynaj-
mu. Najczęściej poszukiwano 
mieszkań tuż przed począt-
kiem roku akademickiego.

Z roku na rok jednak miejsc, 
gdzie można znaleźć ogło-
szenia, jest coraz więcej. Już 
w trakcie wakacji studenci 
zaczynają więc poszukiwa-
nia. Są to najczęściej studen-
ci I roku i ci, którzy latem nie 
wyjeżdżają, bo np. pracują. 
Poszukiwania trwają nawet 
do połowy października, 
jednak moim zdaniem, na 
ostatnią chwilę zostawiają 
to ryzykanci – mówi Mar-
tyna Szczawińska z firmy 
Metr Kwadratowy Marcin 
Szczawiński, zajmującej się 
zarządzaniem mieszkaniami 
na wynajem, liderka toruń-
skiego oddziału Stowarzy-
szenia Mieszkanicznik.  – Im  
później szukamy, tym wyższe 
są również ceny mieszkań  
i pokojów. Cena zależy jed- 

nak od lokalizacji, standardu 
mieszkania i jego wyposaże-
nia pokój jednoosobowy moż- 
na znaleźć nawet w cenie do 
500 zł, ale studenci są gotowi 
płacić za duży, samodzielny 
pokój nawet 750 zł – dodaje. 
– Właścicielom radzę unikać 
ustalania zryczałtowanej, 
miesięcznej opłaty, aby stu-
denci nie nadużywali wody 
czy ogrzewania. Łatwiej jest 
wtedy kontrolować koszty 
mediów, a przy okazji można 
zadbać o środowisko – radzi. 
Jak znaleźć dobrego najemcę 
do swojego mieszkania? Mar-
tyna Szczawińska ma kilka 
praktycznych rad, jak znaleźć 
odpowiednią osoby, którym 
oddajemy do użytku nasze 
mieszkanie. – Warto prosić  
najemców o referencje od 
wynajmujących, które będą 
mogli pokazać w kolejnych 
miejscach. Można też po-
prosić studenta o numer 
telefonu do poprzednie-
go właściciela i zapytać  
o opinię na temat ewentu-
alnego najemcy. To wciąż 
mało popularna forma, 
a referencje przydają się 

 
najemcom również w przy- 
padku poszukiwania lokum 
za granicą – tłumaczy.  
Kolejnym zabezpieczeniem 
dla właściciela jest umowa  
najmu. Im więcej w tej 
umowie będzie zapisane, 
tym lepiej. Niezbędne są 
wszystkie dane stron, infor-
macje dotyczące płatności,  

 
a także opis mieszkania. War-
to podpisać również protokół 
zdawczo – odbiorczy i dołą-
czyć dokumentację fotogra 
ficzną. Warto opisać n 
stan pokoju a nawet to, w 

jaki sposób najemca po-
winien dbać o czystość. 
Może wydawać się to zbyt 
drobiazgowe, ale im wię-
cej informacji, tym mniej 
nieporozumień między na-
jemcą a wynajmującym. We-
dług ekspertki zawsze war-
to zabezpieczyć się kaucją  
w wysokości jednomiesię- 
cznego odstępnego i opłat. 
Kaucja nie powinna być 
pobierana na poczet ostat-
niego czynszu, a zwraca-
na na konto w ciągu 30 dni  
po zakończeniu wynajmu. 
Ma być traktowana jako za-
bezpieczenie przed ewen- 
tualnymi zniszczeniami czy 
zaległościami w opłatach.  
Coraz częściej pojawia-
jącym się rozwiązaniem 
jest również ubezpiecze-
nie, które wykupić powi-
nien zarówno student jak  
i właściciel wynajmowanego 
mieszkania. Roczna stawka 
ubezpieczenia OC w życiu 
prywatnym rozszerzonego o 
OC najemcy waha się od 50 
do 100 zł, więc jest do nie-
wielka kwota, która w razie 
czego uchroni żaka przed 
znacznie większymi wydat-
kami w razie wypadku: np. 
zalania sąsiada. Dla właści-
ciela ubezpieczenie miesz-
kania od zdarzeń losowych 
rozszerzonego o OC to koszt 
około 100-200 zł rocznie.

Rynek nieruchomości w Toru-
niu jest bardzo dynamiczny. 
Studentów poszukujących 
lokum nie ubywa,  a najem-
com zależy na mieszkaniach  
w dobrym standardzie  

i atrakcyjnych lokalizacja- 
ch - Zakup mieszkania pod 
wynajem jest bez wątpie-
nia bardzo opłacalną in-
westycją. Należy jednak 
pamiętać, że i ten rynek 
ewoluował. Wymagania od- 
nośnie standardu wynajmo-
wanego mieszkania rosną  
i właściciele nieruchomości 
muszą im sprostać. Nawet, 
do niedawna niewymaga-
jący studenci, dysponują 
obecnie większym budżetem 
i oczekują dobrego standar-
du i mieszkań kompletnie 
wyposażonych – twierdzi 
Karol Stodulski, pośrednik 
w obrocie nieruchomościa-
mi Property Toruń.  Gdzie 
warto zainwestować w ta- 
kie mieszkanie?  - Studenci 
wybierają lokalizacje bli-
sko rektoratu UMK. Najbar-
dziej popularne są Bielany, 
Zieleniec, osiedle Mokre, 
Młodych, Bydgoskie Przed-
mieście czy mieszkania 
znajdujące się blisko to-
ruńskiej starówki. Ostatnio 
prawdziwym hitem stało się 
osiedle Sztuk Pięknych.  
W ostatnim czasie odnoto-
waliśmy również wzrost ilo-
ści wynajmów mieszkań na 
Rubinkowie. Decydują się na 
nie głównie osoby dysponu-
jące niewielkim budżetem, 
ci bardziej zamożni wybiera-
ją nowe, zamknięte osiedla.  
– dodaje.

Poszukiwanie idealnego po-
koju czy mieszkania kosz-
tuje czasem sporo czasu  
i wymaga obejrzenia kilku, 
a nawet kilkunastu miesz-
kań. Warto jednak zain-
westować trochę sił, żeby 
znaleźć lokum na studencką 
kieszeń, w dobrym stan- 
dardzie i uczciwym właści- 
cielem, z którym ustalenie 
jasnych reguł wynajmu nie 
będzie problemem – miej-
sce, gdzie będzie można 
zostać nieco dłużej, niż na 
jeden rok akademicki.
 
 Maria Marcinkowska

redakcja@toronto-magazyn.pl
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ze znalezieniem iDealnego PoKoju Dla stuDenta nie warto czeKać Do PaźDzierniKa. najlePsze oFerty rozcHoDzą się 
w oKamgnieniu. jaK znaleźć Dobre mieszKanie, na co zwracać uwagę, czy warto zainwestować w loKum na wynajem? 
oto PoraDniK Dla najemców i wynajmującycH.

aKaDemiK czy mieszKanie stuDencKie? 
czas zacząć PoszuKiwania!

DOM I WNĘTRZE

Na zdjęciu studentka, Paulina Szenkowska                                                                                                         Fot. Sławomir Jędrzejewski

studenci wybierają lokalizacje bli-
sko rektoratu umK. najbardziej 
popularne są bielany, zieleniec,  
osiedle mokre, młodych, bydgoskie 
Przedmieście czy mieszkania znaj-
dujące się blisko toruńskiej sta-
rówki. ostatnio prawdziwym hitem 
stało się osiedle sztuk Pięknych.  
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wPrawDzie sPęDzamy w łazience mniej czasu niŻ w salonie czy syPialni, ale to jeDno z tycH Pomieszczeń, w Którym warto stworzyć 
sobie KomFortową Przestrzeń. nawet jeśli łazienKa jest niewielKicH rozmiarów, Powinna być Przytulna i gustowna.

mała łazienKa moŻe być więKsza 
Wanna czy kabina prysznico-
wa? Według potrzeb. Kto lubi 
dłużej wylegiwać się i relak-
sować w wannie, na pewno 
wybierze pierwszą opcję. Komu 
zależy na szybszej kąpieli, za-
inwestuje w prysznic, poza tym 
zajmuje mniej miejsca, więc 
do niewielkich łazienek pa-
suje idealnie.  Ale zarówno w 
przypadku wanny, jak i kabiny 
prysznicowej możemy skusić 
się na dodatkową atrakcję: hy-
dromasaż. – Łazienka ma być 
dla domowników przestrzenią 
wellness, dlatego coraz wię-
cej osób decyduje się na taki 
dodatek. Wanna z odpowied-
niej jakości hydromasażem nie 
tylko odpręża po codziennym 
zmęczeniu czy wysiłku fizycz-
nym, ale znacząco poprawia 
kondycję naszego kręgosłupa, 
krążenie krwi, przyspiesza me-
tabolizm, a nawet wspomaga 
walkę z cellulitem – mówi Ewa 
Korabiec, właścicielka salonu 
z wyposażeniem łazienek „Ko-
rab”.

grzejnik grzeje i ozdabia
Co może ozdobić naszą łazien-
kę? Na pewno dobrym wybo-
rem będzie nietypowy grzejnik. 
Producenci oferują mnóstwo 
oryginalnych rozwiązań, wśród 

nich są grzejniki pełniące funk-
cję lustra czy takie ze specjal-
nym nadrukiem – może nim 
być ulubiony obraz, fotografia 
rodzinna, modna grafika. Może 
wyróżniać się również fine-
zyjnym kształtem. Wprawdzie 
większość nie służy do susze-
nia bielizny, ale za to stanowi 
piękny element dekoracyjny  
i dzięki takiemu dodatkowi ła-
zienka nabiera oryginalności.

Do małych łazienek tyl-
ko małe płytki
Istniało przekonanie, że małe 
łazienki potrzebują małych 
płytek. Niekoniecznie – prze-
konuje Ewa Korabiec. Obecnie 
na rynku dostępne są coraz 
większe rozmiary płytek ce-
ramicznych, które doskonale 
sprawdzają się w niewielkich 
łazienkach. Dodają elegancji, 
wizualnie powiększają prze-
strzeń, a także są łatwiejsze w 
utrzymaniu czystości ze wzglę-
du na małą ilość fug. – Istnieje 
trend, aby powracać do natury 
w kreowaniu przestrzeni ła-
zienkowych. Płytki imitujące 
kamień naturalny, drewno czy 
beton z elementami szalunko-
wymi to absolutny bestseller. 
Istotne jest to, że te efektowne 
rozwiązania, sprawdzają się nie 

tylko w nowoczesnych wnę-
trzach – mówi Ewa Korabiec.

Płytki heksa- i oktago-
nalne
Płytki sporych rozmiarów to 
jeden kierunek zmian w łazien-
kowej modzie, ale oprócz  wiel-
kości pojawiają się również ich 
nietradycyjne kształty.  Jakie? 
– Od kilku lat zauważalny jest 
trend w poszukiwaniu przez 
klienta alternatywy dla płytek 
o standardowych kształtach. 
Odpowiedzią na to zapotrze-
bowanie i ciekawą propozycją 
są kształty heksagonalne i ok-
tagonalne – mówi Magdalena 
Szwatońska, projektantka w 
Servitorze. – Płytki te jakością 
oraz parametrami nie odbiega-
ją od standardowych. Tworzą 
bardzo ciekawe układy geo-
metryczne, a ich różnorodność 
kolorystyczna może stworzyć 
ciekawy patchwork. Nadają 
wnętrzu charakterystycznego 
i oryginalnego klimatu, a także 
stwarzają możliwość różnorod-
ności aranżacji.
– Oprócz płytek równie waż-
nym elementem procesu kre-
owania przestrzeni łazienko-
wej jest dobór odpowiedniej 
armatury. Dla osób ceniących 
sobie wygodę i funkcjonalność  

doskonale sprawdzą się baterie 
podtynkowe. Elementy insta-
lacyjne przykryte są płytkami, 
dzięki czemu bateria zajmuje 
mniej miejsca, co znajduje za-
stosowanie szczególnie przy 
umywalkach stawianych na 
blat, w pomieszczeniach, gdzie 
mamy mało przestrzeni do dys-
pozycji – poleca Ewa Korabiec. 
Poza tym łatwiej zadbać o czy-
stość takich baterii. 

 

Jakie kolory preferujemy  
w łazienkach? Intensywne ko-
lory łazienek, jak czerwień czy 
pomarańcz, na razie zeszły na 
dalszy plan. Biele, beże, szaro-
ści – kolory ziemi – zdecydo-
wanie wygrywają.
Na przyjazną nam łazienkę 
składa się kilka czynników: 
kolorystyka, dobór dodatków,  
ustawienie wyposażenia. Takie 
drobiazgi jak chromowane 

elementy, dobrze dobrane 
oświetlenie, ładne ręczniki czy 
rośliny dodadzą łazience uro-
ku. Warto szukać niestandar-
dowych rozwiązań.

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

Emilia Korabiec z salonu „Korab”                                                                                       Fot.  Sławomir Jędrzejewski



Podróżowanie z psem czy ko-
tem może być całkiem przy-
jemne. Warto jednak sprawdzić 
wcześniej, jak nasze zwierzę 
zachowuje się w samochodzie, 
pociągu czy innym środku 
transportu. Zanim wyruszy-
my gdzieś dalej, powinniśmy 
przyzwyczajać naszego czwo-
ronoga do jazdy, zabierając 
na krótkie wycieczki. Kluczowe 
znaczenie ma temperament 
naszego zwierzaka – czy jest 
lękliwy, czy odważny. Najtrud-
niejsze może okazać się prze-
mieszczanie samolotem, kiedy 
nasz pies czy kot przez kilka 
godzin przebywa w luku ba-
gażowym pozbawiony nasze-
go towarzystwa. – Jeśli czeka 
nas taka podróż, dobrze jest 
wcześniej zacząć przyzwycza-
jać czworonoga do transportu. 
Warto pożyczyć od kogoś klat-
kę na wzór samolotowej i po-
ćwiczyć z psem przebywanie 
w niej – zaleca Marek Szrejter, 
behawiorysta zwierząt oraz 
trener. – Warto w klatce, w 
której będzie później transpor-
towane zwierzę, zostawić jakąś 
rzecz pachnącą właścicielem, 
na przykład koszulkę. Tak robi 
się w sytuacjach separacyj-
nych i to zmniejsza poziom 
stresu naszego pupila, choć nie  
w każdym przypadku. 

Jeżeli pies czy kot leci w luku 
bagażowym, jest narażony na  
ogromną ilość zapachów.  
Dlatego kiedy lot dobiega koń-
ca, nie powinniśmy od razu 
wprowadzać zwierzęcia w ko-
lejne bogate, nowe środowisko 
zapachowe. Warto odczekać 
po podróży, dać zwierzęciu 
czas na odnalezienie się w no-
wej sytuacji i wyciszenie. Pan 
Marek nie poleca zabierania na 
dłuższy wyjazd czworonogów, 
które z natury są lękliwe (np. 
boją się strzałów, burzy), źle 
znoszą rozłąkę, boją się nowe-
go otoczenia. – Takie sytuacje 
są bardzo trudne dla wielu 
zwierząt i mogą zakończyć się 
zmianami behawioralnymi, na 
przykład autodestrukcją, agre-
sją w stosunku do innych zwie-
rząt, utratą apetytu, reakcjami 
lękowymi – mówi behawiory-
sta. Środki uspokajające? Oczy-
wiście są, jednak Marek Szrej-
ter nie jest ich zwolennikiem. 
Nigdy nie wiadomo, jaka nastą-
pi po nich reakcja, szczególnie 
podczas lotu samolotem. Jako 
ważny element podróży pod-
kreśla opanowanie i bezstreso-
we podejście właściciela! 

nie ma jak samocho-
dem
Jadąc z naszym pupilem  
autem, najważniejsze jest 
to, żeby nie rozpraszał  
uwagi kierowcy. Najlepszym 
miejscem będzie bagażnik 
w samochodach typu kom-
bi lub van, który powi-
nien być odgrodzony od 
kabiny siatką ze sznurka 
lub metalową kratą. Bez-
pieczną jazdę zapewni psia-
kowi antypoślizgowa mata 
czy na wzór ludzki – szelki 
oraz pasy. Starajmy się nie 
jeździć gwałtownie i szyb-
ko, bo to może być źródłem 
stresu. Bartłomiej Żukowski 
z rodziną i psem podróżuje 
zwykle samochodem. – Nasza 
suczka Daisy źle znosi podró-
że, więc nie narażamy jej na 
stresy i zostaje w domu. Zwy-
kle towarzyszy nam drugi pies 
– Isoshi Mazurski Samuraj, rasy 
tosa inu. Był już na Mazurach, 
nad morzem, a teraz pojedzie 
do Warszawy. Planujemy rów-
nież pierwszą wyprawę pocią-
giem – do Krakowa. W czasie 
jazdy autem robimy przystan-
ki, zwiedzamy po drodze, żeby 
pies mógł odpocząć i się zre-
laksować – opowiada pan Bar- 
tłomiej.

 
Państwo Mysiak podróżują ze 
swoim czarnym pudlem Rizo 
od 7 lat. Jako środek trans-
portu zazwyczaj wybierają 
samochód. – Rizo waży 12 
kg, więc na pokład nie mo-
żemy go zabrać, a wyklu-
czamy luk bagażowy. Wiele 
zwierząt po prostu nie prze-
żywa takiej podróży – mówi 
torunianka Magda Piecza-
towska-Mysiak, twórczyni 
portalu Dog In Travel oraz 
Psa w Toruniu. – Zwiedziliśmy 
już z Rizem Włochy, Niem-
cy, Litwę, Łotwę, Chorwację, 
oczywiście również różne 
polskie zakątki. Obecnie spę 
dzamy urlop na Sardynii, więc 
Rizo zaliczył również pierw-
szą podróż promem. Szcze-
gólnie polecam dwa pierwsze 
kraje, bo są niezwykle przyja- 
zne czworonogom. 

Pani Magda podkreśla, że  
nasze podejście do zwierząt  
i tworzenia „psijaznych”  
– jak je nazywa – miejsc 
się zmienia. Im większe 
miasto, tym więcej takich, 
do których możemy za-
brać naszego przyjaciela. 
Przodują w nich Warszawa, 
Trójmiasto czy Wrocław.  
W Toruniu również jest coraz 

 
lepiej .  Ze zwierzakami  
przenocujemy m.in. w Coper- 
nicusie, B&B, Petite Fleur, 
motelu Tower, w Mercu-
re czy Spichrzu. A zjemy  
coś w Różach i Zen, La 
Manchy. Bułce, Pueblo czy  
Odessie.

jeśli samolotem, to ja-
kim? 
Większość linii samolotowych 
zgadza się na transport psa 
przewodnika, który poleci z 
nami bezpłatnie. Liniami Ry-
anair, WizzAir czy EasyJet 
oprócz niego nie przewieziemy 
żadnego innego stworzenia. 
Psy, koty i tchórzofretki pole-
cą z nami LOT-em (w przypad- 
ku lotów do Wielkiej Bryta-
nii, przewóz zwierząt odbywa 
się wyłącznie drogą cargo), 
Lufthansą czy linią Airberlin  

(z wyjątkiem gadów, co do gry-
zoni obowiązują specjalne prze-
pisy). Liniami lotniczymi Nor-
wegian przetransportujemy 
wyłącznie psa lub kota. Mniej-
sze stworzenia, zwykle do 8 kg, 

  
z transporterem włącznie, 
przewieziemy na pokładzie 
samolotu. Cięższe zwierzaki 
muszą lecieć w luku bagażo-
wym w odpowiednio dobranym 
transporterze.
Wymagane jest zaświadczenie 
o aktualnym szczepieniu prze-
ciwko wściekliźnie oraz posia- 
danie wystawionego przez we-
terynarza paszportu. Lecąc do 
Wielkiej Brytanii, Irlandii, Fin- 
landii oraz na Maltę psy muszą 
przejść profilaktykę przeciwko 
tasiemcom.   

w pociągu, autobusie 
i tramwaju
Większość przewoźników 
zgadza się na podróżowanie 
ze zwierzęciem. Ale oczywi-
ście właściciele muszą prze-
strzegać pewnych przepisów.  
W zależności od rodza- 

ju i gabarytów zwierzęcia 
przewozimy je w koszach, 
transporterach, klatkach, 
skrzynkach czy innych po-
jemnikach zapewaniających 
zwierzęciu, ale również in- 

nym pasażerom komfort. Pa-
miętajmy, ze nie każdy musi 
lubić zwierzęcia i czuć się 
dobrze w ich towarzystwie. 
Psy powinny podróżować 
w kagańcach i na smyczy, 
nawet jeśli przez nas uzna-
wane są za oazy spokoju. 
Jeżeli nasz przyjaciel nie 
mieści się w pojemniku lub 
na rękach, czyli nie stanowi 
bagażu podręcznego, to za 
jego przewóz zapłacimy:  
w Intercity 15,20 zł, a w Prze- 
wozach Regionalnych 4,50 zł. 
Według przepisów obowią-
zującym w Toruniu przewie-
ziemy zwierzę w tramwaju 
czy autobusie, z wyjątkiem 
stworzeń zachowujących się 
agresywnie czy uciążliwie 
dla innych pasażerów. Kto 
przewozi psa, musi mieć przy 
sobie dokument poświadcza-
jący ważność wymaganych 
ustawowo szczepień. Jeśli 
nasz przyjaciel nie będzie 
trzymany na rękach, musimy 
kupić dla niego bilet normal-
ny. Nie zabierzemy czworo-
noga na pokład Polskiego 
Busa – przewoźnik nie wyra-
ża zgody na transport zwie-
rząt.

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl 

- 10 -ZA MIASTEM

czas urloPowy w Pełni. i jaK co roKu Dylematy? co zrobić w tym czasie z naszym czworonoŻnym PuPilem. Do 
DysPozycji Hotel Dla zwierząt, uczynny sąsiaD, Który naKarmi  albo… PaKujemy naszego KuDłatego Przyjacie-
la i zabieramy go w Drogę.

cztery łaPy w PoDróŻy

ze zwierzaKami Przenocujemy m.in.   
w  coPernicusie, b&b, Petite Fleur, mo-
telu tower, w mercure czy sPicHrzu.  
a zjemy coś w róŻacH i zen, la mancHy. 
bułce, Pueblo czy oDessie.

Bartłomiej Żukowski z Isoshim Fot. Jacek Koślicki
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słoneczny, wolny Dzień, a ty nie masz Pomysłu, jaK sPęDzić go roDzinnie w cieKawym miejscu? oKolice torunia 
oFerują sPoro atraKcji, nie trzeba wyjeŻDŻać na DaleKie waKacje, Żeby PrzeŻyć PrzygoDę!

w PoszuKiwaniu świetnej zabawy – DoKąD PojecHać  
w oKolicy torunia?

Chociaż dzięki autostradzie 
A1 podróż nad morze mocno 
się skróciła i można wysko-
czyć nad Bałtyk choćby na 
jeden dzień, atrakcji nie trzeba 
szukać aż tak daleko. Poszu-
kiwacze rodzinnej przygody 
powinni zajrzeć na przykład do 
JuraParku w Solcu Kujawskim. 
Na powierzchni ponad 12 hek-
tarów można zobaczyć około 
100 modeli dinozaurów, zwie-
dzić Muzeum Ziemi i fascynu-
jący Park Owadów. W Ogrodzie 
Botanicznym można zobaczyć 
skameniałości roślinne, a ama-
torzy ekstremalnych doznań 
powinni zajrzeć koniecznie do 
Kina Emocji 5D – oprócz trójwy-
miarowego obrazu kino gwa-
rantuje wrażenia dotykowe, 
dźwiękowe, ruchowe i zapa-
chowe. JuraPark w lipcu zapra-
sza od poniedziałku do piątku 
od 10.00 do 19.00 a w soboty i 
niedziele od 9.00 do 20.00. Po-
dobny klimat prehistorycznych 
czasów poczujecie w Rogowie, 
w tamtejszej Zaurolandii. To 
jeden z największych w Polsce 
parków dinozaurów, położony 
na malowniczych Pałukach. 
Oprócz ogromnych modeli di-

nozaurów warto zajrzeć tam do 
Muzeum Paleontologicznego i 
zobaczyć eksponaty skamienia-
łości roślin i zwierząt i przejść 
ścieżkę edukacyjną nad jezio-
rem, poświęconą gadom mor-
skim. Nad ścieżką powstał też 
park linowy, a najmłodsi mogą 
spędzić czas na tradycyjnym 
placu zabaw. Zaurolandia – ro-
dzinny park rozrywki zaprasza 
codziennie od 9.00 do 18.00.
W zupełnie innym klimacie 
pobawić się można, ruszając 
nieco dalej, do Grudziądza. W 
malowniczej okolicy Wielkiego 
Jeziora Rudnickiego, w tam-
tejszym Mega Parku znajduje 
się Miastecko Westernowe, w 
którym można przeżyć nie-
zapomniane przygody rodem 
z Dzikiego Zachodu. W Mia-
steczku zobaczycie największe 
westernowe show w Polsce, 
strzelających kowbojów, na-
potkać bandę braci Daltonów 
i dzikie rumaki. Trzeba uważać 
na przejeżdżający dyliżans, 
ale napotkać można też do-
brze znaną postać Lucky Luc-
ka. Ciekawscy powinni zajrzeć 
również do wioski indiańskiej 
lub Mexico City, a o bezpie- 

czeństwo w miasteczku zadba 
szeryf. W grudziądzkim Mega 
Parku na najmłodszych czeka 
Kraina Bajek – w środku zoba-
czyć można chatkę na kurzej 
nóżce i sprawdzić, jak mieszkały 
krasnoludki. W mini ZOO spotkać 
można bażanty, strusie i wielbłą-
da, a w lunaparku sprawdzić się 
w Byczym Rodeo, na strzelnicy 
Golden Western czy na jednym 
w regionie Eurobungee. Mega 
Park w trakcie wakacji zaprasza 
codziennie od 10.00 do 19.00. 
Najmłodsi będą szaleć, a do- 

rośli odpoczną w Plenerowym 
Centrum Rozrywki w Papowie 
Toruńskim. Plac zabaw z długą 
tyrolką, trampoliny i ogromny 
dmuchany zamek to tylko część 
atrakcji dla dzieci. Latem, przy 
sprzyjającej pogodzie najmłodsi 
mogą wskoczyć do basenu, a 
dla spragnionych sportowych 
wrażeń przygotowane zostało 
największe w regionie paintbal-
lowe pole dla dzieci już od 7. roku 
życia. Dzieciakom przypadną do 
guste również kule wodne i całe 
mnóstwo huśtawek i karuzel. 

Wielbiciele zwierząt powinno 
też zajrzeć do minizoo, a dorośli 
mogą zrelaksować się przy grillu 
lub na hamaku. Plenerowe Cen-
trum Rozrywki to propozycja na 
weekend – w sobotę zaprasza 
między 13.00 a 20.00 a w niedzie-
lę od 10.00 do 18.00.
Wielbiciele aktywności fizycznej 
powinni zajrzeć w te wakacje do 
Parku Linowego Hanza Pałac w 
Rulewie koło Warlubia. Malow-
niczy rejon Borów Tucholskich to 
doskonała lokalizacja do wysko-
ściowego toru przeszkód. Dzieci 
już do 3. roku życia mogą spró-
bować swoich sił na najniższej 
trasie linowej. W strefie dzie-
cięcej przygotowano również 
wspinaczkę na drzewo z profe-
sjonalnym zabezpieczeniem, ale 
nie brakuje też tradycyjnego 
placu zabaw i trampolin. Nieco 
starsze dzieci mogą spróbować 
swoich sił na trasie na wysokości 
2-3 metrów w asyście rodzica lub 
instruktora. Na rodziców czekają 
jeszcze trzy inne trasy do poko-
nania samodzielnie i trasa tan-
dem, której 13 przeszkód można 
pokonać jedynie w parze. Do-
rośli, ponownie jak dzieci mogą 
wspiąć się na drzewo z aseku-

racją – czeka na nich jednak  
16-metrowa wspinaczka.
Wielbiciele mocnych wrażeń 
powinni spróbować również 
Zjazdu Tyrolskiego, skoku pio-
nowego Power Fun i wahadło-
ego Big Swing. Brzmi groźnie? 
W Parku Linowym w Rulewie 
nie trzeba się obawiać  - nad 
zabawą zarówno młodszych 
jak i starszych czuwają pro-
fesjonalni instruktorzy, a 
wszystkie trasy pokonuje się 
z odpowiednim zabezpiecze-
niem. W sezonie Park Linowy 
Hanza Pałac otwarty jest co-
dziennie od 10.00 do 18.00.
Nie trzeba ruszać daleko, 
żeby przenieść się do ma-
gicznego świata dinozaurów, 
poczuć jak kowboj w samym 
środku westernu czy prze-
żyć ekstremalną przygodę na 
wysokości kilkunastu metrów  
w parku linowym. Jeśli ktoś 
nie zaplanował jeszcze kolej-
nego weekendu, koniecznie 
powinien wybrać z rodziną lub 
znajomymi jedną z naszych 
propozycji!
   

Maria Marcinkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl
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JuraPark w Solcu Kujawskim to jeden z pomysłów na weekend 
w pobliżu Torunia                                                                       Fot. Archiwum
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9 LIPCA ZOSTAŁA OTWARTA PLAŻA PRZY CENTRUM HANDLOWYM, A GOŚCIEM INAUGURACJI BYŁ JEDEN Z NAJLEPSZYCH POLSKICH SIATKARZY MARIUSZ WLAZŁY. 
FOT. JACEK KOŚLICKI

mariusz wlazły na otwarciu PlaŻy Plazy



rozmawiamy z 
mariuszem wlazłym,
siatkarzem

miesiąc temu na to-
ruńskiej starówce od-
była się Plaża gotyku, 
teraz plaża jest w… 
centrum handlowym. 
obydwa miejsca nie-
typowe dla tej dyscy-
pliny. 
- Moim zdaniem, naj-
ważniejsze jest to, że 
są takie inicjatywy. 
Takie wydarzenia nie 
tylko propagują sport, 
ale są okazją do do-
brej zabawy. Podobnie 
było podczas imprezy 
w Toruniu, gdzie z jed-
nej strony promowano 
sport, a z drugiej – za-
chęcano ludzi do miłe-
go spędzenia czasu. 

to, co działo się w Plazie?
- Było aktywnie, to 
dobre słowo (śmiech). 
Mój sezon skończył się 
dawno temu. Na tej im-
prezie chciałem przede 
wszystkim zaprezen-
tować trochę swoich 
umiejętności. Uważam, 

że ciekawą sprawą jest 
pokazanie się na pia-
chu, ponieważ rzadko 
mam okazję grać na 
takiej nawierzchni i by- 
ło to dla mnie nowe, 
inne niż zwykle doświa- 
dczenie. Cieszę się bar- 
dzo, że mogłem tutaj  
być i prezentować swo- 
ją dyscyplinę.

wiem, że zależy Panu 
szczególnie na zara-
żaniu sportem dzieci.. 
Dzisiaj chyba to nieła-
twe zadanie?
mam wrażenie, że na 
podwórku jest coraz 
mniej młodzieży.
- To jest trochę smutne, 
ponieważ od jakiegoś 
czasu młodzież jest po-
chłonięta innymi rze-
czami. Fakt faktem, że 
technologia poszła do 
przodu, rozwinęła się. 
Zupełnie inaczej wy-
glądało to za naszych 
czasów, kiedy wszy-
scy swój wolny czas 
spędzali na dworze, 
grając w piłkę czy ska-
cząc w gumę. Mieliśmy 
masę fajnych pomy-

słów, które wykorzy-
stywaliśmy na dworze  
i dzięki temu super spę-
dzaliśmy czas z rówie-
śnikami. Przez swoje 
działania w mojej fun-
dacji, poprzez trenin-
gi z dzieciakami, 
staram się im 
wpoić, że sport 
nie jest niczym 
niszowym. Dzięki 
niemu jesteśmy 
nie tylko wy-
sportowani, 
ale również 
uczymy się 
pewnej filozofii 
życia. Sport to 
dużo pozytyw-
nych wartości i 
zdrowej rywaliza-
cji. To wszystko prze-
kłada się również na 
życie zawodowe, któ-
re oczywiście nie musi 
być związane ze spor-
tem. Takie pozytywne 
wartości próbuje wła-
śnie dzieciakom prze-
kazać.
Dla mnie ogrom-
nym plusem i su- 
kcesem bę-
dzie to, jeżeli 

poprzez moje działa-
nia zarażę innych do 
siatkówki. Jeżeli będzie 
coraz więcej młodzieży 
grającej w piłkę siatko-

wą, to 

możemy być spokojni 
o wyniki naszej repre-
zentacji. Mam nadzieję, 
że ten nabór będzie co-
raz liczniejszy i to jest 
mój osobisty cel.

ale jest nadzieja
 w młodych?
- Nie można genera-
lizować. Jedni wcale 
nie uprawiają spor-
tu, a inni są bardzo 
aktywni i zaanga-
żowani. Trafiam do 
różnych miejsc, mam 
styczność z różnymi 

dzieciakami. Fajnie, że 
te dzieci, które spo-
tykam, są chętne do 
wysiłku fizycznego i 

nawet kiedy są 
z m ę -

czo-
ne, 

to jest to zmęczenie 
pozytywne. Odbieram  
to jako coś fantastycz-
nego. Wiadomo, najwy- 
godniej usiąść przed 
komputerem czy tele- 
wizją i tak spędzać czas. 
Ale łatwo i wygodnie, 
nie znaczy dobrze.

właśnie skończyło się 
„euro”. Kibicował Pan 
naszej drużynie?
- Świat sportowców jest 
bardzo wąski, wszyscy 
sobie wzajemnie kibicu-
jemy, ponieważ wiemy, 
jak ciężką pracę musi-
my wykonać, żeby sta-
nąć na szczycie. Każ- 
de zawody w danej dys- 
cyplinie reprezentacji  
Polski w pewnym stop-
niu wzbudzają w nas po-
zytywne emocje. Myś- 
lę, że najważniejsze jest 
to, abyśmy jak najlepiej 
reprezentowali nasz 
kraj na arenie mię-
dzynarodowej. Chyba 
każdy z nas cieszy się  
z sukcesów innych ko-
legów lub koleżanek.

Rozm.Karolina Owsiannikow
redakcja@toronto-magazyn.pl
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najwygoDniej usiąść PrzeD KomPuterem. ale łatwo 
i wygoDnie, nie znaczy Dobrze

mariusz wlazły na otwarciu PlaŻy Plazy
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Na zdjęciu zespół Anvision 
Fot. Nadesłane

toruńsKi 
absurD 
Żegna 
Fanów
Zakończyła się moja jede-
nastoletnia przygoda z ze-
społem Absurd. Był to okres 
pełen wzruszeń i sukcesów, 
ale także drobnych rozcza-
rowań. Wspomnienie okresu, 
kiedy razem z Pawłem bez-
skutecznie próbowaliśmy 
znaleźć towarzyszy do gra-
nia, przywołuje to negatyw-
ne uczucie, ale przyszedł 
lipiec 2005 roku, pojawiła się 
Dominika i wszystko ruszyło 
z kopyta. Pierwsze próby, 
kompozycje, nagrania, kon-
cert w kinoteatrze Grunwald 
utwierdziły nas w przeko-
naniu, że to, co robimy, ma 
sens.  
W 2016 roku jesteśmy już 
innymi ludźmi – zmieniły 
się nieco priorytety, prawie 
każdy ma już swoje w miarę 
ustabilizowane życie i raczej 
nikt nie łudzi się, że zosta-
nie gwiazdą rocka. Brzmi to 
trochę jak głos zniechęce-

nia, jednak tak naprawdę 
jest wręcz przeciwnie. Bagaż 
doświadczenia, który zdoby-
liśmy, „ujarzmił” nadmierną 
ambicję i przyniósł ogrom-
ną radość z samego grania, 
czego dowodem bez wątpie-
nia był pożegnalny koncert  
w Pameli.
Pomimo okoliczności, nikt  
z nas nie dramatyzował, tyl-
ko ten ostatni raz każdy dał 
z siebie wszystko. Licznie 
zgromadzona publiczność 
oprócz słuchania samego 
koncertu, miała okazję obej-
rzeć specjalnie przygotowa-
ny przez nas film, w którym 
umieściliśmy fragmenty prób 
i koncertów z różnych okre-
sów naszej działalności. 
Sam występ był wyjątkowy 
– zaprezentowaliśmy prze-
krojowy materiał złożony 
zarówno z doskonale zna-
nych utworów, jak i kom-
pozycji premierowych. Na 

scenie zaszczycili nas swoją 
obecnością znakomici goście 
– Monika Fortuniak (Gravi-
ty), Łukasz Drwencki (Draże) 
oraz Michał „Brzuch” Par-
szyk nasz były gitarzysta.
Jednak tego dnia nie tylko 
my pojawiliśmy się na sce-
nie. Całość rozpoczął wer-
nisaż Marcina Łaukajtysa, 
toruńskiego fotoreportera. 
W rozmowie z prowadzącą 
imprezę doskonale wszyst- 

kim znaną, uroczą Mają 
Lewicką – opowiadał on  
o technikach fotografowania 
oraz planach na przyszłość. 
Same zdjęcia robią ogromne  
wrażenie, więc z całego ser-
ca zachęcam do pojawienia 
się w Pameli i przekonania 
się o talencie Marcina.

Gwiazdą wieczoru był bry-
tyjski zespół punk rockowy 
Guitar Gangsters – klasa  

sama w sobie. Słuchając 
tego koncertu, rzeczywiście 
było czuć ten niepowta-
rzalny, brytyjski klimat. Na 
kilkadziesiąt minut przypo- 
mniały mi się czasy, kiedy 
namiętnie zasłuchiwałem 
się w płyty „The Clash”, „Sex 
Pistols”, „Buzzcocks”, „X-Ray 
Spex” czy „Wire” (mój osobi-
sty faworyt, trochę odstają-
cy od reszty wymienionych 
kapel, ale „Pink Flag” było 

zdecydowanie punkowe). 
Kto nie był – niech żałuje!
Tego dnia nie zapomnę do 
końca życia. Nawet żartowa-
liśmy z zespołem, że musimy  
zrobić więcej koncertów po-
żegnalnych skoro tak świet-
nie wychodzą. Jedyne, czego 
mi brakowało tego wieczoru, 
to Pawła na scenie…

Mateusz Czyżniewski, 
lider i założyciel grupy Absurd

PoDwórKowy Dom Kultury rozKręca się na rubinKowie
w Kolejną waKacyjną nieDzielę, 17 liPca o 11.00 na Placu zabaw „PoD liPami” bęDzie moŻna Poznać tajemnice 
iluzjonistów i cyrKowycH sztuczeK. to Kolejna oDsłona PoDwórKowego Domu Kultury, Który oD nieDawna  
integruje sąsiaDów z oKolicy.

Na pomysł Podwórkowego 
Domu Kultury wpadł Michał 
Piszczek. – Jak wszystko, 
co fajne, zaczęło się przez 
przypadek. Z moimi dziećmi 
braliśmy udział w licyta-
cji na rzecz Domu Kultury z 
Bydgoskiego Przedmieścia. 
Wygraliśmy wtedy voucher 
na spektakl teatru „Poma-
rańczowy cylinder”. Teatr 
znałem jako bardzo fajną pro-
pozycję dla dzieciaków. Bar-
dzo nam się to spodobało i 
pomyślałem, że fajnie byłoby 
pokazać teatr tutaj na placu 
zabaw – wspomina. – Zwykle 
sztuki wystawiane są w szko-
łach, przedszkolach czy do-
mach kultury, czyli wewnątrz 
budynków. Pomyślałem, że 
można teatr zaprosić na plac 
zabaw. To taki powrót do cza-
sów dzieciństwa. Pamiętam, 
że plac zabaw był właściwie 
centrum wszystkich zabaw, 
tętniło tu życie  i dobrze by-
łoby do tego wrócić – dodaje.
Choć na nudę w mieście pod-
czas wakacji narzekać nie 
można, większość atrakcji 
skupia się w kilku miejscach – 
głównie na starówce. - Osie-

dla traktowane są trochę jak 
sypialnie. Sam mieszkam w tej 
okolicy i zależało mi, żeby tu-
taj, na miejscu działo się coś, 
co zainteresuje dzieciaki. Po-
mysł spodobał się też innym 
mieszkańcom. Nawiązaliśmy 
współpracę ze stowarzysze-
niem „Razem” i teraz dzia-
łania Podwórkowego Domu 
Kultury będziemy organi-
zować wspólnie – zdradza 
Michał Piszczek. – Sąsiedzi 
włączyli się w organizację, 
część rozwieszała plakaty. 
Pozytywnie zareagowała też 
spółdzielnia mieszkaniowa, 
która za darmo udostępnia 
nam prąd – opowiada. Ko-
lejnym działaniem Podwór-
kowego Domu Kultury było 
zaproszenie Teatru Gdynia 
Główna ze spektaklem „Wiel-
kie ciasto”. Sztuka ponownie 
spotkała się z dużym zain-
teresowaniem małych i du-
żych. – Mieszkańcy przynieśli 
koce, krzesełka. Zapraszamy, 
żeby do nas zaglądać i czuć 
się swobodnie. Jeśli ktoś ma 
ochotę, może sobie nawet 
przynieść kanapę – zachęca 
Michał.

Działania PDK dofinansował 
również Wydział Kultury 
Urzędu Miasta Torunia. Do 
końca roku organizatorzy 
spotkań na placu zabaw 
„Pod Lipami” mają do dyspo-
zycji 2 tysiące złotych. Ko-
lejnym przedsięwzięciem są 
warsztaty cyrkowe i pokazy 
iluzjonistów. Warsztaty po-
prowadzi Rafał Cendrowski, 
a magiczne sztuczki pokażą 
David Olesh i Dawid Oswald.  

Pojawią się również dobrze 
znani Serce i Rozum. Wspólna 
zabawa ogarnie również do-
rosłych – zbudują dla siebie 
ławkę z europalet, która zo-
stanie i będzie służyć odwie-
dzającym plac.
Plany Podwórkowego Domu 
Kultury są imponujące.  
– W przyszłym roku chcieli-
byśmy stworzyć kino plene-
rowe. Rozmawiamy już z fir-
mą, która mogłaby się zająć 

organizacją tego przedsię-
wzięcia. Jeśli się uda, będzie 
to niesamowite kino familij-
ne, wyświetlone na wielkiej 
ścianie – zapowiada Michał. 
– Myślimy również o kółku 
szachowym, a nawet o świe-
tlicy, w której moglibyśmy się 
spotykać. Zimą planujemy 
również stworzyć małe lo-
dowisko. Wszystko zależy od 
tego, jakie będzie zaintereso-
wanie naszymi działaniami i 

czy uda się pozyskać środki 
na wszystkie plany – dodaje. 
Wstęp na przedstawienia i 
warsztaty jest wolny. Dla 
wielu rodzin wspólne wyj-
ście do kina czy do teatru 
to spory wydatek. Myśląc o 
zbliżającym się roku szkol-
nym i wyprawce, tym trud-
niej sięgnąć jest głęboko do 
portfela. Tym bardziej war-
to więc zajrzeć w niedziel-
ne przedpołudnie na placu 
zabaw przy Piskorskiej 1 
i wziąć udział w wielkim, 
sąsiedzkim spotkaniu. Or-
ganizatorzy zachęcają do 
odwiedzin również miesz-
kańców innych osiedli – 
może Podwórkowy Dom 
Kultury zainspiruje kolejne 
osoby do działań na rzecz 
swojej małej społeczno-
ści? Podobno im na więcej, 
tym weselej, a już wiele lat 
temu Alibabki przekonywa-
ły „jak dobrze mieć sąsia-
da”. I warto tego sąsiada 
lepiej poznać.

Maria Marcinkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

Michał Piszczek jest inicjatorem Podwórkowego Domu Kultury na Rubinkowie                          Fot. Sławomir Jedrzejewski

Ostatni koncert zespołu Absurd odbył się w miniony poniedziałek 
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Koncert
Frank sinatra w nowej odsłonie

Koncert
legendarna grupa chelsea po raz pierwszy w Polsce

wydarzenie
osiedla na start! #2

Koncert
Varius manx w starym składzie na Koncerty Pod gwiazdami!

Kino
clint eastwood w artus cinema

Festiwal
Festiwalu teatrów ulicznych zaprasza najmłodszych

Kino
Kino niedojrzałe w movie mówi Project

Koncert
Disparates na scenie Kulturalnego lata

Wielkie przeboje, jak „New York, New York”, „Fly me 
to the moon” czy „Love and Marriage” zna każdy 
wielbiciel klasyki swingu. Klasycznie, choć w nowych 
aranżacjach zabrzmią podczas koncertu w ramach 
Festiwalu Nova Muzyka i Architektura. Hity Franka 
Sinatry zaśpiewa Jarek Wist – młody wokalista, któ-
ry aparycją i sposobem bycia na scenie przypomina 
dawnych dżentelmenów. Charyzmatycznemu wo-
kaliście towarzyszą pianista Piotr Wrombel, Wojciech 
Pulcyn na kontrabasie i perkusista Krzysztof Szmań-
da. Jarek Wist 3 lata temu wydał płytę koncertową 
„Swiniging with Sinatra”, nagraną z big bandem 
jednego z najbardziej znanych jazzowych muzyków 
i aranżerów – Krzysztofa Herdzina. W Toruniu usły-
szymy repertuar właśnie z tego albumu, który Jarek 
Wist prezentuje w różnych odsłonach podczas kon-
certów w całym kraju.

Piątkowy wieczór w HRP Pamela uświetni występ punkrockowej, brytyjskiej grupy Chel-
sea. Choć zespół istnieje już 30 lat, to będzie pierwszy koncert Chelsea w Polsce, a 
równocześnie jedyny koncert w naszym kraju podczas trwającej trasy koncertowej. W 
historii grupy przez jej skład przewinęło się prawie 30 muzyków. W pierwszym skła-
dzie, oprócz obecnego wokalisty Gene’a Octobera znalazł się między innymi Billy Idol. 
Na swoim koncie muzycy Chelesa mają 9 albumów studyjnych i 4 koncertowe. Ich de-
biutancki singiel „Right to work” został uznany za jeden z najlepszych utworów pun-
krockowych wszech czasów. Tuż przed Chelsea na scenie Pameli pojawi się polski duet: 
Paweł Gumola i Darek Malejonek.

 „Osiedla na start” to barwna impreza kie-
rowana do mieszkańców toruńskich osiedli 
mająca na celu ich integracji. Stanowi tak-
że alternatywną propozycję do spędzania 
wolnego czasu podczas wakacji. „Osiedla na 
start” to jedno z wydarzeń programu Spor-
towe Lato 2016 w ramach kampanii Lato  
w Toruniu bez nudy.
- Na zwycięskim osiedlu wybudujemy  
w 2017 roku kompleks składający się z siłow-
ni i placu zabaw. Drugie miejsce to siłownia 
zewnętrzna, a trzecie plac zabaw. Każdy 
zawodnik zostanie także nagrodzony indy-
widualnie – zapowiada Mariola Soczyńska, 
dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu 
Miasta Torunia.

W tym roku Kasia Stankiewicz ponownie nawiązała współpracę z Robertem Jansonem i zespo-
łem Varius Manx. Okazją jest 25-lecie grupy, która zaplanowała z tego powodu specjalną trasę 
koncertową. Jeden z występów odbędzie się podczas toruńskich Koncertów Pod Gwiazdami 2016. 
„Orła cień”, „Ruchome piaski” czy „Zamigotał świat” to tylko niektóre z wielkich przebojów, które 
zabrzmią w amfiteatrze Etnomuzeum. Nie zabraknie również hitów zespołu z czasów współpra-
cy z Anitą Lipnicką, najnowszych kompozycji, nagranych z Edytą Kuczyńską czy najświeższego 
singla „Ameryka”, w którym ponownie pojawiła się Kasia Stankiewicz. Koncert będzie więc okazją 
do wspomnienia lat 90., kiedy zespół cieszył się największą popularnością, a piosenki z kolejnych 
albumów długo nie schodziły z list przebojów.

Kolejny filmowy poniedziałek w Dworze Artusa to oczywiście jak zawsze częściowa, filmowa niespo-
dzianka. Organizatorzy zdradzili jednak, że reżyserem i głównym aktorem filmu jest ta sama osoba. 
Głównym bohaterem jest emerytowany weteran wojenny z Korei, którego spokój zostaje zaburzony 
przez próbę kradzieży ukochanego samochodu – unikatowego modelu Forda Gran Torino. Jak zawsze 
projekcja w Artus Cinema poprzedzona będzie krótkim, filmoznawczym komentarzem dotyczącym 
produkcji.  Historia Walta Kowalskiego nominowana była do Złotych Globów i otrzymała Cezara dla 
najlepszego filmu zagranicznego w 2010 roku.

W Toruniu trwa Festiwal Teatrów Ulicznych. Aż do września w różnych częściach miasta będzie można 
oglądać plenerowe spektakle, przygotowane przez artystów z różnych krajów. W niedzielę, 17 lipca 
pod Krzywą Wieżą zobaczymy jednak rodzimy teatr – Pomarańczowy Cylinder z Torunia. Objazdowy 
teatr dla dzieci zaprezentuje przygody znanego ze wcześniejszych spektakli Profesorka Wodorka, któ-
ry przez przypadek uruchomi Maszynę Czasu i wyruszy w podróż pełną nieoczekiwanych zdarzeń. 
W spektaklu dzieciom w trzech etiudach przedstawiony został szacunek do starszych, rówieśników 
i zwierząt.

Letnia odsłona projektu realizowanego przez Pracownię Kultury Medialnej WSG w Bydgosz-
czy poświęcona jest tematowi niedojrzałości we francuskim, amerykańskim i polskim kinie. 
Kino coraz chętniej sięga po motyw dorastania, nie tylko nastolatków, ale również 20-40 
latków, niepewnie funkcjonujących we współczesnym świecie. Kolejnym filmem, pokazanym 
w ramach projektu będzie „Blue highway” z 2013 roku, przykład kina drogi i historii podróży 
ku dorosłości. Projekcja poprzedzona będzie komentarzem filmoznawcy na temat prezen-
towanego obrazu.

Toruńska grupa pracuje obecnie nad trzecią płytą, a w sobotnie popołudnie będzie można 
usłyszeć dotychczasowe dokonania zespołu na letniej scenie przy Rynku Staromiejskim. Au-
torski projekt Bartka Kulika powstał w 2007 roku, w 2010 roku powstała ich debiutancka płyta 
„Fanaberie”, a cztery lata później ukazał się kolejny album „Popołudnie”. Disparates łączą mu-
zykę folkową i rockową, a w swojej twórczości chcą prezentować utwory z pogranicza piosenki 
literackiej i rocka alternatywnego. Piosenka literacka w repertuarze zespołu niech jednak ni-
kogo nie zmyli, bo Disparates nie brakuje koncertowej energii, o czym będzie można przekonać 
się w trakcie sobotniego występu.

17.07.2016 godz. 20.00
rynek staromiejski

wstęp wolny

15.07.2016 godz. 19.00
HrP Pamela

 ul. legionów 36
bilety: 35/45 zł

15.07.2016 godz. 21.00
amfiteatr muzeum
 etnograficznego
bilety: 60/70 zł

17.07.2016 
godz. 16.00
Pod Krzywą 

wieżą
wstęp wolny

19.07.2016 
godz. 18.00

Kino centrum
bilety: 12/14 zł

16.07.2016 
godz. 16.00

rynek staromiejski
wstęp wolny

16.07.2016, 
arena toruń, 
godz. 15:00

wstęp wolny

18.07.2016 
godz. 18.00
Dwór artusa
wstęp wolny
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