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MaMa MoiM bohatereM, s. 6
O życiu rodzin w Toruniu rozmawiamy 
z blogerką i mamą dwójki dzieci.

sport, s. 14
Sprawdź, jakie emocje czekają na torunian 
podczas kolejnej Plaży Gotyku.

edukacja, s 8-9
Prywatna czy państwowa? Sprawdzamy, jaką 
uczenię warto wybrać po maturze.

Dom, wnętrz, ogróD, s. 10-12
Sezon na ogródek, dobre lokalizacje w okolicach 
Torunia i  zabezpieczenie domu na wakacje.
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fot. Sławomir Jędrzejewski

w toruniu zagrać każDy może 
włącz się w Święto muzyki



LUDZIE TORONTO

Maciej karczewski, 
toruński przedsiębiorca

Jarosław Jarry Jaworski, 
specjalista public relations, 

freak

czy to będzie medalo-
we lato? 

Za chwilę zakończy się czas 
matur i pierwszych komunii. 
Powoli myślami będziemy bliżej 
wakacji. W tym roku, w niejed-
nej pewnie rodzinie, będzie je 
trudniej zaplanować. Męskie 

jej części, pewnie częściej niż 
zwykle, zasiądą  przed telewi-
zorami. Oto bowiem czekają nas 
dwie wielkie imprezy sportowe. 
Najpierw przez miesiąc będzie-
my obserwować Mistrzostwa 
Europy w piłce nożnej, a potem 
w sierpniu Igrzyska Olimpijskie 
w Rio. Tak więc kłótni o pilota 
będzie więcej, a i piwka i czegoś 
do niego pewnie także. Ale do-
piero w trakcie igrzysk będzie 
się działo. Wtedy dojdą jeszcze 
zarwane noce, bo to przecież 7 
godzin przesunięcia czasowe-
go. Całe szczęście, że sierpień 
to jeszcze wakacje i chociaż 
o podwiezienie dzieciaków do 
szkoły po takiej kibicowskiej 
nocy przepychanek nie będzie. 
Tak czy siak, czeka nas sporo 
emocji i mam nadzieję – pięk-
nych sportowych doznań. Skąd 
ten optymizm, spyta ktoś ? Otóż 
wierzę, że obie te imprezy będą 
dla Polski bardzo udane. Oto po 
naszych piłkarzy powoli usta-
wiają się w kolejce najlepsze 

kluby, a Lewandowski, Mi-
lik, Glik, Piszczek czy Kry-
chowiak to już europejska 
górna półka. Dokładając 
do tego rękę trenerską Na-
wałki, możemy oczekiwać 
miłej niespodzianki. Zaś do 
Rio wysyłamy naprawdę 
mocną ekipę. Są miotacze  
i lekkoatleci, pojadą pew-
nie siatkarze i szczypior-
niści, jest kilku świetnych 
kolarzy szosowych i to-
rowych. No i mamy wodę. 
Moim skromnym zdaniem, 
to właśnie „z wody” może-
my wyłowić najwięcej me-
dali, mamy światowej klasy 
kajaki, wiosła, pływanie 
i żeglarzy. Może to tylko 
dlatego, że  jestem zawsze 
niepoprawnym optymistą, 
ale coś mi się zdaje, że 
„pachnie medalami”. Pol-
ska, biało-czerwoni!!!

Dobrze jest!

Pamiętam moment, kiedy ka-
mery TVN-u pojawiły się w To-
runiu. Poza tymi, którzy cieszyli 
się, że Różdżka, Małaszyński, 
Stenka czy Bujakiewicz będą 
grać w naszym mieście, byli 
też tacy, którzy podważali za-
sadność płacenia przez miasto 
trzystu tysięcy złotych za serię 
serialu kręconego w naszym 
mieście. I co? Jeżeli jeszcze tego 
nie doznali, właśnie dostają 
pstryczka w nos. Po pierwsze, 

za tę sumę w komercyjnej tele-
wizji Toruń urządziłby sobie bar-
dzo skromniutką promocję. Wie 
ten, kto zna stawki reklam w tej 
stacji. Po drugie, nic nie jest tak 
przekonujące, jak to, co powie-
dziane między słowami. Telewi-
dzowie pokochali bohaterów i 
ich losy, wraz z nimi przenosili 
się raz w tygodniu do Torunia. 
Serial dawno zszedł z emisji, a 
efekt tego „product placement” 
wciąż jest żywy. W badaniach 
ruchu turystycznego za zeszły 
rok wyszło, że do naszego mia-
sta zaczynają przyjeżdżać tu-
ryści z Estonii. Czy przyciągają 
ich wciąż najbardziej topowe 
symbole naszego miasta: pier-
nik, Kopernik i Starówka? Nie. W 
estońskiej telewizji właśnie emi-
towani są „Lekarze”.  Mimo że 
serial przeszedł już do historii, 
pewnie pod toruńskim miesz-
kaniem Alicji Szymańskiej nadal 
będą zatrzymywać się turyści.
Kolejna pozytywna informacja 
jest taka, że zatrzymują się na 
dłużej, bo coraz chętniej korzy-

stają z naszej bazy noclegowej. A 
ta przez ostatnią dekadę zwięk-
szyła się prawie dwukrotnie: z 
2400 do 4409 miejsc. Jaki hotel 
jest w cenie? Ten, który ma duży 
parking, bo problemy kierowców 
są najbardziej odczuwalne dla 
odwiedzających nasze miasto. Ale 
chyba nie trzeba tu przyjeżdżać, 
żeby wiedzieć, że na Starówce 
lepiej nie parkować. Z tym proble-
mem boryka się większość miast 
posiadających zabytkowe centra. 
Kto poza turystami z Estonii? Ci 
cieszą, bo są swoistą „egzotyką” 
w naszym mieście. Jednak naj-
bardziej wierni są nasi sąsiedzi: z 
Wielkopolski, Pomorza czy Łodzi. 
O ile przyjazd z Poznania to więk-
sze wyzwanie, pozostałe kierunki 
zdziwienia budzić nie powinny. To 
żniwo połączenia Torunia z auto-
stradą. Nic tylko się cieszyć. Jest 
dobrze! A może być jeszcze lepiej. 
Trzymam kciuki za przebicie 2 mi-
lionów turystów w sezonie 2016.

Święto muzyki

W tym roku Święto Muzyki wy-
pada we wtorek. Ktoś pomyśli, 
że to niezbyt fortunny dzień ty-
godnia, a dodatkowo tego dnia 
Polska rozegra ostatni mecz 
grupowy w ramach piłkarskiego 
Euro z Ukrainą. Zapewne będzie 
to spotkanie o wszystko albo  
o nic... Nie przejmujmy się jednak 
tym.  Święto Muzyki różni się 
 w zasadniczy sposób od innych 
imprez, koncertów, festiwali. 
Wydarzenie jest skierowane 

zarówno do amatorów, jak  
i do tych, którzy zajmują się 
muzyką zawodowo. Nawołuje 
do spontanicznego stawienia 
się w przestrzeni publicznej  
i grania darmowych, otwartych 
koncertów. Nie ma jednego epi-
centrum, ale powstaje w wielu 
miejscach na zasadzie ruchu 
społecznego i współpracy oby-
wateli: muzyków, publiczności  
i koordynatorów. W Toruniu bę-
dzie to już 10. edycja tego wy-
darzenia!  
Tak czy siak wartością dodaną 
dla zwykłego zjadacza chleba 
będzie to, że dzięki rozbrzmie-
wającym dźwiękom tu i ówdzie, 
przypomni sobie o muzyce. Dla 
mnie, rzecz jasna, każdy dzień 
jest świętem muzyki. Kontent 
bym był, gdyby dla każdego to 
miało większy sens i znaczenie. 
Po cichu liczę, że z okazji jubi-
leuszu imprezy, organizatorzy, 
czyli Toruńska Agenda Kultural-
na, zaskoczy nas niekonwencjo-
nalnym podejściem do sprawy 
dziesięciolecia. 

Może w tym roku ów wspo-
mniane na początku mistrzo-
stwa w piłce kopanej nieco 
pomogą. Mecz z Ukraińcami 
odbywa się o godzinie 18.00 
i zakładając, że nasi zarówno 
wygrają ten mecz i awansu-
ją do dalszej fazy, kibice na 
fali sukcesu spontanicznie 
będą dawać upust swojej 
radości w knajpach, ogród-
kach, skwerach... To byłaby 
znakomita okazja na zaba-
wę przy muzyce i interakcję 
wykonawców z publiczno-
ścią. Tylko czy mamy aż tyle 
temperamentu, co Włosi czy 
Hiszpanie? Sądzę, że trzeba 
profilaktycznie założyć so-
bie jednak inny scenariusz i 
koncepcję tego dnia. Ze swo-
jej strony na koniec dodam 
– warto to skonsultować z 
osobami, które lokalną sce-
nę muzyczną tutaj w mieście 
tworzą.  

z Jezusem na ustach, 
bez Jezusa w sercu

Idą ulicami polskich miast. Krzyczą, 
że będą wisieć „syjoniści”, Monika 
Olejnik, Tomasz Lis i cały KOD. Krzy-
czą „wielka Polska katolicka” i plują 
wściekle na inne rasy i wyznania. 
Awangarda chrześcijaństwa w 
Polsce. Zdrowa krew narodu. Wy-
brańcy narodowej dumy. Tak o so-
bie myślą. Dla mnie są co najwyżej 
powodem do narodowego wstydu.
Wszelakiej maści samozwańczy na-
rodowcy i nacjonaliści, niestety przy 
cichej – lub głośnej jak w Białym-
stoku – przychylności dzisiejszych 

władz i Kościoła maszerują 
przez kraj. Zabawna i strasz-
na jest zarazem chorobą ich 
trapiącą. Schizofrenia religijno
-kulturowa. Jednocześnie po-
łowa ich mózgu jest za czysto 
narodową Polską dla Polaków, 
druga zaś głosi poparcie dla 
chrześcijaństwa, religii wyklu-
czającej dzielenie ludzkości na 
narody. Wrzeszczą, że kultura 
polska „Uber alles!”, ale za-
pominają, że Jan Matejko był 
w połowie Czechem, Fryderyk 
Chopin pół-Francuzem, Miko-
łaj Kopernik pół-Niemcem, a 
np. taki Wieniawski po prostu 
Żydem. Podobnie jak Janusz 
Korczak, Julian Tuwim czy 
twórca arcypolskiego manife-
stu filmowego „Krzyżacy”, czyli 
Aleksander Ford. Pewnie do 
rozpaczy doprowadziłaby ich 
wiedza, że sam Mikołaj Rej był 
protestantem, nie katolikiem.
I tak idą z Jezusem i Polską na 
ustach, a jedna półgłowa w 
prawo, druga w lewo. Pardon, 

jakie „lewo”! Niech będzie 
„w jedno prawo” i „w drugie 
prawo”. Jezus płacze z roz-
paczy. Widzi, jak narodowcy 
dzielą ludzkość na brudasów 
i ludzi „czystej krwi”, jedno-
cześnie mówiąc, że wyznają 
katolicyzm. Czyli jakby tu nie 
patrzeć, religię chrześcijań-
ską. Tyle że Chrystusa w tym 
„chrześcijaństwie” nie znajdu-
ję. Gdzie Jego słowa o równo-
ści ludzi wobec Boga? Gdzie 
„nadstaw drugi policzek”?  
I takie inne bzdury jak miłość 
bliźniego. 

Wstydliwa choroba oszalałego 
nacjonalizmu, ubrana w szatki 
aniołków toczy nasz naród. 
Przez nią, 70 lat temu zginęło 
4 miliony obywateli polskich. 
Teraz zaczniemy od powiesze-
nia Olejnik i Lisa. Kto następ-
ny? I kto... ostatni?
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Śpiewasz, komponujesz lub grasz w zespole? nadchodzi okazja, żeby pokazać swój talent i pomuzykować razem z innymi podczas  
9. edycji Święta muzyki. toruńska agenda kulturalna szuka również przedsiębiorców, którzy muzykom udostępnią miejsce do występów.

znamy wyniki corocznego badania ruchu turystycznego. Ponad 2 miliony turystów odwiedziło toruń w 2015 roku. wniosek jest 
jeden - gości w grodzie kopernika jest coraz więcej. niezmiennie nasze miasto kojarzy się z mikołajem ko-
pernikiem, piernikiem i starówką.

Już DziŚ Dołącz Do 9. eDycJi Święta muzyki!

Przybywa turystów w toruniu

Święto muzyki wywodzi się  
z Francji. Pierwszy raz do wspól-
nego grania zaprosiły muzyków 
władze Paryża w 1982 roku.  
W ciągu kilka lat tradycja 
wspólnego muzykowania profe-
sjonalistów i amatorów przenio-
sła się do kilkudziesięciu innych 
krajów. Niezmiennie Święto 
Muzyki odbywa się w pierwszy 
dzień lata, 21 czerwca. W To-
runiu muzycy zaprezentują się  
w różnych zakątkach miasta 
już po raz dziewiąty. – Szuka-
my chętnych do udziału muzy-
ków, ale też wszystkich, którzy 
chcieliby tym muzykom pomóc. 
Może być to udostępnienie 
sprzętu, nagłośnienia albo 
miejsca do grania. Chodzi o to, 
aby wypełnić Toruń dźwiękami 
i dostarczyć torunianom sporą 
ilość różnych koncertów.– za-
powiada Aleksandra Pospie-
szyńska z Toruńskiej Agendy 
Kulturalnej, koordynatorka wy- 
darzenia. – Świętu Muzyki przy-
świeca idea „Muzyka wszędzie, 
koncert nigdzie”, ale oczywi-
ście musimy tę muzykę, która 
będzie rozbrzmiewać ubrać  
w pewne ramy, postawić sceny 
i podzielić przestrzeń. Dlatego 
też potrzebujemy miejsc. Mogą 
to być ogródki kawiarnianie, ale 

- Przekroczyliśmy szklany 
pułap, czyli 2 mln odwiedza-
jących Toruń – powiedział 
prezydent Torunia Michał 
Zaleski. – Toruń jest nadal  
w centrum zainteresowania 
podróżujących po Polsce.
Badanie ruchu turystyczne-
go w Toruniu prowadzone 
jest od 2006 r. Są one bardzo 
potrzebne, gdyż pomagają  
w podejmowaniu strategicz-
nych decyzji i określaniu naj-
ważniejszych działań zwią-
zanych z promocją miasta, 
pokazują, komu i z  jakimi 
walorami wychodzić naprze-
ciw.  Coroczne badania to 
wskazówka dla tych, których 
interesują osoby przyjeżdża-
jące do naszego miasta - or-
ganizatorów noclegów, miejsc 
wypoczynku, rekreacji, miejsc 
turystycznych, sprzedawców. 
Z kolei dla administracji miej-

skiej to wskazówki, co należy 
w mieście poprawić.

Metodologia badania po-
lega na analizie twardych 
danych zewnętrznych (GUS, 
biura przewodnickie, bilety 
sprzedane na atrakcje tury-
styczne) oraz na wywiadach 
kwestionariuszowych prowa-
dzonych przez cztery mie-
siące (marzec, maj, sierpień 
i październik) na próbie 1867 
respondentów - w języku pol-
skim i dwóch obcych.

Z raportu wynika, że – po-
dobnie jako w poprzednich 
latach - turyści nie zawie-
dli. Do Torunia przyjeżdżają 
przede wszystkim Polacy. Są 
to głownie mieszkańcy wo-
jewództwa kujawsko-pomor-
skiego (39,3%) i województw 
ościennych: mazowieckiego, 

wielkopolskiego, pomorskiego 
i łódzkiego. Oczywiście ma na 
to wpływ dostępność miasta 
z autostrady. Najrzadziej od-
wiedzają nas mieszkańcy woj. 
opolskiego i podkarpackiego.
- Od początku naszych badań 
Niemcy to nacja, która domi-
nuje wśród odwiedzających 
Toruń. Rośnie również liczba  

Hiszpanów odwiedzających 
nasze miasto – informuje 
dyrektor Ośrodka Informacji 
Turystycznej w Toruniu Szy-
mon Wiśniewski. – Co ciekawe 

ostatnio w grodzie Kopernika 
pojawili się także Estończy-
cy. Okazało się, że do Torunia 
przyciągnął ich serial „Leka-
rze”, który jest właśnie emi-
towany w estońskiej telewizji.
Wśród gości zagranicznych 
najwięcej jest Niemców (37%). 
17,4% stanowią obywatele 
Anglii, 7,8% - Hiszpanii, 6,3 %  

- Włoch, a 4,6% - Francji. 
Wbrew stereotypom, Toruń 
odwiedzają turyści stosunko-
wo młodzi.
Co istotne, w Toruniu jest co-

raz więcej miejsc hotelowych 
i korzysta z nich coraz więcej 
turystów. Przez ostatnie 10 
lat liczba miejsc noclegowych 
(wg OIT) z 2400 do 4409.

Niezmienne pozostają ikony 
kojarzące się z naszym mia-
stem, czyli pierniki, Mikołaj 
Kopernik i Starówka. Toruń to 
jedno z zaledwie kilku miast  
w Polsce, które ma tak sil-
ne i dobrze rozpoznawalne 
symbole. Istnieją oczywiście 
inne skojarzenia. Turyści 
zagraniczni kojarzą także 
Toruń z faktem wpisania na 
Listę Światowego Dziedzic-
twa UNESCO.

Toruń jest bardzo pozytywnie 
postrzegany przez turystów. 
Zdecydowana większość 
(97%) chce tutaj wrócić i za-
chęci do wizyty znajomych. 

okazało się, że do torunia przy-
ciągnął ich serial „Lekarze”, któ-
ry jest właśnie emitowany w es-
tońskiej telewizji.

Wśród największych atrakcji 
naszego miasta znalazła się 
Starówka, dalej Bulwar Fila-
delfijski, Planetarium, pierniki 
i Krzywa Wieża.

Turyści najbardziej cenią at-
mosferę miasta. Co poprawić? 
Liczbę miejsc parkingowych, 
komunikację miejską, bez-
pieczeństwo i oznakowanie 
atrakcji turystycznych.

Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl

też inne miejsca, w których bę-
dzie mógł na przykład zmieścić 
się zespół z perkusją – dodaje. 
Jeśli ktoś chciałby pokazać się 
szerokiej publiczności podczas 
Święta Muzyki, ale nie ma wła-
snego nagłośnienia, może liczyć 
na wsparcie organizatorów. 
Przedsiębiorcy, którzy zechcą 
udostępnić swój lokal czy miej-
sce w ogródku letnim, mogą 
również poprosić o dopasowa-
nie gatunku muzycznego do 
stylu swojego lokalu. Wszystko 
po to, aby muzyka nie prze-
szkadzała, a towarzyszyła go-
ściom i aby było to prawdziwe 
Święto Muzyki.  – Jest miejsce, 
w którym najmilej widziani są 
muzycy akustyczni, szczególnie 
gitarzyści. Do tej prośby posta-
ramy się więc dostosować od-
powiedniego artystę – zdradza  
Aleksandra Pospieszyńska. Ja-
kie jeszcze gatunki muzyczne 
będzie można usłyszeć w To-
runiu 21 czerwca? Zgłoszenia 
artystów jeszcze trwają, a więc 
lista na razie pozostaje tajem-
nicą. – Zgłosić może się każdy. 
Zależy nam jednak, aby to, co 
prezentują muzycy nie uraża-
ło niczyich uczuć. Można grać 
na łyżkach, można należeć do 
kapeli hardrockowej czy śpie-

wać pieśni ludowe. Im większa 
różnorodność muzyczna, tym 
lepiej. Święto Muzyki ma być 
otwarte dla wszystkich, którzy 
po prostu lubią wydawać z sie-
bie dźwięki.
W tym roku w mieście pojawi się 
ponad 20 muzycznych punktów. 
Podczas ubiegłorocznego Świę-
ta w jednym z takich miejsc za-
grał zespół Tacy Tam. Dla grupy 
była to okazja do pierwszego 

publicznego występu. – Wspie-
rali nas oczywiście znajomi  
i rodzina, ale wielu przychod-
niów przystawało, żeby nas 
posłuchać. Brawa od publiczno-
ści były bezcenne. –  wspomi-
na gitarzysta, Ludwik Jasiński.  
– W Toruniu jest niewiele miejsc, 
w których można się pokazać  
i trudno jest się wybić. Dla nas – 
amatorów, była to świetna oka-
zja do zaprezentowania swojej 

twórczości. Dzięki udziałowi  
w Święcie Muzyki wiele osób 
dowiedziało się, że istnieje taki 
zespół jak Tacy Tam. Słuchacze 
zainteresowali się tym, co udo-
stępniamy na naszym oficjal-
nym, facebookowym profilu. 
Święto Muzyki to akcja bez-
płatna – na występy nie trzeba 
mieć biletów. Centrum działa-
nia artystów jest oczywiście 
Rynek Staromiejski, ale muzyki 

można posłuchać tego dnia rów-
nież w innych zakątkach miasta.  
Zgłoszenia artystów i osób chęt-
nych do udostępnienia muzykom 
miejsca przesyłać należy do 
środy, 25 maja na adres a.pospie-
szynska@tak.torun.pl.  Szcze-
góły naboru na Święto Muzyki 
znajdują się również na stronie 
internetowej www.tak.torun.pl.

Maria Marcinkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

Zespół Tacy Tam zadebiutowali podczas Święta Muzyki w ubiegłym roku                                                                                   Fot. Sławomir Jędrzejewski
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Dla smakoszy dobrej kuchni 
jest idealna. Jeśli kochacie 
Włochy, poczujecie się jak w 

kulinarnym włoskim raju! W nowo 
otwartej restauracji „Da Fulvio”  
w Ratuszu Staromiejskim serwowa-
ne są wyłącznie włoskie, tradycyjne 
specjały.
Schodząc do piwnic Ratusza Staromiejskiego, przeniesiemy się do 
słonecznych Włoch. Włoskie dania ze świeżych produktów sprowa-
dzanych prosto z Italii i świetni włoscy kucharze – to wszystko gwa-
rantuje, że odwiedzający „Da Fulvio” odbędą apetyczną podróż 
kulinarną do Włoch, nie wyjeżdżając z Torunia.  

„Da Fulvio” to nie tylko restauracja, bar, ale także możliwość kupie-
nia włoskich produktów z różnych regionów Italii, m.in. oliwy, wina, 
makaronów, wędlin długo dojrzewających. Już wkrótce asortyment 
poszerzy sie o trufle! W „Da Fulvio” urządzicie prywatne spotkania, 
również biznesowe, kameralnie pocelebrujecie rodzinne uroczysto-
ści, a przede wszystkim spotkacie się z przyjaciółmi czy spędzicie miły 
wieczór we dwoje.  

Duszą tego miejsca są ludzie, w tym oczywiście właściciele, dla któ-
rych otwarcie restauracji jest nową przygodą. Fulvio Loru, włoski reży-
ser, który wraz z żoną Anną Swobodą przez wiele lat mieszkali i pra-
cowali w Rzymie, teraz chcą podzielić się z torunianami i turystami 
odwiedzającymi gród Kopernika namiastką włoskiego klimatu poprzez wrażenia kulinarne. Ale nie tylko konsumpcja jest 
ważna. – Chcemy, żeby restauracja stała się miejscem spotkań artystów, wymiany polsko-włoskiej, głównie na polu sztu-
ki, organizowania wernisaży, kameralnych koncertów, warsztatów kulinarnych dla najmłodszych – mówi Anna Swoboda, 
malarka. 

Czym wyróznia sie restauracja? 
Oczywiście tym, co najbardziej włoskie, czyli wszelakimi makaronami, mięsem, wędlinami, serami, 
przyprawami i oczywiście winem, a najważniejsze, że wszystko jest oryginalne. A od piątku do nie-
dzieli restauracja zaprasza na degustację świeżo dostarczanych ryb i frutti di mare. Degustowanie 
– podkreślmy – niemrożonego halibuta, tuńczyka, płaszczki, małży czy kalmarów nie należą do 
polskiej codzienności, więc warto się skusić. Anna Swoboda: – Od początku odwiedza nas, co nas 
trochę dziwi, bo jesteśmyw Polsce, sporo Włochów – turystów, ale również tych mieszkających 
w Toruniu. Chwalą między innymi tuńczyka – mówią, że nigdy w Polsce we włoskiej restauracji 
podobnego nie jedli.   

Menu restauracji jest na bieżąco urozmaicane. Codziennie napotkamy na jakiś specjał szefa 
kuchni Antonio di Salvo. Co spotkamy w menu? Odwiedzający skosztują między innymi golonki 
z jagnięciny przygotowywanej przez 11 godzin w piecu parowym, boczku z sosem zabajone, 
halibuta marynowanego w tymianku z dodatkiem topinambura, małży z gnocchi i białymi 
szparagami wraz z niespotykanym w polskiej kuchni dodatkiem – bottarga di muggine, czyli su-
szoną ikrą ryb. W menu znajduje się również szeroki wachlarz makaronów, wraz z typową pastą 
z policzkiem wieprzowym, spaghetti przyrządzane z przeróżnymi dodatkami, wyszukane tarty 
czy zupy. Na przystawkę podawana jest tzw. scarpetta, czyli oliwa z oliwek z kremem balsa-
micznym w duecie z pieczywem. Dla miłośników słodkości desery: panna cotta, tiramisu czy 
gruszka… we włoskim winie. W restauracji zjemy również wypiekany na miejscu chleb z oliw-
kami. Pozostaje obawa, że L’appetito vien mangiando – apetyt będzie wzrastał w miarę je-
dzenia. Ale w końcu… celebrowanie jedzenia jest jedną z naszych ziemskich przyjemności!   

      Vi invitiamo a conoscerci! Zapraszamy!
ul. Rynek Staromiejski 1, 

budynek Ratusza Staromiejskiego (wejście od strony pomnika Flisaka)

Czynne:
 poniedziałek-piątek 12.00-23.00, sobota-niedziela 12.00-24.00

o ,, .
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zacz- 
nijmy od twojej 

pasji, jaką były książki, 
bo to właśnie o nich za-
częłaś blogować, a do- 
piero potem pojawiły się 
na blogu tematy rodzi-
cielskie.
– Tak. 5 lat temu zaczęłam 
prowadzić bloga z recenzjami 
książek. Na początku pisałam 
na forum książkowym, a po-
tem odezwało się do mnie wy-
dawnictwo, które chciało, że-
bym zrecenzowała ich książkę. 
Blogi nie były wtedy jeszcze 
tak popularne jak dziś. Zgo-

dzi-
łam się więc 

na propozycję wydawnictwa 
i zaczęłam pisać recenzje na 
swojej stronie. Blog nigdy nie 
miał ustalonego grona odbior-
ców czy tematów, o których 
chciałabym pisać. Z czasem 
zaczęły też zmieniać się moje 
zainteresowania i to, co chcia-
łam publikować. Naturalnie 
więc pojawił się temat macie-
rzyństwa.

Pojawił się również te-
mat książek dla dzieci. 
Przeglądając twoje re-
cenzje, można odnieść 
wrażenie, że twoje dzie-

 
ci nie po- 

święcają zbyt wie-
le czasu na zaba-
wę, bo głównie czy- 
tacie i gracie w gry plan- 
szowe.
– To prawda. Książki są moją 
ogromną pasją. Jestem biblio-
filem, uwielbiam gromadzić 
książki, nawet kiedy nie jes- 
tem w stanie ich wszystkich 
czytać. Z dziećmi czytamy 
właściwie od chwili ich naro-
dzin. Zależało nam również na 
tym, żeby dzieci wychowywa-
ły się w miarę możliwości bez 
gadżetów. Córka nie potrafi 
obsłużyć smartfona i dla niej 
to po  prostu telefon, nie zna 
jego innych funkcji. Często dwulatki grają już w gry na ta-

bletach, a ja uważam, że warto 
w dzieciach zaszczepić dobrą 
rozrywkę, a zawsze za taką 
uważałam książki. Jako mama, 
która całymi dniami zajmuje się 
dziećmi i wymyśla im atrakcje, 
chcę również robić to, co mnie 
samej sprawia przyjemność. 
Duża obecność książek i in-
nych zabaw wspomagających 
rozwój wynika z charakteru 
bloga. Oczywiście robimy też 
inne rzeczy: razem gotujemy, 
oglądamy bajki, dużo czasu 
spędzamy na dworze, ale rzad-
ko o tym piszę. 

kiedy znajdujesz czas 
na blogowanie? Jak 
udaje ci się połączyć 
aktywność mamy i re-
gularne pisanie?
– Staram się podchodzić do 
wszystkiego na luzie, ale rów-
nież pisać regularnie, szcze-
gólnie wtedy, kiedy gonią mnie 
terminy recenzji. Najczęściej 
piszę wieczorem, kiedy dzieci 
już śpią. Czasem piszę kosztem 
snu. Prowadzenie bloga wyma-
ga dużego wysiłku i pochła-
nia sporo czasu, lecz choć nie 
jest to moja praca zarobkowa, 
bardzo to lubię i sprawia mi 
to ogromną satysfakcję. Mogę 
również liczyć na pomoc męża. 
Dzielimy się obowiązkami, więc 
mogę poświęcić trochę czasu 
na podzielenie się z czytelni-
kami tym, co mnie akurat za-
interesowało. Macierzyństwo 

i zajmowanie się blogiem 
bez problemu się uzupeł-
niają.

choć na co dzień 
mieszkasz pod toru-
niem, bywasz często  
w mieście. czy toruń 
jest miastem przyja-
znym mamom?
– To, na co zwróciłam uwa-
gę do tej pory, to przede 
wszystkim wysokie krawęż-
niki. Jeśli chodzi o ofertę 
kulturalną i wydarzenia 
dla dzieci, mogłoby ich być 
znacznie więcej. Wiele za-
jęć jest płatnych, braku-
je tych darmowych, gdzie 
mogą spotkać się mamy  
z dziećmi. Na pewno mogło-
by być lepiej, szczególnie 
jeśli chodzi o zajęcia czy 
warsztaty dla małych dzie-
ci. Z doświadczenia wiem, 
że na samym początku po 
urodzeniu dziecka potrzeba 
spotkania i porozmawiania  
z inną mamą jest bardzo 
duża. Dziecku również przy-
daje się kontakt z rówie-
śnikami. Z takiej potrzeby 
wzięło się też blogowanie. 
Poznałam w internecie wie-
le osób, które później spo-
tkałam osobiście, rekom-
pensując sobie tym samym 
brak znajomych z dziećmi. 

czy na początku nie 
bałaś się publikować 
wizerunku dzieci czy 

opowieści o nich? nie 
dzielisz się szczegóło-
wo waszym życiem, ale 
jednak ich zdjęcia poja-
wiają się na blogu.
– Na początku zupełnie się 
nie bałam. Dopiero później 
przyszły obawy, szczegól-
nie, kiedy tak wiele pisze 
się o niebezpieczeństwie  
w sieci, głównie dzieci. Sta-
ram się dbać o to, żeby nie 
pokazywać naszego życia 
za bardzo, żeby nie wnikać 
za daleko w prywatność  
i nie publikować informacji, 
które mogłyby być krzyw-
dzące czy o które moje 
dzieci mogłyby mieć kiedyś 
pretensje.

czy uda ci się zaplano-
wać dzień mamy?
– Mój idealny dzień mamy 
były wtedy, kiedy mogła-
bym się wyspać i przez cały 
dzień oglądać seriale, ale to 
musi poczekać kilka lat. Póki 
co ten dzień będzie chyba 
wyglądał tak jak zwykle. 
Niestety nie zgadzam się  
z twierdzeniem, że z dziećmi 
można wszystko. Można ro-
bić wiele, ale wymaga to du-
żej organizacji, planowania 
i wysiłku. Myślę, że mimo 
wszystko mogę liczyć na 
laurkę namalowaną przez 
Różę z pomocą taty.

Rozm. Maria Marcinkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl
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o książkach, macierzyństwie
i wychowaniu Dzieci – bez smartfona

rozmawiamy z zuzanną szuList, 
autorką bLoga Panna-swawoLna.PL, 
recenzentką książek,  z wykształcenia
kuLturoznawczynią i Prawniczką, 
mamą DwuLetnieJ róży 
i Dwumiesięcznego 
szymona.

fot. sławomir Jędrzejewski

PasJa Do czytania Już                    oD raczkowania
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opowieści o nich? nie 
dzielisz się szczegóło-
wo waszym życiem, ale 
jednak ich zdjęcia poja-
wiają się na blogu.
– Na początku zupełnie się 
nie bałam. Dopiero później 
przyszły obawy, szczegól-
nie, kiedy tak wiele pisze 
się o niebezpieczeństwie  
w sieci, głównie dzieci. Sta-
ram się dbać o to, żeby nie 
pokazywać naszego życia 
za bardzo, żeby nie wnikać 
za daleko w prywatność  
i nie publikować informacji, 
które mogłyby być krzyw-
dzące czy o które moje 
dzieci mogłyby mieć kiedyś 
pretensje.

czy uda ci się zaplano-
wać dzień mamy?
– Mój idealny dzień mamy 
były wtedy, kiedy mogła-
bym się wyspać i przez cały 
dzień oglądać seriale, ale to 
musi poczekać kilka lat. Póki 
co ten dzień będzie chyba 
wyglądał tak jak zwykle. 
Niestety nie zgadzam się  
z twierdzeniem, że z dziećmi 
można wszystko. Można ro-
bić wiele, ale wymaga to du-
żej organizacji, planowania 
i wysiłku. Myślę, że mimo 
wszystko mogę liczyć na 
laurkę namalowaną przez 
Różę z pomocą taty.

Rozm. Maria Marcinkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

Wchodząc do pracowni Baby-
Lab UMK, w której odbywają 
się treningi dla maluchów, 
można pomylić budynek uni-
wersytetu z przedszkolem lub 
żłobkiem. Kolorowe ściany, 
mnóstwo zabawek, wygodne 
łóżeczko, przewijaki i małe 
krzesełka – tak wygląda sala, 
w której odbywają się spo-
tkania z maluchami w ramach 

projektów BabyLab. Wszystko 
po to, aby badanie było dla 
kilkumiesięcznego malucha 
jak najmniej stresujące i aby 
dziecko czuło się naprawdę 
swobodnie. Pracownia znaj-
duje się w Interdyscyplinar-
nym Centrum Nowoczesnych 
Technologii.  Na czym polega 
obecnie realizowany projekt? 
– Sprawdzamy różnicowanie 

dźwięków mowy przez nie-
mowlęta. Są to badania z po-
mocą eye-trackera, rejestru-
jącego ruchy gałek ocznych, 
oraz specjalnej czapeczki  
z elektrodami, dzięki której mo-
żemy obserwować impulsy mó-
zgowe. Niemowlęta mają pew-
nego rodzaju przewagę nad 
nami, dorosłymi, w rozróżnianiu 
dźwięków w różnych językach, 

dlatego właśnie w badaniach 
wykorzystujemy język obcy 
– tłumaczy dr Bibianna Bałaj 
z Wydziału Humanistycznego 
UMK, członek zespołu realizu-
jącego badanie. Choć zastoso-
wanie technologii może budzić 
obawy rodziców, dr Bałaj uspo-
kaja. – Zarówno diagnoza, jak  
i trening są absolutnie bezpieczne 
i komfortowe dla dziecka. Ro-

dzice lub opiekunowie mogą z 
nim przebywać przez cały czas. 
Dziecko śledząc to, co dzieje się 
na ekranie komputera, siedzi 
na kolanach mamy lub taty, 
więc nie trzeba się obawiać, 
że poczuje się nieswojo. Prze-
bieg naszej diagnozy zawsze 
dokładnie omawiamy z rodzi-
cami przed jej rozpoczęciem 
– dodaje. Na bezpłatne bada-
nie słuchu, rozumienia mowy i 
pamięci dziecka mogą zgłosić 
się rodzice z dziećmi w wieku 
od 6 do 12 miesięcy. Treningi  
w BabyLab poprzedza spotka-
nie z lekarzem laryngologiem. 
Obecnie prowadzone są zaję-
cia, mające na celu zbadanie 
rozumienia języka obcego. Jako 
pierwszy testowany jest język 
francuski. W zajęciach z nie-
mowlętami bierze udział nati-
ve speaker. Jak wykorzystane 
mogą być wyniki badań Baby-
Lab UMK? – Przede wszystkim 
będziemy więcej wiedzieć o roz-
woju poznawczym, pamięci i mo-
wie dzieci, ale niewykluczone, że 
finalnie powstanie interaktywna 
gra bądź zabawka edukacyjna, 
którą każdy rodzic będzie mógł 

wykorzystać podczas zabawy 
w domu. Ksenia Bogucka, mama 
10-miesięcznej Pauli, zdecydo- 
wała się na udział córki w pro-
jekcie z ciekawości i chęci prze-
badania słuchu dziecka. – Za-
leżało mi na sprawdzeniu przez 
laryngologa, jak Paula słyszy. 
Byłam również ciekawa, na co 
zwracać uwagę przy jej rozwoju, 
co ją interesuje, mogłam się o 
córce więcej dowiedzieć. Paula 
była zauroczona bańkami my-
dlanymi, którymi była zabawia-
na. Cała uwaga badaczy skupio-
na była na niej i była ciekawa 
tego, że wszyscy chcą nawiązać 
z nią kontakt – opowiada. – 
Udział w projekcie spodobał mi 
się i poleciłam kontakt z Baby-
Lab znajomym, którzy również 
mają małe dzieci – dodaje. Na 
przełomie maja i czerwca pla-
nowane są również badania dla 
„starszaków” – poszukiwane 
będą sześciolatki. Aktualnie pro-
wadzone zapisy śledzić można 
na stronie www.babylab.icnt.
umk.pl i zgłosić się za pomoc 
formularza bądź telefonicznie.

Maria Marcinkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

na umk niemowLęta wsPółPracuJą z naukowcami

Bibianna Bałaj z Wydziału Humanistycznego UMK

fot. sławomir Jędrzejewski

babyLab to nietyPowe mieJsce na uniwersytecie mikołaJa koPernika.  
w baDaniach naukowych, oPrócz Pracowników uniwersytetu,  
biorą uDział również maLuchy – nawet kiLkumiesięczne. Pracownia  
rozwoJu Poznawczego Dzieci  zaJmuJe się baDaniem słuchu, mowy,  
Pamięci i rozwoJu Poznawczego niemowLąt.

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

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

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

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

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

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

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

centrum nowoczesności Młyn Wiedzy
ul. Władysława łokietka 5

87-100 Toruń
e-mail: centrum@centrumnowoczesnosci.org.pl
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Do 27 maja trwają matury. Na 
wyniki maturzyści muszą czekać 
aż do 5 lipca. Dopiero po tym 
terminie z kompletną dokumen-
tacją ruszą na wybrane uczel-
nie. Warto sprawdzić, czy już 
wcześniej nie trzeba rejestrować 
swojej kandydatury na wybrany 
kierunek.

na umk do połowy września
Na Uniwersytecie Mikołaja Ko-
pernika pierwszy nabór trwa 
do 1 sierpnia. Drugi – do poło-
wy września, ale tylko na te 
kierunki, na których pozostały 
jeszcze wolne miejsca. Lepiej 
nie zwlekać z podjęciem de-
cyzji o swoim dalszym kształ-
ceniu, bo może się okazać się,  
że przegapiliśmy nasz wyma-
rzony kierunek! Oprócz sierpnio-
wego terminu obowiązuje przy-
szłych studentów internetowa 
rejestracja. Mają na nią czas do 
10 lipca (do tego dnia wnoszą 
również opłatę rekrutacyjną), 
ale na większość kierunków ar-
tystycznych obowiązuje wcze-
śniej. Kandydaci ze starą maturą 

do Collegium Medicum mieli 
termin do 5 maja. Dokumenty, 
które w pierwszym naborze mu-
szą dotrzeć na uniwersytet do 
20 lipca, składamy osobiście, za 
pośrednictwem innej osoby lub 
przesyłamy pocztą tradycyjną. 
Scany nie są honorowane.
Na UMK studenci są przyjmowa-
ni głównie na podstawie kwali-
fikacji punktowej wymaganych 
na danym kierunku przedmio-
tów. – Na najbardziej popular-
nych kierunkach progi punktowe 
na przestrzeni ostatnich 10 lat 
stopniowo się obniżają, ale nie 
wynika to z niższego poziomu 
maturzystów, tylko z tego, że 
na tych kierunkach staramy się 
proponować coraz większą liczbę 
miejsc – dr Ewa Walusiak-Bednarek 
z Biura Prasowego UMK. Nie-
którzy przyszli studenci muszą 
zdawać egzaminy. I tak na więk-
szość kierunków artystycznych 
obowiązuje złożenie prac pla-
stycznych, egzamin praktyczny 
i konkurs świadectw (zarówno 
osoby z nową, jak i starą ma-
turą). Na niektóre kierunki Col-

legium Medicum, czyli kieru-
nek lekarski, farmację, anality-
kę medyczną, audiofonologię,  
biotechnologię, dietetykę, elek- 
troradiologię, fizjoterapię, kos- 
metologię, pielęgniarstwo, po-
łożnictwo i ratownictwo medy- 
czne kandydaci posiadający sta- 
rą maturę zdają egzaminy, po-
zostali są przyjmowani na po-
stawie konkursu świadectw. Na 
niemal 18 tysięcy osób, które 
wzięły udział w zeszłorocznej 
rekrutacji zarówno na studia  
I stopnia, czyli te zakończone li-
cencjatem, jak i pięcioletnie ma-
gisterskie, kandydatów ze starą 
maturą było 138, stanowili więc 
mniej niż 1%. 
Na ile kierunków jednocześnie? 
Można aplikować na dowolną 
liczbę kierunków, każdorazowo 
wnosząc opłatę rekrutacyjną. 
Jeśli wybieramy różne specjal-
ności na tym samym kierunku, 
płacimy jednorazowo. Najczę-
ściej popełniane błędy podczas 
procesu rekrutacji? Ewa Wa-
lusiak-Bednarek: – Omyłkowe 
zaznaczenie trybu studiowania 

– niestacjonarne zamiast sta-
cjonarne, przypadkowe zazna-
czanie priorytetów. Niespełnie-
nie do wyznaczonego terminu 
któregoś z trzech koniecznych 
warunków, żeby uczestniczyć  
w rekrutacji, czyli założenia 
konta w Internetowej Rejestracji 
Kandydatów, wyboru kierunku 
lub kierunków – również w IRK 
oraz wysłania opłaty rekrutacyj-
nej – zdarza się, że ktoś zakłada 
konto, wnosi opłatę, ale nie wy-
biera kierunku. Taka osoba nie 
uczestniczy dalej w rekrutacji. 
Kolejnym niedopatrzeniem jest 
niedostarczenie dokumentów  
w terminie. 
kolejność zgłoszeń
W Wyższej Szkole Bankowej 

rekrutacja trwa do październi-
ka. Paweł Bukowski, specjalista 
ds. PR w WSB: – Nie ustalamy 
jednak sztywnej granicy zakoń-
czenia rekrutacji. Zdarzało się, 
że z różnych względów studenci 
dołączali nieco później. 
Jak się zapisać na studia? Trzeba 
obowiązkowo wypełnić formu-
larz online. Studentem może być 
każdy posiadający świadectwo 
maturalne, a o przyjęciu decy-
duje kolejność zgłoszeń.
W nowym roku akademickim na 
studentów czekają nowe spe-
cjalności, np. na bezpieczeństwie 
wewnętrznym można będzie się 
kształcić w ramach bezpieczeń-
stwa militarnego i sił zbrojnych 
RP oraz w zawodzie: pracownik 

cywilny w służbach mundu-
rowych.  Paweł Bukowski: 
– Finanse i rachunkowość 
rozpocznie edukację na spe-
cjalności menedżer finanso-
wy. Wzrost przestępczości w 
sieci stał się determinantem 
do przygotowania kształcenia 
w zawodzie: specjalista ds. 
bezpieczeństwa informacji.

Rekrutacja w Wyższej Szkole 
Przedsiębiorczości również 
trwa do początku paździer-
nika. We wrześniu zgłasza 
się najwięcej zainteresowa-
nych studiowaniem. Po raz 
pierwszy będzie nabór na 
kryminologię ze specjalno-
ściami: patologie społeczne, 
kryminologia kuratorska, 
penitencjarna i policyjna. Po 
ukończeniu kierunku można 
szukać pracy w policji, są-
downictwie, prokuraturze, 
straży miejskiej, służbie wię-
ziennej, jako kurator, pracow-
nik społeczny czy mediator. 
Osoby ze starą maturą sta-
nowią około 10-15 procent 
studentów i  najczęściej wy-
bierają logistykę.  

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl  

zbLiża się rekrutacJa na stuDia

* regulamin promocji dostępny u organizatora

EDUKACJA
wyższe uczeLnie PrzygotowuJą się Do tegorocznego naboru na stuDia. inaczeJ 
oDbywa się rekrutacJa na umk, inaczeJ na uczeLniach niePubLicznych. krótki 
rekrutacyJny PrzewoDnik DLa maturzystów…

Ewa Walusiak-Bednarek z Biura Prasowego UMK        Fot. S. Jędrzejewski



- 9 -

TRN 2016052007GREKLAMA

- 8 -

cywilny w służbach mundu-
rowych.  Paweł Bukowski: 
– Finanse i rachunkowość 
rozpocznie edukację na spe-
cjalności menedżer finanso-
wy. Wzrost przestępczości w 
sieci stał się determinantem 
do przygotowania kształcenia 
w zawodzie: specjalista ds. 
bezpieczeństwa informacji.

Rekrutacja w Wyższej Szkole 
Przedsiębiorczości również 
trwa do początku paździer-
nika. We wrześniu zgłasza 
się najwięcej zainteresowa-
nych studiowaniem. Po raz 
pierwszy będzie nabór na 
kryminologię ze specjalno-
ściami: patologie społeczne, 
kryminologia kuratorska, 
penitencjarna i policyjna. Po 
ukończeniu kierunku można 
szukać pracy w policji, są-
downictwie, prokuraturze, 
straży miejskiej, służbie wię-
ziennej, jako kurator, pracow-
nik społeczny czy mediator. 
Osoby ze starą maturą sta-
nowią około 10-15 procent 
studentów i  najczęściej wy-
bierają logistykę.  

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl  

Zarówno na państwowej, jak 
i prywatnej uczelni możemy 
mieć świetnych wykładowców, 
porywających tłumy. Kto nam 
przekazuje wiedzę jest istotne. 
Jednak bez dużego własnego 
wkładu pracy, indywidualnej 
ciekawości świata, kreatywno-
ści nawet najgenialniejszy wy-
kładowca i najbardziej prestiżo-
wa uczelnia nam nie pomoże.
na państwowej
Uczelnie państwowe to na 
pewno prestiż, długoletnia 
tradycja i historia. Oczywi-
ście bezdyskusyjnym atutem 
jest bezpłatna nauka. Można 
również korzystać z pomocy 
socjalnej i różnego rodzaju 
stypendiów.– Publiczne uczel-
nie – takie jak Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu – 
kształcą studentów w oparciu 
o zaawansowane badania na-
ukowe, a sam proces kształce-
nia realizowany jest przez ak-
tywnych badaczy. Dzięki temu 
studenci nie tylko uzyskują 
dostęp do najbardziej zaawan-
sowanej i aktualnej wiedzy 
oraz innowacji, ale również,  
w ramach programów MA i MSc, 
a przede wszystkim w ramach 
studiów doktoranckich, mogą 
współuczestniczyć w jej two-
rzeniu i odkrywaniu. Jest to 
niewątpliwie wartość dodana, 
która na rynku edukacyjnym 

ma charakter absolutnie uni-
katowy – mówi dr Dominik 
Antonowicz, były pełnomocnik 
rektora ds. organizacji i ewa-
luacji badań naukowych oraz 
wybitny specjalista w zakresie 
systemu szkolnictwa wyższe-
go. Wartością uniwersytetów 
jest także rozbudowana infra-
struktura: domy akademickie  
i kampusy, a dzięki temu kwit-
nące życie studenckie. 
Małgorzata Tuszyńska przed 
wyborem studiów nigdy nie 
brała pod uwagę uczelni pry-
watnej. W tym roku broni pracy 
licencjackiej z socjologii. Choć 
podczas studiowania przecho-
dziła różne momenty, final-
nie nie żałuje. – Ten kierunek 
na pewno mnie rozwinął, ale 
teraz chciałabym się kształ-
cić dalej – na zupełnie innym 
kierunku, ale o którym zawsze 
marzyłam, czyli wzornictwie – 
dekoracyjnym, artystycznym. 
Chodzę na kurs przygotowują-
cy z malarstwa i rysunku. Będę 
próbowała się dostać na pań-
stwowe uczelnie do Poznania 
albo Bydgoszczy.
na prywatnej
Ewelina Sztandara, Agnieszka 
Rolka i Mateusz Karczewski  
– studenci finansów i rachun-
kowości w Wyższej Szkole 
Bankowej są zadowoleni z wy- 
boru. Ewelina Sztandara:  

– Najpierw zaczęłam studio-
wać kosmetologię w Collegium 
Medicum, ale kierunek mi się 
nie spodobał. Znajomi zaczęli 
mnie zachęcać do studiowa-
nia na WSB. I nie żałuję – na 
pewno atutem jest pozytywne 
nastawienie wykładowców, 

pomagają, są bardziej dostęp-
ni dla studentów. Agnieszka  
i Mateusz potwierdzają, że stu-
diuje się dobrze, a nauczyciele 
akademiccy mają indywidual-
ne podejście do uczących się 
i nie robią problemów, żeby 
umówić się z nimi na poprawkę 
czy konsultacje. 
Na „prywatnej” wprawdzie 

płacimy, ale nie jesteśmy trak-
towani masowo, a to na pewno 
duży plus. Ten fakt podkreśla 
dziekan Toruńskiej Wyższej 
Szkoły Przedsiębiorczości dr Jo- 
lanta Bąkowska-Janiszewska: 
– Jesteśmy niewielką uczelnią, 
więc znam wszystkich stu-

dentów, bez problemu mogą 
się spotkać zarówno ze mną, 
jak i innymi prowadzącymi za-
jęcia. Na uczelni prywatnej, ze 
względu na bardziej kameralne 
warunki, znacznie łatwiej jest 
się umówić z wykładowcami na 
zdawanie egzaminu czy konsul-
tacje niż na publicznej uczelni.    
Wielu studentów prywatnych 

uczelni to osoby, które pra-
cują i studiują, chcą podnieść 
swoje kwalifikacje zawodowe 
lub zdobyć nowy zawód. Wy-
kładowcy to głównie praktycy. 
Prowadzący zajęcia piastują 
wysokie pozycje w korpo-
racjach lub sami prowadzą 

działalność gospodarczą. Jo-
lanta Bąkowska-Janiszewska 
dodaje, że oprócz wykładow-
ców – praktyków również spo-
ro studentów prowadzi własną 
działalność gospodarczą albo 
zaraz po ukończeniu studiów 
– logistyki lub kosmetologii, 
głównych kierunków na TWSP, 
ją zakłada. Studenci podczas 

praktyk wchodzą w realny 
świat rynku pracy i mają 
okazję, żeby już w trakcie 
studiów mu się przyjrzeć.   
– Jako uczelni bardzo nam 
zależy, żeby odpowiedzial-
nie przygotować swoich 
studentów do funkcjono-
wania na rynku pracy – 
mówi prof. Marek Stankie-
wicz, rektor Wyższej Szkoły 
Bankowej. – Dlatego po-
wołaliśmy do życia Radę 
Wyższej Szkoły Bankowej, 
do której zostali zapro-
szeni wybitni przedstawi-
ciele życia gospodarczego  
i społecznego, szefowie 
instytucji, przedsiębiorstw  
i organizacji, reprezentu-
jący potencjalnych pra-
codawców naszych absol-
wentów oraz przyszłych 
odbiorców wyników prac 
badawczych prowadzonych 
w naszej uczelni. 

Jeśli chcemy coś osiągnąć, 
trzeba uczyć się niezależ-
nie od tego, czy na „uni-
werku”, czy na „prywat-
nej”. Warto przemyśleć, 
czy chcemy mieć tylko pa-
pier, czy realną wiedzę.

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

uczeLnia PubLiczna, a może JeDnak wybrać Prywatną? każDa z nich ma swoJe zaLety i waDy. Jako oPtymistyczny magazyn – skuPiamy się na atutach.

na Państwową czy Prywatną – DyLematy maturzystów

Na zdjęciu od lewej: Ewelina Sztandara, Mateusz Karczewski i Agnieszka Rolka   Fot. S. Jędrzejewski
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Sezon na ogrodowe i balkono-
we nasadzenia trwa. O ogro-
dach pisaliśmy w kwietniu. Te-
raz czas na trendy balkonowe. 
Kwiaty do stojących, wiszących 
doniczek, zioła, krzewy, wa-
rzywa… Taras nie musi nas 
ograniczać. W otoczeniu bujnej 
zieleni wypoczniemy – z u- 
lubioną książką, herbatą,  
w błogim zamyśleniu…

Pelargonie tryumfują
… głównie dlatego, że cechuje 
je odporna na niedogodności 
natura. Nawet osobom, które 
nie mają ręki do kwiatów, będą 
kwitły tygodniami. Dobrze 
radzą sobie w mocno nasło-
necznionych miejscach. Nato-
miast więcej uwagi wymagają, 
między innymi ze względu na 
nawożenie, równie popularne 
surfinie. Monika Lewandowska, 
pracująca w dziale ogrodów  
w toruńskim Leroy Merlin, po-
leca na tarasy również werbe-
nę czy bakopę. Niecierpki… nie 
cierpią słońca, więc balkon jak 
najbardziej, ale w miejscach 
zacienionych. – Kupowane są 

przez klientów także róże na 
pniu, oleandry czy niezwykle 
piękny kuflik, którego jednak 
zimą, chroniąc przed mrozami, 
musimy zabezpieczyć otuliną. 
Sprawdzają się także formy mi-
niaturowe roślin iglastych, czę-
sto formowane w kule czy inne 
finezyjne kształty – wymienia 
pani Monika. Pelargonie, choć 
zwykle kupowane na jeden se-
zon, możemy przechować zimą 
i bez problemu przedłużymy 
ich żywot. Surfinie to rośliny 
jednoroczne, pożegnamy się  
z nimi wraz z pierwszymi przy-
mrozkami. Wojciech Miszewski, 
właściciel sklepu ogrodniczego 
„Słonecznik”, do listy kwiatów 
balkonowych dodaje wielo-
letnie miniaturowe goździki, 
fuksje, begonie i lobelie, które 
najlepiej sobie radzą w półcie-
niu, zaś do cienia poleca dalie. 
Wachlarz zielonych możliwości 
jest naprawdę urozmaicony, 
nawet na ograniczonej prze-
strzeni. – Ludzie sadzą na ta-
rasach również zioła: tymianek, 
miętę, bazylię, oregano, a tak-
że pomidory koktajlowe czy wi-

nogrona – mówi pan Wojciech.  
I faktycznie. Namiastkę przy-
domowego ogrodu stworzyła 
na tarasie Marta Plucińska. 
Balkon to istny raj różnorod-
ności – rzeżucha, pietruszka 
naciowa, seler, sałata, mar-
chewka, pomidory. Całości 
dopełniają kwiaty – zwisające 
lobelie, bratki, czubatki, ko-
marzyca odstraszająca latem 
komary czy lubiana przez 
pszczoły facelia. Z racji zatrud-
nienia w Torseedzie, toruńskim 

Przedsiębiorstwie Nasiennictwa  
Ogrodniczego i Szkółkarstwa, 
zakup roślin ma na miejscu, 
więc zainteresowania ogrodni-
cze podsyca również praca. – 
Zawsze lubiłam sadzić kwiaty, 
natomiast odkąd mam dzieci, 
repertuar roślin powiększyłam 
o warzywa, zioła… – mówi 
Marta Plucińska. Żeby mieć 
burzę kwiatów i żeby nasze 
rośliny były dobrze odżywione, 
możemy do doniczek podczas 
sadzenia włożyć nawóz w gra-

nulkach – wówczas 
kwiaty wystarczy po- 
dlewać samą wodą.  
Inni specjaliści z bran- 
ży ogrodowej są bar-
dziej przekonani do u- 
żywania rozcieńczo- 
nych w wodzie na-
wozów. Trzeba spró-
bować samemu i wy- 
brać jedną z opcji. 

maj – w ogrodzie 
i na tarasie
Każdy miesiąc wiąże 
się z innymi pracami 
ogrodowymi. Rytm 

tych prac wyznaczają same ro-
śliny – ich wzrost, kwitnienie. W 
maju czas na przycinanie krze-
wów, które już przekwitły, czyli 
między innymi forsycji, jabłoni 
ozdobnej, migdałka, wierzby, 
wczesnej tawuły i innych. Jak 
doradza Anita Plewa z Centrum 
Ogrodniczego w Ostaszewie, 
przycinamy również kształty 
tui, przyrosty bukszpanów, je-
śli zależy nam na ich kulistym 
kształcie. Obrywamy kwiato-
stany lilaków, czyli bzów, czy 

azalii. Po przekwitnięciu roślin 
cebulowych – tulipanów, hiacyn-
tów, krokusów – ta sama proce-
dura: usuwamy przekwitnięte 
elementy. Dzięki temu rośliny 
wytworzą więcej cebul. W przy-
padku kwiatów balkonowych 
również na bieżąco obrywamy 
zeschnięte kwiaty. Co jeszcze? 
Stosujemy opryski na mszyce 
i sprawdzamy, czy iglaki nie są 
zaatakowane przez szkodniki, np. 
przędziorki czy tarczniki. Możemy 
na rabatach posiać bratki, malwy, 
kocanki, złocienie, goździki, na-
sturcje. Ponieważ minęli już zimni 
ogrodnicy, do gruntu wkładamy 
bulwy dalii oraz mieczyków. 
Otoczenie zieleni cieszy zarówno 
w przydomowym ogrodzie, jak i 
na tarasie. Posiadacze ukwieco-
nych balkonów mogą cieszyć się, 
że omija ich obowiązek koszenia 
trawników. Natomiast właściciele 
ogrodów wygrywają w większej 
przestrzeni do obsiewania, na-
sadzania i być może jednak – dla 
wielu osób – przyjemnej możli-
wości… koszenia trawników! 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl   

kryJe się w nich Duży PotencJał, który Dzięki naszeJ inwencJi możemy Przekuć w buJne roŚLinne Dzieło sztuki. baLkony! czas na ich 
ukwiecanie. wykorzystuJąc fantazJę, tarasy możemy zamienić w namiastkę koLorowego i urozmaiconego ogroDu.

PeLargonie czy surfinie, czyLi baLkonowy zawrót głowy

Dom, wnętrzE, ogróD

Marta Plucińska na swoim balkonie                         Fot. Sławomir Jędrzejewski
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Niewątpliwie poczucie bezpie-
czeństwa jest jedną z naszych 
głównych potrzeb. Dobrze, żeby 
torunianin mądry był przed 
szkodą, a nie po. A niestety bar-
dzo często myślimy o ochronie 
naszego dobytku dopiero po 
przykrych incydentach. 

uważajmy na nieznajo-
mych
Jest kilka zasad, których prze-
strzeganie pozwoli nam uchro-
nić nasze dobra materialne 
przed łapczywym okiem zło-
dziei. Po pierwsze, nie powinni-
śmy się afiszować naszym bo-
gactwem, bo to doskonały wabik 
dla włamywaczy. Po drugie, nie 
przechowujmy cennych przed-
miotów w domu czy mieszkaniu 
– w bieliźniarkach, torebkach  
z cukrem, za obrazami – złodzie-
je mają te miejsca opanowane. 
Dla pewności pieniądze, dewizy, 
biżuterię, akcje czy obligacji naj-
lepiej przechować w banku. Woj-
ciech Chrostowski z Zespołu Ko-
munikacji Społecznej KMP Toruń: 
- Powinniśmy również być czujni 
w przypadku nieznanych osób 
kręcących się po klatkach scho-
dowych czy w pobliżu domów. 
Warto zapytać, kogo szukają, za- 
pamiętać wygląd takich niezna-
jomych. Nie wpuszczajmy do na-

szego lokum obcych bez uzasa- 
dnionych powodów – mogą ro- 
bić tak zwany złodziejski wywiad 
dla grupy dokonującej włamań. 
Dobre relacje międzysąsiedzkie 
mogą być dla nas bezcenne. 
Podczas naszej nieobecności za-
przyjaźniony sąsiad może wpaść 
do nas od czasu do czasu podlać 
kwiaty, otworzyć okna, opróż-
nić skrzynkę na listy czy zapalić 
wieczorami światło w pokojach, 
sprawiając tym samym wrażenie 
obecności domowników. 

skutecznie odstrasza 
złodziei
Alarm to jeden z najlepszych 
pomysłów na zabezpieczenie 
naszej posiadłości. Jeśli zło-
dziej upatrzy sobie dom, ten  
z systemem alarmowym raczej 
ominie, chyba że nie będzie o 
nim wiedział. – Niektórzy miesz-
kańcy chcą, żeby informacja o 
ochronie budynku była umiesz-
czona w widocznym miejscu, co 
ma odstraszyć potencjalnych 
włamywaczy. Ale mamy i takich 
klientów, którzy nie afiszują się 
taką informacją, ponieważ chcą 
złapać złodzieja na gorącym 
uczynku – mówi Łukasz Sawicki, 
kierownik Działu Handlowego w 
Solid Security. Alarmy – systemy 
zewnętrze oraz częściej wybiera-

ne – wewnętrzne, również w wer- 
sji bezprzewodowej do zakłada-
nia w wykończonych już domach, 
plus system monitoringu wraz z 
opcją podjazdu pod posesję gru-
py interwencyjnej daje niemalże 
stuprocentową ochronę. W do- 
bie smartfonów i tabletów oso- 
by posiadające system kamer 
mogą podczas wypoczynku śle- 
dzić, co się dzieje na ich pose-
sji. W trakcie wyjazdu na urlop 
można, w ramach kontraktu, za-
życzyć sobie  podjazdów dozo-
rowanych o określonych porach 
dnia czy nawet ochrony stacjo-
narnej w miejscu zamieszkania. 
– W razie jakiegoś zdarzenia pod 
obiekt, na terenie całego miasta, 
docieramy do 5 minut, więc reak-
cja jest praktycznie natychmia-
stowa – mówi Łukasz Sawicki.  
– O ochronę swojego majątku 
najczęściej dbają mieszkańcy 
nowego budownictwa, a także 
ci, którzy doświadczyli już ja-
kichś nieprzyjemnych incyden-
tów oraz lokatorzy mieszkający 
w blokach na pierwszym piętrze. 
Ale mieszkańcy wyższych pię-
ter również nie są bezpieczni. 
Łukasz Sawicki podaje przykład 
swoich znajomych – złodzieje po 
upewnieniu się, że właściciele 
mieszkania przebywają w pracy, 
wynieśli z trzeciego piętra sporą 

część majątku. Czy systemy och- 
ronią nas tylko przed niepożą- 
danymi w domu czy mieszka- 
niu gośćmi? Nie, są również alar-
my z czujnikami ostrzegającymi 
przed zalaniem, dymem, czadem,  

gazem, w tym również usypiają-
cym (jeśli ktoś chce okraść nas 
tzw. metodą na śpiocha, a do ta-
kich zdarzeń dochodzi dosyć czę-
sto). Systemy alarmowe w skali 
wydatków związanych z budową 
domu, stanowią znikomy procent. 
Miesięczny abonament na usługę 
to również niewielki koszt (ok. 50 
zł). Za zapoznanie nas z szacun-
kowym kosztem instalacji alar-
mowej czy też systemem kamer 
w naszym domu czy mieszkaniu 

nic nie zapłacimy.

z myślą o sobie i naszym 
majątku 
Na pewno warto zainwestować 
w ubezpieczenie i wielu z nas  

to robi. Wówczas również każdy 
nasz urlop będzie spokojniejszy. 
Polski klimat nie jest wolny od 
anomalii pogodowych, stąd co-
raz częściej myślimy o zabezpie-
czeniu naszych domostw przed 
kaprysami pogody. – Mieszkania 
i domy możemy ubezpieczyć 
na wypadek zdarzeń losowych, 
między innymi pożaru, uderzenia 
pioruna, zalania, huraganu, gra-
du, powodzi, kradzieży z wła- 
maniem i rozboju czy wandali-

zmu – wymienia specjalista od 
ubezpieczeń Cezary Zalewski. 
Ubezpieczalnie nie zadbają jed-
nak w stu procentach o nasze 
bezpieczeństwo, bo wiele zależy 
od nas samych – naszej prze-
zorności i profilaktyki. Cezary 
Zalewski zwraca uwagę, żeby 
przed wyjazdem na urlop poza-
mykać wszystkie okna i drzwi, 
włączyć alarmy, jeśli je posiada-
my, pochować z terenu posesji 
wszystkie cenne przedmioty, 
a także odciąć dopływ wody, 
gazu i odłączyć od sieci urzą-
dzenia elektryczne. Ubezpieczy-
ciel przypomina: - Trzeba także 
pamiętać o tym, że większość 
towarzystw ubezpieczeniowych 
wymaga poinformowania o tym, 
że wyjeżdżamy i nie będziemy 
zamieszkiwać w ubezpieczonym 
domu czy mieszkaniu dłużej niż 
60 dni. Wyjeżdżając na wakacje, 
można ubezpieczyć samych sie-
bie oraz bagaż podróżny. Akurat 
na tym nie warto oszczędzać, bo 
jak mówią, licho nie śpi i los lubi 
płatać figle. Z zabezpieczonym 
odpowiednio domem czy miesz-
kaniem, ubezpieczeniem nas 
samych, racjonalną ostrożnością i 
uwagą możemy spokojnie korzy-
stać z wakacyjnych dobrodziejstw! 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl   

zbLiża się czas wakacJi i urLoPów, a tym samym oPuszczania naszych Domów oraz mieszkań. żeby sPokoJnie sPęDzić ten czas, warto 
PomyŚLeć o oDPowieDnim zabezPieczeniu swoJego mienia. oto kiLka wskazówek…

zabezPiecz swoJe mienie PrzeD wyJazDem 

TRN 2016052009G TRN 2016052010GREKLAMA REKLAMA

O tym, jak zabezpieczyć dom na wakacje, opowiedział m.in. Wojciech  
Chrostowski z toruńskiej policji                       Fot. Sławomir Jędrzejewski
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Są tacy, którzy w Toruniu po-
mieszkali kilka lat, aż w końcu 
zamarzyli o ucieczce od zgiełku, 
betonu bloków, zakorkowanych 
w godzinach szczytu ulic. Pięk-
nych zakątków wokół Torunia 
mamy trochę, więc jeśli ktoś 
poczuje zmęczenie nadmiarem 
miejskiego miejskości, na pew-
no znajdzie dla siebie urokliwe 
miejsce do zamieszkania poza 
grodem Kopernika. 

niższe podatki, cisza  
i otoczenie przyrody
W gminie Obrowo w ciągu ostat-
nich siedmiu lat liczba miesz-
kańców wzrosła z ośmiu tysięcy 
do piętnastu. Zainteresowaniem 
cieszą się między innymi Brzo-
zówka, Głogowo, Dobrzejewice, 
Silno czy Osiek. Atrakcyjność 
tych okolic to oprócz zabytków 
– dworków, kościołów, pałaców 
– bliskość jezior Osiek i Dzikowo. 
Nowi mieszkańcy to często tacy, 
którzy wracają na swoje rodzin-
ne włości – na przykład do do-
mów swoich dziadków. O tym, 
jak mieszka się w dużym mieście 
i jak poza jego granicami, dzieli 
się z nami zastępca wójta Złej-
wsi Wielkiej. Przez lata mieszkał 
na Rubinkowie, teraz chwali so-
bie zamieszkanie w Przysieku. 
Krzysztof Rak: – Zalet jest kilka 
– wolniejsze tempo życia, jest 

spokojniej, bez wielkomiejskiego 
zgiełku. Nowych mieszkańców 
naszych okolic kuszą również 
niższe niż w większym mieście 
podatki i opłaty. Otoczenie la-
sów, piękna przyroda, sąsiedz-
two Wisły to duże atuty. Plusem 
jest dobra komunikacja – dojazd 
z Przysieka do centrum Torunia 
zajmuje mniej czasu niż w go-
dzinach szczytu z Rubinkowa, 
gdzie spowalniają nas światła. 
Korzystne jest położenie między 
Toruniem a Bydgoszczą.
Z należących do Złejwsi miaste-
czek i wsi największy odsetek 
mieszkańców dojeżdża do To-
runia, do Bydgoszczy również, 

ale mniejszość. Krzysztof Rak 
zaznacza również, że gmina dba 
o rozwój infrastruktury, tworze-
nie atrakcyjnej oferty dla miesz-
kańców, chociażby kulturalnej. 
Wiosną w każdy weekend coś 
kulturalnego się dzieje. 
Rejon gminy ciągle się rozbu-
dowuje. Deweloperzy inwestują, 
ponieważ na domy jest popyt. 
Renova niedawno oddała do 
użytku domki w zabudowie sze- 
regowej w Starym Toruniu. Wkró- 
tce rozpoczną się nowe inwe-
stycje. Plusy? – W cenie 70-me-
trowego mieszkania w Toruniu, 
mamy piętrowy dom z ogród-
kiem. A przecież to marzenie 

wielu osób. Dlatego większość  
zainteresowanych kupnem do- 
mu pochodzi z blokowisk. Inne  
zalety? Zamiast dziesiątek są- 
siadów – mamy raptem kil-
ku. Wsiadamy na rower i za 
chwilę jesteśmy w lesie. Lu-
dzie pragną spokoju – mówi  
o oczekiwaniach klientów Mał-
gorzata Frąckiewicz, dyrektor 
ds. sprzedaży w Renovie. Kolej-
ne plany? Firma będzie głów-
nym wykonawcą przy budowie 
bliźniaków w Czarnym Błocie.  

na piesze, rowerowe 
 i kajakowe wyprawy
Można wyruszyć w poszukiwa-

niu nowej lokalizacji w okolice 
Lubicza. – Tych, którzy odna-
leźli tu swoje miejsce na ziemi, 
przyciągnął zarówno wzra-
stający potencjał gospodar-
czy rejonu, jak i niespotykane 
walory przyrodnicze. Drwęca 
zapewnia jeden z najpiękniej-
szych szlaków kajakowych. 
Otoczone lasami małe jeziorka 
zachęcają do pieszych i rowe-
rowych wycieczek – mówi Te-
resa Gryciuk, sekretarz gminy 
w Lubiczu. Obiekty architektu-
ry sakralnej w Młyńcu Drugim, 
Rogowie, Gronowie, Grębocinie 
czy Brzezinku, a także jedyne 
w regionie Muzeum Piśmiennic-
twa i Drukarstwa w Grębocinie, 
mieszczące się w XIII-wiecznym 
kościele są atutami tych tere-
nów. Ale jako najcenniejsze bo-
gactwo sekretarz gminy wymie-
nia mieszkańców, których liczba 
od lat 90. podwoiła się i obecnie,  
w gminie Lubicz, wynosi ponad 
19 tysięcy. Państwo Szlosek  
3 lata temu przeprowadzili się 
z rodzinnego domu w Trzeb-
czu do Łubianki. Chwalą sobie 
dobre połączenie autobusowe  
z Toruniem, dbałość w gminie  
o infrastrukturę – chodniki  
i drogi, atrakcje kulturalne  
i turystyczne, budowę nowego 
kościoła w Łubiance, ścieżki 
rowerowe, m.in. trasę powsta-

łą w miejscu torów kolejo-
wych z Torunia do Chełm-
na, ciekawe przyrodniczo 
miejsca. – Dzięki przepro-
wadzce syn mógł pójść do 
toruńskiego liceum. Córka  
w szkole Jagielskiego uczy 
się hip-hopu, ja mam bliżej 
do pracy – dojeżdżam do To-
runia pół godziny, żona do 
Kijewa 20 minut. Ta lokalizacja 
bardzo nam odpowiada. Poza 
tym gmina jest bezpieczna 
– wymienia Robert Szlosek. 
Żona pana Roberta – Dorota 
mówi, że kiedyś marzyli o za-
mieszkaniu w Toruniu, ale wi-
dać los chciał, że ominęli etap 
mieszkania w bloku i cieszą się 
swoją Łubianką.     

Lokalizacje wokół Torunia zy-
skują coraz większe zaintere-
sowanie. Coraz częściej marzy-
my o zacisznych lokalizacjach  
w otoczeniu przyrody. Własny 
dom, nawet niewielki, kawałek 
własnej zieleni, wieczorny re-
chot żab i poranne budzenie 
śpiewem ptaków. A jeśli za-
pragniemy miejskiego klimatu, 
to tę tęsknotę w krótkim cza-
sie możemy zaspokoić, robiąc 
sobie wycieczkę do Torunia 
czy Bydgoszczy.     

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl 

nie ma co Dyskutować o uroku torunia. Jest i basta. aLe wokół… też niczego sobie. DaLeJ oD centrum miasta, nie znaczy gorzeJ. sPoro osób, w tym 
również torunian, Doceniło LokaLizacJe w mieJscowoŚciach sąsieDnich. DLaczego?

z amies z k ać  w  sąs i eDzt wie  torunia

TRN 2016052011GREKLAMA

Dorota i Robert Szlosek z córką Kingą, synem Markiem i Anną Celebucką     Fot. Sławomir Jędrzejewski
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CyKLICZNE WyDARZENIE, W KTÓRyM POŁąCZONE SIŁy TRZECH TORUńSKICH MEDIÓW - TORONTO MAGAZyN TORUńSKI, RADIO GRA TORUń I TV 
TORUń ZAPRASZAJą SWOICH GOŚCI. PODCZAS PIERWSZEJ EDyCJI ROZMAWIALIŚMy  Z ŁUKASZEM PAWLIKOWSKIM Z OTOPIT.PL,  PIOTREM DURTANEM  
I WOJCIECHEM WASILEWSKIM Z SAMORZąDU STUDENCKIEGO UMK ORAZ WOKALISTKą SARą PACH. FOT. ROBERT BERENT 

stuDio Dziennikarskie „moJe miasto”

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

REKLAMA TRN 2016052012G
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Będzie widowiskowo! Nie tylko dla faNów. Już od 2 czerwca początek plaży Gotyku. 
MiłośNicy teGo sportu przyJdą zaGrać, pokiBicować i  zoBaczyć Gwiazdy siatkówki. 
kto tyM razeM odwiedzi toruń?

Już za kilkanaście dni 25 cię-
żarówek z piaskiem zamieni 
Rynek Nowomiejski w wielką 
plażę. Jednak nie do leżako-
wania, ale żeby przeżyć wiel-
ką sportową ucztę. Od 2 do 11 
czerwca czeka nas wiele siat-
karskich emocji! 

Podczas tegorocznej Belli 
Plaży Gotyku odbędą się licz-
ne turnieje, które zakończy 
rywalizacja o Puchar Polski 
kobiet i mężczyzn. Zagrają 
profesjonaliści i amatorzy.  
I tak o zwycięstwo w mistrzo-
stwach Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika będą rywalizować 
kobiety, mężczyźni, studenci  
i studentki, a także pracowni-
cy uczelni. W sobotę i niedzie-
lę, czyli 4 i 5 czerwca, zapa-
leni siatkarze ruszą do walki  
o Puchar Polski amatorów.  
A 9 i 10 czerwca przyjdzie czas 
eliminacji do walki o Puchar 
Polski siatkarzy i siatkarek. 
Będą również mistrzostwa par 
damsko-męskich, a w ramach 
Business Cup zagrają trzyoso-
bowe drużyny – skład każdej 
z nich zbudują przedstawi-

ciele jednej firmy, instytucji 
czy przedsiębiorstwa. Organi-
zatorzy zapraszają także na 
trening otwarty młodzieżowej 
kadry Polski. A w ramach Bella 
Happy Kids Camp dzieci pod 
okiem trenerów codziennie 
czekają gry i zabawy. Chętni 
do wzięcia udziału w turnieju  

mogą się zgłaszać do 1 czerwca.   
Ogromną atrakcją dla fa-
nów będzie, 5 czerwca, Mecz 
Gwiazd. Piotr Kaczmarek, dy-
rektor Plaży Gotyku Toruń 
2016 z Akademickiego Związku 
Sportowego UMK: – Oprócz 
rozgrywającego AZS Politech-
niki Warszawskiej, mistrza 

5 czerwca, oprócz roz-
grywającego azs Po-
litechniki warszaw-
skiej, mistrza świata 
Pawła zagumnego  
w meczu pokazowym 
zagrają kolejni mi-
strzowie – krzysztof 
ignaczak oraz Domi-
nik witczak.

świata Pawła Zagumnego  
w meczu pokazowym zagrają 
kolejni mistrzowie – Krzysztof 
Ignaczak oraz Dominik Wit-
czak. Szkoleniowcem jednej 
z drużyn będzie Edward Sko-
rek. Czekamy na odpowiedź 
od jeszcze jednej – ostatniej 
już sławy, której nazwiska nie 
mogę na razie zdradzić.

Jeszcze jakieś niespodzianki? 
Podczas sportowego wyda-
rzenia Dominik Witczak otrzy-
ma nietypowy złoty medal 
mistrzostw Polski jako wynik 
zasług i dosyć nietypowej 
sytuacji: wywalczenia złota 
– mistrzostwa Polski w dru-
żynie Zaksy Kędzierzyn-Koźle, 
a później po wypożyczeniu 
Dominika do Asseco Resovii 
Rzeszów, z którą w finale wal-
czył z kędzierzynianami, o- 
debrania srebrnego krążka. 
Medal zostanie wylicytowany,  
a dochód przeznaczony na 
cele charytatywne. W ubie-
głym roku z opłat rejestracyj-
nych turnieju oraz wpisowego 
środki przekazano dla Jasia 
Oczkowskiego z porażeniem 

mózgowym.
Koniec atrakcji? A właśnie 
że nie! Puchar siatkarskiego 
championatu z 2014 roku, kie-
dy reprezentacja Polski wy-
grała złote medale mistrzostw 

świata, zagości w Toruniu. Tro-
feum podróżuje obecnie po 
różnych miastach naszego kra-
ju. Będzie można zrobić sobie 
z nim pamiątkową fotografię. 
Krzysztof Ignaczak jest jednym 

ze zdobywców tego pucharu.
Dużo pozytywnych emocji  
i zdrowego kibicowania już od 
2 czerwca! 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

mistrz Świata Paweł zagumny na PLaży gotyku 

REKLAMA REKLAMA
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Juwenalia 2016

Premiera
Jutro będzie za późno – monodram w teatrze muzycznym

spektakl
chiński taniec smoka i lwa w Dworze artusa

koncert
z okazji Dnia matki - whitney houston symfonicznie

festiwal
23. międzynarodowy festiwal teatralny kontakt 

koncert
mike greene trio / support oil stains

Najnowsza propozycja Kujawsko – Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego to historia 
inspirowana losami Wiery Gran. Naprawdę nazywała się Weronika Grynberg, była piosenkarką 
 i aktorką kabaretową, gwiazdą warszawskiego kabaretu Paradis. Swoją karierę rozpoczęła jesz-
cze przed wybuchem wojny, a po wyjściu z getta została oskarżona o współpracę z gestapo. 
Sztukę napisaną przez Wiesławę Sujkowską wyreżyserowała Agnieszka Płoszajska, a w rolę 
Wiery Gran wciela się Aleksandra Lis. Tekst monodramu w wielu miejscach oparty jest na zacho-
wanych nagraniach wspomnień Wiery Gran i okraszony utworami o miłości, które przyniosły jej 
największą sławę.

Nadchodzące wydarzenia kulturalne powin-
ny zadowolić entuzjastów dalekich kultur. 
Oprócz Dni Indonezji w Toruniu będzie można 
zobaczyć również na żywo występ grupy te-
atralnej z chińskiego uniwersytetu w Hubei. 
Dragon and Lion Dance Art Troupe pokażą  
w Dworze Artusa spektakl poświęcony chiń-
skiej tradycji ludowej.  Lew to symbol potęgi 
i szczęścia, chroniący przed złymi mocami. 
Smok natomiast jest symbolem Chin dla 
zachodniej cywilizacji, a przez samych Chiń-
czyków uważany jest za pomoc w rozwoju, 
nabyciu siły i utrzymaniu sprawiedliwości. 
Dragon And Lion Dance Art  Troupe ze swo-

imi spektaklami podróżują po całym świecie, 
zdobywając nagrody i promując chińską kul-
turę.

Przeboje jednej z największych 
gwiazd muzyki  pop i soul zabrzmią 
w Auli UMK z okazji Dnia Matki. Dla 
mam i nie tylko zaśpiewa Hania 
Stach – wokalistka, która swoją 
karierę rozpoczęła występem w 
„Szansie na sukces”. Zanim zyskała 
popularność po telewizyjnym „Ido-
lu” śpiewała również w chórkach 
Natalii Kukulskiej. Wydała dwie 
solowe płyty, które przeszły ra-
czej bez echa, choć głos Hani Stach 
często porównywany jest do głosu 
Whitney Houston.  W trakcie kon-
certu nie zabraknie największych 
hitów, takich jak „I will always love 
you”, „I have nothing” czy „My love 
is your love”. Hani Stach akompa-
niować będą zespół pod kierow-
nictwem Jacka Piskorza i Toruńska 
Orkiestra Symfoniczna pod batutą 
Adama Banaszaka.

Kolejny z serii urodzinowych koncertów w 
HRP Pamela to pokaz współpracy amery-
kańsko – polskiej. W Toruniu zagra i za-
śpiewa nowojorczyk Mike Greene – chary-
zmatyczny wokalista i gitarzysta, któremu 
nieobce są również mandolina, banjo i 
akordeon. Na scenie Pameli towarzyszyć 
mu będą Tomasz Dziano – wokalista i kom-
pozytor, który razem z Mikiem Greenem 
gra w zespole Imigrants oraz Łukasz Wi-
śniewski –jeden z najlepszych w  Polsce 
harmonijkarzy, członek harmonijkowej 
grupy Harpcore i duetu Limbowski&Wiśnia. 
Jako support wystąpi root rockowy duet 
Oil Stains.

Przed nami tydzień pełen wrażeń dla wielbicieli teatru. W Toruniu 
zobaczą spektakle twórców z ośmiu krajów. Do Torunia przyjadą 
teatry z Chile, Stanów Zjednoczonych, Holandii, Islandii, Słowe-
nii, Belgii i Niemiec. Polskę, oprócz gospodarzy reprezentować 
będzie również teatr z Legnicy. W konkursie wystartuje dziesięć 
spektakli, a poza rywalizacją festiwalową publiczność obejrzy 
„Bramy raju” z Teatru Horzycy i sztukę „Ojciec” teatru z Brukseli. 
Festiwalowi towarzyszyć będzie promocja książki Artura Domo-
sławskiego „Wykluczeni” i projekcja filmu „Klub”. Wydarzenia 
festiwalowe odbędą się nie tylko w teatrze, ale również w Sali na 
Jordankach, Hali Olimpijczyk i klubie Od Nowa.

Oficjalnym początkiem Juwenaliów będzie tradycyjny pochód, który wyruszy w czwar-
tek (19 maja) o godz. 19: 00 spod Domu Studenckiego nr 6 przy ul. Słowackiego i przejdzie w 
kierunku sceny głównej przy Collegium Humanisticum UMK (ul. Bojarskiego 1). Tam nastą-
pi wybór Króla i Królowej Juwenaliów, a także symboliczne przekazanie przez władze Toru-
nia kluczy do miasta. Pochód poprzedzi wspólna „jurajska fota”, do której studenci w juwe-
naliowych strojach zapozują o godz. 18.30 przy pomniku Kopernika na Rynku Staromiejskim.
Juwenalia na UMK to również atrakcje muzyczne. W tym roku na Bielanach zagra-
ją: Sztokholm, Zeus, Małpa i Kuban (czwartek), Majestic, Bethel, Mesajah & Riddim Ban-
dits, Jamal (piątek), Rozes, Decapitated, Lady Pank, Gooral (sobota). Podczas Jurana-
liów 2016 odbędzie się także szereg wydarzeń plenerowych: tradycyjny mecz w błocie, 
śniadanie na trawie, juwenaliowy wyścig autostopowy, bieg piwny, turnieje, gry miejskie i geocaching.

                wydarzenie
Dni indonezji w Domu muz studenckiego

festiwal
weekend z millenium Docs w kinie centrum

Bez biletów, walizki i dalekiego wyjazdu 
będzie można poznać kulturę archipe-
lagu wysp indonezyjskich. O tym egzo- 
tycznym zakątku świata opowiedzą 
przedstawiciele Ambasady Indonezji  
i Indonezyjczycy mieszkający w Polsce.  
W Domu Muz będzie można zobaczyć wy-
stawę zdjęć z wyspy Flores, wziąć udział 
w warsztatach „Wywoływania deszczu” 
i zobaczyć pokaz tańca z regionu Sundy. 
Uzdolnieni manualnie będą mogli spraw-
dzić się w batiku, czyli technice rysowania 
woskiem na różnych powierzchniach. 

Od piątku do niedzieli kino Centrum zaprasza na wyjątkowe spotkanie z filmami dokumentalny-
mi. Millenium Docs Against Garvity to jeden z najważniejszych festiwali kina dokumentalnego 
w Europie. Podczas tego weekendu widzowie kin w całej Polsce, również w Toruniu, zobaczą 
premierowo najlepsze filmy dokumentalne ubiegłego roku i wybiorą  film, który otrzyma Na-
grodę Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych. Na ekranie kina Centrum pojawią się m.in. duński obraz 
„Facebookistan” i „Szwedzka teoria miłości”. Łącznie sześć filmów uznanych za dokumenty, 
które trzeba zobaczyć.

20-22 maja 2016
kino centrum,  centrum sztuki 

współczesnej
ul. wały. gen. sikorskiego 13

20.05.2016, 
godz. 19.00

impresaryjny 
teatr muzyczny

bilety: 50 zł

23.05.2016, godz. 18.00
sala wielka Dworu artusa

bilety: 10/15 zł 

19-21.05.2016
Juwenalia uniwersytetu mikołaja kopernika

miasteczko akademickie

23.05.2016, godz. 19.00
hrP „Pamela”, ul. Legionów 36

wstęp wolny

22.05. -28.05 2016
teatr im. wilama 

horzycy
bilety: 20-50 zł

20.05.2016, godz. 17.00, 
21.05.2016, godz. 11.00

Dom muz ul. Podmurna 1/3
wstęp wolny

26.05.2016, godz. 18.00
aula umk       

      bilety:  40/50 zł



- 16 -REKLAMA

TRN 2016052013G


