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WaleNtyNki, str. 5
Już dziś, sprawdź co dzieje się w naszym mieście 
14 lutego. Oferta kulturalno-artystyczna 
w tym wydaniu.

sport, str. 15
Żużel na lodzie! Już w najbliższą niedzielę 
tegoroczna edycja. Mamy dla Was 
wejściówki.

Miasto, str. 6
Nasi Czytelnicy o toruńskiej Starówce. Jakie są 
problemy mieszkańców historycznej dzielnicy 
Torunia? 

edukacja, praca, kariera, str. 7-12
Co dalej z sześciolatkami? Jak rozwija się toruń-
ski młody biznes? Jakie zawody są na topie?
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ZaprasZają torunian 
do świata it



LUDZIE TORONTO

Żaneta Lipińska-Patalon
Toronto

Maciej Karczewski, 
toruński przedsiębiorca

Darek Kowalski
HRP Pamela

Jarosław Jarry Jaworski, 
specjalista public relations, 

freak

Myto przerosło naszą
władzę

Tydzień zimowych ferii spę-
dziliśmy w górach. A skoro 

wołała bardzo szyb-
ki oddźwięk mieszkańców 
Starego Miasta. Cześć Pań-
stwa głosów publikujemy 
na stronie 6 tego wydania. 
To pokazuje tylko jedno – 
problem jest i trzeba zrobić 
wszystko, by go rozwią-
zać. By znaleźć receptę na 
optymalne wykorzystanie 
potencjału tego miejsca 
i zbilansowaną odpowiedź  
na potrzeby wszystkich grup  
tu funkcjonujących.
Ostatnio usłyszałam opinie,  
że kilka lat temu Sta-
rówka żyła, a teraz sta-
ła się jedną wielką „re-
stauracją”. Niestety coś  
w tym jest. Przez ostat-
nie osiem lat pracowałam  
na Starówce. Jako że miesz-
kam w jej sąsiedztwie,  
nie potrzebowałam nawet  
samochodu, więc problem 
parkowania i związanych 
z tym kosztów był poza 
mną. Gdy szukałam sie-
dziby dla „Toronto”, na-

wet nie pomyślałam o tym,  
żeby wrócić na Starówkę. 
Dlaczego? Głównie z powodu 
problemów z parkowaniem  
i to nie ze względu na pracow-
ników, a naszych klientów czy 
rozmówców. Tuż obok można 
funkcjonować o wiele łatwiej 
i tak zrobiliśmy. Wybraliśmy 
„Bumar”, gdzie każdy nasz 
gość zaparkuje za darmo, 
bez obawy o brak miejsca, 
bez niepotrzebnych nerwów.  
Na Starówce dziś bywam rza-
dziej. Głównie w restauracjach. 
Ale czy chcemy, żeby Starów-
ka stała się „stołówką” Toru-
nia? Oczywiście – jest to waż-
na i nieodzowna sfera centrum 
miasta. Ale chyba nasze ambi-
cje są większe. Mam nadzieję, 
że już niebawem coś zacznie 
się zmieniać, a temat Starów-
ki wróci na miejską „tapetę”.  
Z przyjemnością będę ten  
temat śledzić. 

mu bardzo zróżnicowana i fa-
scynująca,  szczególnie, gdy tak 
jak na scenie Hard Rock Pubu 
Pamela, wykonywana jest przez 
muzyków praktycznie z całego 
świata. Bo przecież łamie to 
stereotypy, gdy bluesa gra Ja-
pończyk, na stałe mieszkający 
w Paryżu, do tego w towarzy-
stwie rodowitego londyńczyka, 
mającego w klubie tylu przyja-
ciół, ilu posiada w swoim rodzin-
nym mieście. Jak to możliwe? 
Recepta jest prosta – między 
muzykami a publicznością nie 
ma barier (również tych men-
talnych), dzięki czemu, szcze-
gólnie po koncertach, rodzą się 
swoiste muzyczne przyjaźnie.  A 
do przyjaciół zawsze chętnie się 
wraca – czasami prowadząc jam 
session lub warsztaty muzycz-
ne, a czasami grając koncert. 
Bo jest to miejsce stwarzające 
możliwości... i taka powinna być 
jedna z jego definicji 
(oczywiście jeśli takie są komuś 

potrzebne).  W tej opowieści nie 
może zabraknąć również rocka, 
i to w różnych jego odsłonach. 
Zaczynając od hendriksow-
skiego grania, poprzez wystę-
py polskich wirtuozów gitary,  
a kończąc na klasykach punk 
rocka w światowym wydaniu. 
„Grzechem” byłoby zapomnieć 
o toruńskich projektach i mu-
zycznych kooperacjach wykra-
czających daleko poza granice 
miasta, materializujących się 
niekiedy w postaci płyt zarówno 
winylowych, jak i CD.  Zapew-
ne ktoś mógłby to lakonicznie 
skwitować, że jakby to optymi-
stycznie nie brzmiało, opisane 
gatunki i trendy są niszowy-
mi, co generalnie pokrywa się  
z opinią lansowaną przez main-
streamowe media. Zapewniam 
jednak, że pełnoletniej „Pameli” 
zupełnie to nie przeszkadza:).   

„Rydzykówka”
uruchamia kamery

Może nie każdy to zauważył, 
ale Wyższa Szkoła Kultury Spo-
łecznej i Mediów w Toruniu, krę-
ci swój pierwszy film. Na stro-
nie poświęconej „Zerwanemu 
kłosowi”, bo taką nosi nazwę, 
możemy obejrzeć pierwsze tra-
ilery. Pewnie wielu z was pomy-
ślało teraz „mohery robią film, 
ale będzie obciach”. „Mohery”, 
bo wspomniana uczelnia znana 
jest nieformalnie jako „szko-

Starówka dla ludzi

Cieszę się, że temat Sta-
rówki wrócił. Cieszę się też,  
że na naszych łamach udało 
się rozpocząć dyskusję o życiu  
w tej specyficznej części miasta. 
Rozmowa z nową szefową To-
ruńskiego Centrum Miasta wy-

Osiemnaście lat to sporo, 
szczególnie jeśli jest to czas 
spędzony na muzycznych po-
szukiwaniach. A tak właśnie 
można określić to, co w ostat-
nich kilkunastu latach działo się 
w toruńskim  Hard Rock Pubie 
Pamela. Blues, folk, jazz, soul 
to gatunki ewoluujące, przeni-
kające się, a zarazem czerpiące 
z siebie nawzajem i dające inspi-
rację. Jednocześnie pozwalające  
na instynktowny odbiór i subiek-
tywną ocenę, mimo że oparte na 
swoistych kanonach. Z drugiej 
strony, to twórczość z mocnym 
piętnem wykonawcy, dzięki cze-

w góry,  to A1 i gigantycz-
ny kocioł w Łodzi.  Trochę 
to obciach, że buduje się 
tyle autostrad, dróg i ob-
wodnic, a w Łodzi nadal bez 
zmian. Około 20 kilometrów 
brakującej A1, przejecha-
nie których trwałoby około 
10 minut, pochłania ponad 
godzinę, i to jeśli jedzie 
się poza szczytem. No, ale 
idzie ku lepszemu. Ponoć już  
w czerwcu brakująca au-
tostrada ma zostać odda-
na i być może, jadąc latem  
w góry, ów „węzeł płaczu” 
zniknie. Wtedy zapewne 
także Łódź, podobnie jak 
od dawna Poznań, Wro-
cław, Śląsk czy Warszawa, 
będzie miała obwodnice.  
I to obwodnice bezpłatne.  
Bo od tego są władze lokalne,  
od tego lobbing sejmowy, 
żeby tak wykorzystać au-
tostrady, aby wokół miast 
były ich obwodnicami.  

Ale niestety, nie u nas. 
Toruń po połączeniu z A1 
stracił węzeł w Czerniewi-
cach, a most autostrado-
wy i obwodnica miasta są 
płatne. Mimo że lokalna 
władza ma się dobrze i na 
toruńskim poletku dzieli 
i rządzi twardą ręką, to już 
poza Toruniem jest zupełnie 
bezradna. To wstyd, żeby za 
przejazd przez  nasz „auto-
stradowy most” jako jedyny 
w Polsce pobierano myto. 
Nadzieja chyba tylko w ojcu 
Rydzyku, który ze skutecz-
ności słynie, a że dla władzy  
w Warszawie jest duchowym 
przywódcą, może to on jed-
nym telefonem ze studia to 
„załatwi”?  Może jeden tele-
fon z Radia, będzie skutecz-
niejszy niż cztery kaden-
cje nieudolnych zabiegów 
obecnej władzy? 

ła ojca Rydzyka”. Faktycz-
nie WSKSiM jest częścią 
„imperium” (jak wolą jedni) 
lub „dzieła” (jak wolą dru-
dzy) Ojca Tadeusza. Mnie 
jednak zupełnie nie intere-
suje ani odcień religijny, ani 
polityczny, wspomnianego 
filmu. Chodzi mi o godny 
zauważenia profesjonalizm, 
z jakim zrealizowano te 
pierwsze próbki. Ten pro-
fesjonalizm mnie cieszy,  
bo współczesna polska 
sztuka religijna (lub po-
pierająca prawą stronę 
sceny politycznej zwana 
„patriotyczną”), cechowa- 
ła się dotąd w naszym 
kraju fatalnym gustem. 
Utrwalono to nawet 
w potocznej mowie, gdzie 
słowo „odpustowy” ozna-
cza przecież tyle, co „ob-
ciachowy”. Takie katastro-
fy estetyczne jak Licheń 
utrwalały stereotyp, że ta  
część polskiej sztuki  
po prostu musi być brzyd-

utrwalały stereotyp, że ta  
część polskiej sztuki  
po prostu musi być brzyd-
ka. Film produkowany przez 
studentów „Rydzykówki” 
(taka gra słowna z „Fil-
mówką”) ma profesjonal-
ną witrynę netową, dobre 
trailery, zawodowe foto-
sy. Dla mnie to nadzieja  
na zmianę. A właściwie 
na powrót. Wiele lat temu 
sztuka religijna była bo-
wiem piękna. Aby to spraw-
dzić, wystarczy wejść  
do naszej katedry św. Ja-
nów. Tradycja zobowiązu-
je. Czekam niecierpliwie  
na „Zerwany kłos”.
PS „Dodatkowy plus”  
dla projektu: rolę złego 
Kozaka gra tam mój ulu-
bieniec, laureat Flisaka 
Tofifest, Paweł Tchórzelski, 
aktor Teatru Horzycy.
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MARCIN 
TREICHEL

Rysowaniem i projektowa- 
niem graficznym zajmuje 
się od wielu lat. 
Doświadczenie zdobył, 
pracując dla dzienników 
regionalnych oraz współ-
pracując z agencjami 
reklamowymi przy wielu 
różnorodnych projektach.
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Gdybyśmy przetoczyli tematy 
omawiane podczas pierwszej 
odsłony spotkania, pewnie 
dla większości z nas brzmia-
łyby one niczym szyfr. Nic 
dziwnego – to specyficzne  
zagadnienia dotyczące wą-
skiej dziedziny. Wąskiej, acz- 
kolwiek coraz bardziej wkra-
czającej w nasze życie.  Two-
rzenie stron internetowych, 
programowanie, zarządzanie 
treścią w Internecie to dziś 
nieodzowne elementy pracy 
większości z nas. Niezależ-
nie od branży, w jakiej funk-
cjonujemy, są to standardy. 
Specjaliści podczas spotkań 
wyjdą nieco dalej, będą śle- 
dzić najnowsze trendy i wy-
mieniać doświadczenia z prak- 
tyki. Wszystko po to, żeby 
stworzyć otwartą społeczną 
branżę IT obejmującą cały 
obszar północnej Polski.  Idea 
jest kierowana głównie do in- 
żynierów i fachowców sku-
pionych wokół branży IT.

Integrują ludzi branży IT
- Chcemy integrować okolicz-
ne firmy. Każdy z nas mierzy 
się w swojej pracy z jakimiś  
problemami, wyzwaniami – pod- 
kreśla Lidia Krystoforska, współ- 

 
organizatorka wydarzenia.  
– Podczas takich spotkań mo-
żemy wymienić się nie tylko 
pytaniami, ale i często goto-
wymi rozwiązaniami. Możemy 
sobie nawzajem pomagać, ale 
i wzajemnie się inspirować. 
Meet IT to nie tylko moż-

liwość rozwoju, ale i szan-
sa zainteresowania innych 
uczestników swoją dziedziną. 
Mimo że Meet IT to wydarze- 

nie, które oscyluje głównie 
wokół tematów informatycz-
nych, ma formułę otwartą. 
Ideą jest odpowiedź na za-
potrzebowanie uczestników, 
dlatego każdy może zgłaszać 
interesujący go temat. Jeżeli  
okaże się faktycznie wart 

poruszenia zostanie podjęty na 
kolejnym spotkaniu. A jeśli nie? 
Nic straconego. Będzie można 
go omówić podczas części mniej 
 

oficjalnej. Bo po wykładach 
uczestnicy mają również 
czas na integrację i swo-
bodne rozmowy w swoim 
gronie. Wtedy również moż-
na podpytać o radę bardziej 
doświadczonych kolegów po 
fachu. 

Sukces na co dzień 
Okazuje się, że każdy z nas 
może z takiego spotkania 
wynieść coś dla siebie. Prak-
tycznie każda firma posiada 
stronę internetową, ale nie 
każdy potrafi wykorzystać 
potencjał Internetu. Nie trze-
ba zbyt wielu zabiegów, żeby 
pozycję firmy w Internecie 
uplasować wyżej niż dotych-
czas. Jak? Zdradza ekspert 
od pozycjonowania Przemy-
sław Jakubowski. – To proste. 
Przede wszystkim musimy się  
wczuć w odbiorcę naszej stro- 
ny. Bardzo często zdarza się,  
że tak skupiamy się na wy-

glądzie strony, że zapomi-
namy o dodaniu najbardziej 
istotnych danych. Dla nas 
często to oczywiste. Dla od-
biorcy, niekoniecznie. Zawsze 
powinniśmy zaczynać od naj-
ważniejszych informacji – to 
połowa sukcesu. Nie mniej 
ważne są dobrej jakości ma-
teriały. Dobre zdjęcia to dziś 
podstawa, bez nich nie mamy 
szansy zaistnieć pod wzglę-
dem jakościowym. Kolejny 
czynnik to zaangażowanie 
użytkowników, jak i osób za-
rządzających witryną w ruch 
na stronie, czyli komentarze, 
opinie – podpowiada ekspert.  

szansy zaistnieć pod wzglę-
dem jakościowym. Kolejny 
czynnik to zaangażowanie 
użytkowników, jak i osób za-
rządzających witryną w ruch 
na stronie, czyli komentarze, 
opinie – podpowiada ekspert.  
– Główne zasady zazwyczaj 
są podobne. Oczywiście zda-
rzają się wyjątki i specyficzne 
przypadki. Ale zoptymali-
zować można każdą stronę 
www. Wystarczy odpowied-
nio do tego podejść.
Jakie są inne błędy popeł-
niane w sieci? Nieprawidło-
we stosowanie znaczników, 
niedostosowanie do intencji 
użytkownika, który wyszuku-
je w wyszukiwarce słów klu-
czowych. Złe formatowanie, 
błędy związane z linkowa-
niem zewnętrznym. 
Jak podkreślają organizato-
rzy, do tej pory brakowało 
im podobnego wydarzenia 
w naszym mieście. Podczas 
kolejnych spotkań planu-
ją zaprosić do prowadzenia 
przedstawicieli innych firm. 
Wiedza, którą będą się dzie-
lić słuchacze, ma być przede 
wszystkim techniczna, ale jej 
brak nie dyskwalifikuje z pra-
wa do uczestnictwa. Najważ-
niejsze jest zainteresowanie 
szeroko pojętym obszarem 
IT. – Przede wszystkim ma to 
być miejsce spotkań grupy 
ludzi, która zajmuje się tym 
samym – podkreśla Lidia Kry-
stoforska.

Karolina Owsiannikow
redakcja@toronto-magazyn.pl
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FirMy iNForMatyczNe
z ToRunIa łączą SIły

MIASTO

InIcJaTywa wySzła oD aLLegRo, KTóRe Ma SwóJ oDDzIał w ToRunIu.  MeeT IT To Po-
MySł na InTegRacJę I wyMIanę DośwIaDczeń MIęDzy PRacownIKaMI bRanŻy. 

OPTOMETRIA KARCZEWSKI  Toruń, ul. Rynek Nowomiejski 25; tel. 56/621-12-50   optometriakarczewski.pl
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Nie trzeba zbyt wielu zabiegów, żeby pozycję firmy w Internecie
uplasować wyżej niż dotychczas.

Pierwsze spotkanie Meet IT                                                                                                                                                                                          Fot. Mateusz Patalon



W teatrze KabaretMuzycznie 

Muzycznie 

Teatr Wiliama Horzycy zapra-
sza tego dnia na spektakl „Pięć 
róż dla Jennifer”. Akcja sztuki 
rozgrywa się w mieszkaniu 
transwestyty Jennifer, która 
od trzech miesięcy czeka na te- 
lefon od Franca, inżyniera z Ge-
nui, którego poznała w jednym 
z nocnych lokali. Codziennie 
przygotowuje uroczystą kola-
cję na jego przyjazd. Telefony 
na osiedlu uległy jednak dziw-
nej awarii i wszystkie połącze-
nia kierowane są do Jennifer. 
Ciągłe pomyłki coraz bardziej 
wytrącają Jennifer z równowa-
gi. Jej frustrację potęguje jesz-
cze bardziej, powtarzająca się 
co chwilę w radiu, informacja  
o maniaku mordującym tran-
swestytów. Z godziny na go-
dzinę niepokojąco wzrasta licz-
ba ofiar. Jej lęki wyostrzają się 
dramatycznie po pojawieniu 
się innego transwestyty, Anny. 
Życie Jennifer zawieszone jest 
między marzeniami a samot-
nością, między tym kim jest  
a kim chciałaby być. „Pięć róż 
dla Jennifer” napisana lekko  
i zabawnie jest czarną komedią 
o poszukiwaniu przez człowie-
ka własnej tożsamości. 

Oferujemy ekskluzywną bieliznę
znanych światowych marek tj. 
      Prima Donna, 
      Marie Jo,
      Marie Jo L’Aventure, 
      Simone Perele.

ŚWIATOWE MARKI W ATRAKCYJNYCH CENACH          BIELIZNA NA DUŻE BIUSTY  
  WYPRZEDAŻ WALENTYNKOWA       50 % NA CAŁY ASORTYMENT        LIKWIDACJA KOLEKCJI

Asortyment sklepu charakteryzuje elegancja, szyk i wytworność doprawione szczyptą 
fantazji. Wyrafinowane wzornictwo stanowi połączenie aktualnych trendów mody, nowatorstwa 
z klasycznym komfortem i funkcjonalnością.
Tak samo jest z marką PRIMADONNA, która jest adresowana głównie do klientek z biustem o większym rozmiarze. 
Znajdziemy tu biustonosze z miseczkami aż do rozmiaru „I” i z obwodem już od 65 cm do nawet 120 cm! 
MARIE JO LAVENTURE jest z kolei ofertą, jak podkreślają specjaliści z Van de Velde, proponowaną dla młodych duchem 
konsumentek, zdecydowanie nie chodzi tutaj o wiek, tylko o nastawienie, o sposób bycia. Jest to oferta dla aktywnych 
konsumentek, które zawsze podążają za trendami mody. Musimy również wspomnieć o kolejnej, najnowszej marce firmy 
Van de Velde, która jest na rynku od dwóch lat i znana jest pod nazwą PRIMADONNA TWIST. To z kolei grupa produktów 
przeznaczona dla młodych konsumentek z dużym biustem.

Dwór Artusa zaprasza zaś na 
najnowszy program kabaretowy 
„Tylko dla Dorosłych”. Gościem 
będzie Piotr Bałtroczyk, dzienni- 
karz, poeta, piosenkarz, konfe- 
ransjer, satyryk, prezenter tele- 
wizyjny i radiowy. Wcielił się 
w postać Johna McPhersona  
w emitowanym przez telewizję 
Polsat, a następnie przez TV4 
improwizowanym serialu kaba- 
retowym „Spadkobiercy”. W To- 
runiu wystąpi z programem „Dru- 
ga 50-tka”.

Karolina Owsiannikow
redakcja@toronto-magazyn.pl

W walentynki rozpoczyna się 
2. edycja Międzynarodowego  
Festiwalu Skrzypiec, który od- 
bywać się będzie w CKK Jor-
danki. Imprezę otworzy kon-
cert Soyoung Yoon, koreańska 
skrzypaczka, która grę na skrzy- 
pcach rozpoczęła w wieku 
5 lat. W 2012 ukazał się jej 
debiutancki album „Sibelius 
i Czajkowskiego – Koncerty 
skrzypcowe”. Nagranie z tych 
dwóch popularnych dzieł li-
teratury skrzypcowej został 

nominowany do Internatio-
nal Classical Music Award 
(ICMA) 2013 w kategorii  
„koncerty”. Podczas całego 
festiwalu zobaczymy rów- 
nież: Jakuba Jakowicza, Annę 
Marię Staśkiewicz, Avri Le-
vitan, Konstantego Andrzeja 
Kulkę. Będzie również ja-
zzowo dzięki Maciej Afana-
sjew Music i bardzo wesoło  
za sprawą gentlemanów  
z Grupy MoCarta.

Propozycje na walentynki ma 
również Teatr Muzyczny. Spek-
takl „Ciao Ciao Bambina” inspi- 
rowany jest życiem Marino Ma-
riniego. To muzyczna podróż 
przez historię włoskiej piosenki, 
wzbogacona utworami dobrze 
znanymi polskiemu odbiorcy.
Bohater wspomina swoje życie 
i drogę artystyczną, prowa-
dząc widzów przez trzy dekady  
XX wieku. Wraz z nim poznaje-
my klimat nowojorskiej Małej 
Italii, odwiedzamy kabarety Ne-
apolu i Rzymu. Jesteśmy świad-
kami wielkiego sukcesu artysty 

14.02.2016, godz. 19.00
spektakl grany na foyer II piętra Teatru wiliama Horzycy

bilety: 22/30 zł

14.02.2016, godz. 19.00
cKK Jordanki, bilety: 30/40 zł

14.02.2016, godz. 20.00
Dwór artusa, bilety: 60 zł

nad Sekwaną, a także polskiego 
rozdziału w karierze Mariniego. 
Tłem historii są widowiskowe 
wideoprojekcje, wprowadzające 
w klimat i atmosferę tamtych 
dni. Podczas spektaklu usły-
szymy wiele niezapomnianych 
melodii i takie przeboje, jak m.in. 
„Marina”, „Volare”, „Nie płacz, 
kiedy odjadę”.
Na scenie ambasador włoskiej 
piosenki w Polsce – Nicola 
Palladini, któremu towarzyszy 
duet muzyków: Dominik Dudzik 
(kontrabas/piano) i Piotr Bogu-
tyn (gitary). 
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Już dziś zaplanuJ walentynki w toruniu
MIASTO

JeŻeLI cHceSz SPęDzIć cIeKawIe waLenTynKI, zaPLanuJ To wcześnIeJ. To JeDen z goRęTSzycH DnI w RoKu. TuŻ PRzeD 
14 LuTego MoŻe być za Późno na RezeRwacJe. co wybRać? oTo KILKa PRoPozycJI.

REKLAMA TRN 2016012903G

SKLEP Z EKSKLUZYWNą BIELIZNą 
belle femme.

belle femme Dom Towarowy PDT, I piętro
ul. Rynek Staromiejski 36-38

87-100 Toruń
Tel: 663 900 366

Fot. Mateusz Patalon

Fot. Mateusz Patalon



- 6 -MIASTO

Jeżeli niepokoi cię coś na Twoim osiedlu lub po prostu w mieście, możesz podzielić się swoimi problemami. 
Przyjdź na spotkanie z prezydentem miasta i wypowiedz się na ważne dla mieszkańców tematy. 

Cykl konsultacji prezydenta  
z mieszkańcami odbywa się 
od 14 lat. W tym roku rozpocz-
nie się 17 lutego, tradycyjnie 
od Stawek. To spotkania  ob-
jazdowe – prezydent Torunia 
Michał Zaleski wraz ze swoimi 
zastępcami oraz dyrektorami 
wydziałów i jednostek miej-
skich rozmawia z mieszkań-
cami poszczególnych osie-
dli. Takich punktów spotkań  

„Nasza Starówka jest piękna, jedyna i niepo-
wtarzalna i to jest m.in. jej pech. To demobi-
lizuje ludzi za nią odpowiedzialnych. No bo 
po co coś wymyślać i organizować, skoro tu-
ryści i tak przyjeżdżają? Lepiej zamówić raz 
do roku parę dużych imprez i jest OK. W efek-
cie w „zwykłym czasie” nic się tu nie dzieje,  
a Starówka stoi piękna, ale i pusta, jak de- 
koracje na scenie. A tak niewiele trzeba, żeby  
to zmienić i nie trzeba tu nic wymyślać. Wystar-
czy korzystać z już istniejących i świetnie funk-
cjonujących przykładów. Oto dwa z nich:
1. Koło Hanoweru jest małe miasteczko Hameln. 
Wszyscy znamy legendę o szczurołapie, który 
wyprowadził z miasta szczury. Od 60 lat w Ha-
meln odgrywany spektakl, na który co miesiąc 
przybywa po kilkaset tysięcy gości. A my mamy 
przecież naszego flisaka i żaby. Polecam wizytę 
w Hameln, nawiązanie kontaktu, a potem stwo-
rzenie podobnego  widowiska w Toruniu. (…) 
2. Toruń, jako miasto garnizonowe ma własną 
orkiestrę wojskową, z której (oprócz akademii ku 
czci) miasto nie ma żadnej pociechy. A przecież 
można w sezonie zorganizować regularne kon-
certy. Atrakcja dla nas i turystów.”

romuald 
(dane do wiadomości redakcji)

„Zainspirowny artukułem Pani Żanety Lipińskiej-Patalon, jak również roz-
mową Pani Agnieszki Chmielewskiej z nową Panią Dyrektor BTCM Panią 
Aleksandrą Iżycką pragnę podzielić się moimi spostrzeżeniami dotyczącymi 
toruńskiej Starówki.

Jestem mieszkańcem Starówki od urodzenia. Mieszkam tu ponad 50 lat, 
więc myślę, że jest to wystarczający okres na postawienie „kiedyś” i „dziś”. 
Starówka zmieniła się niesamowicie: odnowiono kamienice, ulice, całą infra-
strukturę, nowe budynki wpisane w krajobraz i klimat Starówki. To wszystko 
jest naprawdę piękne. Budzi podziw nie tylko turystów, ale także samych 
mieszkańców. Toruń jest naprawdę pięknym miastem. Jednakże obok za-
chwytów ludzi odwiedzających toruńską Starówkę, są wielkie problemy 
ludzi tu mieszkających. To nieustanny hałas związany przede wszystkim  
z działalnością lokali nocnych serwujących alkohol, a także udręka sąsia-
dów tychże przybytków. Głośna muzyka do rana i pijackie ekscesy klien-
tów, palenie tytoniu pod oknami i zaśmiecanie okolic lokali to norma.
Słowa norma użyłem celowo, bo jak nazwać próby pomocy udręczonym 
„kulturą” mieszkańców, którzy nie mają pomocy ze strony miasta. Normą 
dla miasta jest zakłócanie spokoju mieszkańcom. Wiem, co mówię (piszę), 
bo sam jestem tego przykładem. Mieszkam nad lokalem, który jako najem-
ca, okazuje się, że ma większe prawa niż ja, jako właściciel we własnym 
mieszkaniu. Nazywanie ciągłych libacji alkoholowych połączonych z głośną 
muzyką do rana „kulturą” to nieporozumienie. Kultura to również harmonij-
ne współistnienie wszystkich, zarówno sklepów, lokali, jak i mieszkańców. 
Ktoś tu chyba o mieszkańcach zapomniał, a szkoda. Mam nadzieję, że nowa 
Pani Dyrektor BTCM weźmie pod uwagę również te problemy i znajdzie 
ich rozwiązanie. Życzę Pani Aleksandrze powodzenia na tym stanowisku. 
Zachęcam innych mieszkańców do wypowiedzenia się w tej sprawie.”

paweł wirzchowski
kontakt za zgodą autora: pawel.wirzchowski@wp.pl

„Nawiązując do artykułu Starówka, do tuningu, 
chciałabym się podzielić jednym z wielu problemów, 
z jakimi borykają się mieszkańcy Starówki. Otóż mia-
sto wybudowało za niemałe pieniądze podziemne 
kontenery na nieczystości. Docelowo w planach 
jest usunięcie wszelkich śmietników z korytarzy  
i podwórek w kamienicach.
Świetny pomysł. Nikt, kto nie miał śmietników  
ze śmieciami w klatce schodowej, lub na podwórzu 
pod oknami pokoju czy kuchni, nie jest w stanie 
wyobrazić sobie nieprzyjemnego zapachu, jaki się 
z nich wydziela, szczególnie w okresie letnim.
Pomyślałam, w końcu będzie czysto, tak normalnie, 
po ludzku. Jakież było moje zdziwienie, gdy admi-
nistrator naszej kamienicy przekazał mieszkańcom 
karty magnetyczne do śmietników głębinowych  
i poinformował nas, że na podwórzu dalej pozo-
staną śmietniki dla najemców lokali użytkowych.  
Jak to możliwe, że mieszkańcy nadal będą zmusze-
ni do wąchania nieprzyjemnych zapachów (dodam,  
że lokale użytkowe to w naszym przypadku gastro-
nomiczne).
Nie wierzę, że gdy będą stały nadal śmietniki  
w podwórzu, to wszyscy mieszkańcy będą korzystali 
z tych podziemnych. Część i tak będzie korzystała  
z tych na podwórzu i dopiero zrobi się śmietnik,  
jak nie starczy w nich miejsca i będą wystawiane 
obok (…)”.

Renata
(dane do wiadomości redakcji)

Tydzień temu publikując rozmowę z nową szefową Starówki aleksandrą Iżycką, rozpoczęliśmy dyskusję na temat mieszkania i pracy  
w obszarze Starego Miasta. czytelnicy bardzo chętnie podjęli ważny dla nich temat.

w mieście jest trzynaście. 
W tym roku pojawi się no-
wość. Przed częścią głów-
ną, która jest niezmiennym 
punktem od lat, będzie moż-
liwość uczestniczenia, od go- 
dziny 17.00, w grupowych 
dyskusjach warsztatowych. 
Prezydent każdej grupie bę-
dzie mógł poświęcić około 
15 minut. – Celem dyskusji 
w grupach ma być szukanie 

rozwiązania problemów, które  
będą w grupach poruszane. 
W tym samym czasie pro-
wadzą dyżury urzędnicy,  
z którymi można rozmawiać 
o indywidualnych sprawach. 
O godzinie 18.00 zaczyna się 
część główna spotkania, pod-
czas której pokazywane są 
filmy oraz prezentacje doty-
czące planowanych inwesty-
cji na dany rok. Oczywiście 

pod koniec spotkania rów-
nież jest okazja do dyskusji 
i przedstawienia problemów 
na forum publicznym – wy-
jaśnia Małgorzata Ptaszek 
z Wydziału Komunikacji 
Społecznej i Informacji UM 
Torunia, która zajmuje się 
przygotowaniem i koordyna-
cją konsultacji oraz spotkań 
z prezydentem. Część warsz-
tatowa ma mieć charak-
ter zbliżony do World Cafe  
– skutecznej metody kon-
struktywnej rozmowy, sku-
piającej się na rozwiązaniu 
problemu. 

Wśród corocznie zgłasza-
nych problemów dominują te 
związane z remontami dro-
gowymi, bezpieczeństwa, ko-
munikacji miejskiej, czystości 
i zieleni. Co najważniejsze, 
na zasygnalizowaniu proble-
mu sprawy się nie kończą. 
– każda uwaga zgłoszona 
podczas spotkań jest zapi-
sana. W protokole konsulta-
cji odnotowujemy około 500 
zgłaszanych spraw, które są 
podzielone na poszczegól-
ne wydziały. Monitorujemy,  
na jakim etapie jest ich za-
łatwianie. Mieszkańcy od te- 

go roku będą mieli wgląd  
do informacji aktualizowa-
nych na bieżąco na stronie 
internetowej – mówi Mał-
gorzata Ptaszek. – Oczy-
wiście nie wszystkie pro-
blemy udaje się rozwiązać  
w danym roku. O tym rów-
nież torunian powiadamimy 
w dostępnym dla wszystkich 
wykazie. Mieszkańcy, którzy 
chcą uczestniczyć w grupach 
warsztatowych, mogą zgła-
szać propozycje tematów 
do rozmów w formularzu  
na stronie www.torun.pl, jak 
również w punktach informa-
cyjnych UM (ul. Wały gen. 
Sikorskiego 8, Grudziądzka 
126b, Poznańska 52, Dziewul-
skiego 38). Pełny harmono-
gram tegorocznych spotkań 
z prezydentem zostanie 
wkrótce ustalony i pojawi się 
na stronie Urzędu Miasta. 

Oprócz spotkań z władza-
mi miasta można również 
uczestniczyć w tematycz-
nych konsultacjach społecz-
nych. W planie konsultacji 
na ten rok znalazło się 12 
działań – osiem ogólno-
miejskich i cztery lokalne. 
Wśród tematów znalazły 

się między innymi: budo-
wa komunikacji tramwa-
jowej, program rewitali-
zacji Torunia do 2020 r., 
rozbudowa ul. Długiej, za- 
gospodarowanie turystycz-
no-rekreacyjne lasów miej-
skich, a także terenu Alpi-
narium z pozostałościami 
murów obronnych w pobliżu 
ul. Kopernika oraz terenów 
zieleni wokół Muzeum Et-
nograficznego. Osobny cykl 
konsultacji będzie związany 
z remontami i inwestycja-
mi na drogach lokalnych.  
W planie jest również zorga-
nizowanie debaty, z udzia- 
łem przedstawicieli środo-
wiska cyrkowego i niezależ-
nych ekspertów, w sprawie 
zakazu udostępniania terenu 
w naszym mieście dla wystę-
pów cyrkowych z udziałem 
zwierząt. Będzie to pierwsza 
tego typu debata w Polsce.

Informacje o konsultacjach 
są dostępne na stronie 
www.konsultacje.torun.pl. 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

Masz głos w swoiM Mieście

czytelnicy toronto o funkcJonowaniu na toruńskieJ starówce 

Publikujemy fragmenty wybranych wiadomości. Jeżeli chcą Państwo zbrać głos w sprawie Starówki, w dalszym ciągu czekamy na e-maile 
pod adresem: redakcja@toronto-magazyn.pl

Wtorkowe konsultacje w sprawie przebudowy placu zabaw i boiska na Jakubskim Przedmieściu  odbyły się 
w SP nr 2                                                                                                                                        Fot. Mateusz Patalon
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co z 6-latkaMi: zostawić w przedszkolu 
czy posłać do szkoły? 
w związku ze zmianą ustawy o obowiązku szkolnym 6-latków, we wszystkich miastach w kraju pojawia się 
problem z miejscami w przedszkolach. Pod znakiem zapytania stoi również nabór do pierwszych klas 
w podstawówkach. Jak wygląda sytuacja w Toruniu? 

Sytuacja w wielu polskich 
miastach jest rozwojowa i tak 
naprawdę o skali problemu 
dowiemy się prawdopodobnie  
za kilka miesięcy. Rodzice za-
czynają składać deklaracje od- 
nośnie pozostawienia swoich 
6-letnich pociech w przed-
szkolu czy też, mimo zmiany  
przepisów, posłania ich do szko- 
ły. Z wstępnego rozeznania, 
które przeprowadzają dyrek- 
cje placówek, wynika, że choć 
część 6-latków pójdzie do ze-
rówek szkolnych, to jednak 
sporo rodziców decyduje się  
na pozostawienie pociech  
w przedszkolach. – Oriento-
waliśmy się w tym temacie 
na początku stycznia i o- 
kazało się, że tylko jedno 
dziecko z grupy 6-latków re-
zygnuje, ponieważ rodzina 
się przeprowadza. Pozosta-
łe 24 dzieci zostaje w naszej 
placówce. W pobliskich szko-
łach jest wprawdzie zerówka,  
ale pięciogodzinna. Rodzice 
pracujący nie mają możliwości 
zapewnienia opieki na kolejne 
godziny, bo zerówkowiczom  
nie przysługuje świetlica. Dzie- 
ci mogą zostać w naszym 
przedszkolnym oddziale zerów- 
kowym całodziennym, bo taki 
u nas istnieje. Mamy nadzieję, 
że komplikacje są przejściowe 
i tylko w tym roku będą takie 
utrudnienia – mówi Dorota 
Pesta, dyrektor Przedszkola 
Miejskiego nr 6. W placówce 
na dzień dzisiejszy nie prze- 
widuje się naboru dla 3-lat- 

ków, bo do dyspozycji jest za-
ledwie jedno wolne miejsce. 
Posłanie 6-latków do szkol- 
nych zerówek lub do pierw-
szej klasy jest w wielu 
przedszkolach jedyną szansą  

na wolne miejsca dla nowych 
szkrabów. Anna Piłat, wła-
ścicielka Przedszkola Niepu-
blicznego „Jacek i Agatka”: 
– Dzieci 6-letnie, które będą 
chciały u nas zostać, zostaną. 
Zrobimy wszystko, żeby od 
września tego roku zapewnić 
wszystkim chętnym 6-latkom 
miejsce w naszym przedszko- 
lu – jesteśmy w toku pro-
cedur umożliwiających roz-
budowę placówki o jeden 
oddział przeznaczony wła-
śnie dla dzieci w tym wieku.  
Z wstępnego rozeznania 
wśród rodziców wiemy,  
że większość z nich po zmianie 
przepisów nie planuje posła-
nia swoich latorośli do pierw-
szych klas. Na pewno – jak  
co roku – przyjmiemy pełną 
grupę 3-latków. Rodzice już 
od października przychodzą 
do nas z dwulatkami na zaję-
cia adaptacyjne przygotowu-
jące do przedszkola. 
Uczniowie, którzy w przy-
szłym roku skończą 7 lat,  
już uczą się w szkołach,  
bo rozpoczęły naukę w wie-
ku 6 lat. Kto będzie uczył się  
w pierwszych klasach? Pójdą 
do nich dzieci odroczone rok 
temu, np. z powodu niedoj-
rzałości emocjonalnej do roz-
poczęcia nauki, problemów  
z mową, obniżonego rozwo-
ju intelektualnego. Naukę 
rozpoczną dzieci, których 
rodzice uważają, że są już  
na nią gotowe. Joanna Sko-
pińska-Wiśniewska nie od- 

 

czuwa żadnych większych 
obaw w związku z posła-
niem swojego syna Michała  
do szkoły. – Starsza córka, 
która jest obecnie piątokla-
sistką, też rozpoczęła przy-

godę ze szkołą w wieku nie-
spełna 6 lat i radziła sobie 
bez zwiększyć trudności.  
A to były początki 6-latków 
w szkołach. Teraz wierzę, 
że placówki są coraz lepiej 
przygotowane na tak ma-
łych uczniów i szkoła potrafi  
je wesprzeć oraz zapewnić im 
opiekę. W przypadku Michała 
nieposłanie go do szkoły by-
łoby dla niego dużą stratą. 
W pierwszych klasach mogą 
pozostać także ci uczniowie, 
którzy nie poradzili sobie  

 
z nauką. Może to być jed-
nak dla nich przygnębiające, 
mogą czuć się gorsze, poza 
tym zostaną pozbawione 
dotychczasowych kolegów 
i koleżanek. W dodatku prze-

rabianie ponownie tego sa-
mego materiału niekoniecz-
nie musi być rozwijające.  
W wielu szkołach powstaną 
dodatkowe oddziały w ze-
rówkach, na rzecz zmniejsze-
nia – z konieczności – liczby 
pierwszych klas. Nauczyciele 
z klas 1-3 są wykwalifikowani 
do pracy z zerówkowiczami.
Obecnie toruński Urząd Mia-
sta deklaruje, że zapewni 
miejsca wszystkim dzieciom, 
które mają obowiązek rocz-
nego przygotowania przed- 

szkolnego, czyli 6-latkom, 
oraz wszystkim, które będą 
miały prawo do edukacji 
przedszkolnej – 4- i 5-latkom. 
Ponieważ nabór wniosków 
o przyjęcie do przedszkola 

lub innej formy wychowania 
przedszkolnego zakończy się 
31 marca, na razie nie wiado-
mo, ilu rodziców 3-latków je 
złoży.    
Trudno na razie wyrokować, 
jaka ostatecznie będzie sytu-
acja. Wszyscy mają nadzieję, 

że tylko w nadchodzącym 
roku będą utrudnienia, a po-
tem sytuacja się ustabilizuje. 
Wiele zależy od tego, czy 
rząd znowu nie skusi się na 
kolejną rewolucję w oświacie.  

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl       

edukacJa, praca, kariera

w roku szkolnym 2015/16 do klas 
pierwszych szkół podstawowych 
prowadzonych przez miasto uczęsz-
cza 1456 dzieci w wieku 6 lat.  
z wstępnego sondażu prowadzonego 
wśród dyrektorów placówek wynika,  
że spośród tych uczniów w nowym 
roku szkolnym ponownie naukę 
w klasie pierwszej powtórzy 101 
uczniów, brak zdania rodziców doty-
czy 28 dzieci.
Do miejskich przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych chodzi 310 6-latków. 
od września  w szkole ma naukę rozpo-
cząć 284 uczniów w tym wieku. Moż-
na wnioskować, że do klasy pierwszej 
w roku szkolnym 2016/17 pójdzie  
ok. 700 młodych torunian. obecnie  
liczba ta wynosi 2495 pierw- 
szoklasistów w 111 oddziałach.    

Na zdjęciu dzieci z przedszkola „Jacek i Agatka”                                                                                                                                      Fot. Anna Wojciulewicz
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Nie musimy kończyć 
kolejnej szkoły czy 
studiów, żeby zdo-
być nowy zawód lub 
się przekwalifikować.  
Sporo możliwości da- 
ją nam kursy zawo-
dowe. 
O wartości doszka-
lania rozmawiamy z 
Markiem Przepiórą, 
dyrektorem toruń- 
skieskiego Zakładu 
Doskonalenia 
Zawodowego

Do kogo adresowane 
są kursy i szkolenia 
w ZDZ?
- Do wszystkich osób, 
które z różnych po-
wodów muszą zdo-
być nowe, zmienić 
czy podwyższyć swo-
je kwalifikacje zawo-
dowe. Organizujemy 
kursy dla trzech grup 
słuchaczy: osób bezro-
botnych kierowanych 
do nas z Urzędu Pracy, 
które stanowią jedną 
trzecią wszystkich kur-
santów, dla pracowni-
ków firm czy instytucji, 
których szefowie zgła-
szają potrzebę dosz-
kalania swojej kadry 
w jakimś zakresie, oraz 
pozostałych zaintere-
sowanych. 

Które kursy cieszą się 
największą popularno-
ścią? 
- Kursy spawalnictwa. 
I tak jest od kilku lat.  
Z tego powodu uno-
wocześniamy obecnie  
dla słuchaczy naszą 
pracownię. Dużym za- 
interesowaniem cieszą 
się kursy na kierow- 
ców wózków jezdnio- 
wych  czy  magazynierów. 
W zeszłym roku zorgani-
zowaliśmy szkolenia dla 
aż ośmiu grup z zakresu 
operatorów obrabia-
rek sterowanych nu-
merycznie, którym by- 
ło zainteresowanych 
sporo osób z wyższym 
wykształceniem. Oczy-
wiście takie z obsługi 
programów kompu-
terowych, jak Excel, 
AutoCad, obsługi spe-
cjalistycznych maszyn  
i urządzeń, kosmetycz-
ne czy kadrowo-płaco-
we także mają wzięcie. 
Robimy rozeznanie na 
rynku pracy, które za-
wody są deficytowe. 
Na początku każdego 
roku dostajemy wykaz 
profesji: deficytowych 

i nadwyżkowych z Wo-
jewódzkiego Urzędu 
Pracy. To nasza wska-
zówka. Skupiamy się 
na kursach twardych, 
czyli takich, dzięki któ-
rym słuchacze uzysku-
ją konkretny zawód, 
konkretne kwalifikacje. 
Nawet urzędy pracy 
stopniowo rezygnują 
z kursów miękkich, na 
przykład motywacyj-
nych czy z autoprezen-
tacji. Jeżeli zdobędzie-
my w tym roku środki 
unijne, wiele naszych 
ofert będzie – wzorem 
lat ubiegłych – bez-
płatnych. Maksymalna 
liczba godzin ofero-
wanych kursów wynosi 
od ponad 200 do na-
wet 1000 w przypadku 
niektórych kwalifika-
cyjnych kursów zawo-
dowych, co udaje się 
czasowo przeprowa-
dzić w ciągu jednego 
roku. W 2015 roku na 
200 kursach przeszkolili-
śmy około 2500 zainte-
resowanych. 

Pewnie część osób de-
cyduje się na przekwa-
lifikowanie czy też zdo-
bycie zawodu z myślą 
o wyjeździe zagranicz-
nym?
 - Nie prowadzimy ta-
kich statystyk, ale my-
ślę, że sporo słuchaczy, 
szczególnie po takich 
kursach jak spawalnic-
two, prawdopodobnie 
wyjeżdża. Spawanie to 
jeden z najdroższych 
kursów, jego koszt wy-
nosi 2000-4000 zł, dla-
tego ktoś, kto się na 
niego decyduje, wiąże 
z nim swoje przyszłe ży-
cie zawodowe. 

Na kursy charakterys- 
tyczne dla panów przy- 
chodzą również kobie-
ty i odwrotnie?
- Tak, chociaż zdarza 
się to sporadycznie. 
Niektóre panie są za-
interesowane spawa-
niem i obsługą wózków 
widłowych, a mężczyź-
ni nabywają umiejęt-
ności na przykład we 
fryzjerstwie czy w bu-
kieciarstwie.
Chcemy się szkolić, 
poszerzać swoje umie-
jętności, zdobywać no- 
we kwalifikacje. Czy 
pracodawcy również 
są chętni do wysyłania 
pracowników na do-
datkowe szkolenia?
- Jest z tym pewien pro-
blem, ponieważ – nie-

stety – zwykle nie kwa-
pią się do wydawania 
pieniędzy na doszka-
lanie kadry. Ale mamy 
dla pracodawców do- 
brą wiadomość: w u- 
biegłym roku utworzo-
no Krajowy Fundusz 
Szkoleniowy. Jego ce-
lem jest zapobieganie 
utracie pracy z powo-
du niedostosowania 
kwalifikacji do wymo-
gów dynamicznie roz-
wijającej się gospodar-
ki. Każdy urząd pracy 
dysponuje środkami na 
finansowanie kształce-
nia zarówno pracow-
ników, jak i pracodaw- 
ców. Wystarczy, że pra-
codawca złoży tam 
wniosek. Małe firmy czy 
przedsiębiorstwa mogą 
uzyskać do 100 pro-
cent dofinansowania, 
średnie i duże – do 80. 
Pod koniec zeszłego 
roku, ponieważ środki 
pojawiły się dopiero 
wtedy, przeszkoliliśmy 
w ramach środków KFS 
70 osób w wieku +45. 
W tym roku nie obo-
wiązują ograniczenia 
wiekowe. Zachęcamy 
pracodawców do za-
interesowania się ofer-
tą. Ponieważ pula pie-
niędzy jest limitowana, 
więc warto się pospie-
szyć. A z naszej strony 
gwarantujemy pełną 
pomoc w każdym za-
kresie w przygotowaniu 
szkolenia.

W ofercie ZDZ ma tak-
że kwalifikacyjne kursy 
zawodowe w różnych 
zawodach.
- Prowadzimy je od 2 
lat. Te kursy przygoto- 
wują uczestników do e- 
gzaminów przed Okrę-
gową Komisją Egzami-

nacyjną i pozwalają 
zdobyć nowy zawód. 
Można łączyć różne 
kursy i zdobywać coraz 
więcej cennych i pożą-
danych na rynku pracy 
kompetencji i kwalifi-
kacji. Na przykład ktoś 
decyduje się, że chce 
zostać elektromecha-
nikiem, potem doucza 
się i zostaje technikiem 
elektrykiem czy w pro-
sty sposób ślusarz może 
zostać mechanikiem. 

W ramach kwalifikacyj-
nych kursów w ubie-
głym roku mieliśmy 80 
słuchaczy. A zawody, 
w których kształcimy, 
to między innymi wspo-
mniany ślusarz, elek-
tromechanik, operator 
obrabiarek skrawają-
cych, kucharz, fryzjer, 
informatyk czy monter 

sieci telekomunikacyj-
nych.

Deficyt rzemieślników 
powoduje, że jako kon-
sumenci mamy duży 
problem ze znalezie-
niem dobrego stolarza 
czy ekipy remontowej. 
Co z tym zrobić?
- Przy ZDZ działa, przy 
udziale i wsparciu Ce-
chu Rzemiosł Różnych 
i Przedsiębiorczości, za-
sadnicza szkoła zawo-
dowa, w której kształ-
cimy 100 uczniów w 20 
zawodach. Dwa dni się 
uczą, a przez trzy kolej-
ne mają zajęcia prak-
tyczne. Wiele mówi się 
o potrzebie kształcenia 
fachowców, a obec-
nie planuje się obciąć 
subwencję oświatową 
na takie szkoły jak na-
sza. Szkoły zawodowe, 
które często od wielu 
lat nie zmieniają swo-
ich profili, powinny 
bardziej odpowiadać 
na potrzeby rynku. Dzi-
siaj bycie dobrym rze-
mieślnikiem to świetny 
wybór. Nie dość, że ci 
ludzie zwykle lubią swo-
ją pracę, to jeszcze go-
dziwie zarabiają. 

CHCESZ ZMIENIć ZAWóD? IDź NA KURS!
REKLAMA TRN 2016012904GT

Barometr wybranych 
zawodów 2016 

w województwie 
kujawsko-pomorskim

Deficyt: betoniarz, brukarz, 
fryzjer, grafik komputero-
wy, inżynier budownictwa, 
kierowca, kosmetyczka,  
nauczyciel języków ob-
cych, piekarz, pielęgniar- 
ka, stolarz, spawacz me-
todą MIG/MAG i TIG, spe- 
cjalista robotyki, automa-
tyki, elektroniki, telekomu-
nikacji, spedytor, technik 
elektryk.
Równowaga: agent ubez-
pieczeniowy, biotechnolog, 
chemik, cukiernik, dorad-
ca finansowy, farmaceuta, 
fizjoterapeuta, magazynie- 
rzy, nauczyciele przedszko- 
li, opiekunowie osób star-
szych, przedstawiciele han-
dlowi, ratownicy medyczni, 
sekretarki, ślusarze, tapice-
rzy, tynkarze, weterynarze.
Nadwyżka: ekonomiści, 
kucharze, nauczyciele na- 
uczania początkowego 
i przedmiotów ogólno-
kształcących, pedagodzy, 
politolodzy, pracownicy ad- 
ministracyjni i biurowi, spe-
cjaliści: ochrony środowi-
ska, rolnictwa i leśnictwa, 
technologii żywności i ży-
wienia, sprzątaczki, sprze-
dawcy i kasjerzy. (źródło 
WUP „Barometr zawodów 2016”)
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czy Do nIego DoJDzIe? wSzySTKo 
wSKazuJe na To, Że RozDzIał coLLegIuM 
MeDIcuM I uMK JeST Mało 
PRawDoPoDobny, a na Pewno 
nIe cHce go ToRuńSKa
uczelNia.

Bydgoszcz chce
uczelnianego 
podziału

REKLAMA TRN 2016012905G

Informacje o rzekomym odłą-
czeniu medycznej części uni-
wersytetu wracają co jakiś 
czas, póki co nie zagroziły 
w faktycznych relacjach na 
uczelnianej linii Toruń - Byd-
goszcz. Teraz sprawy na-
brały wyraźnego obrotu, na 
początku stycznia w Sejmie 
złożono obywatelski projekt 
odłączania medycznej czę-
ści UMK i utworzenia nowej 
jednostki, czyli Uniwersytetu 
Medycznego w Bydgoszczy. 
Kilka dni temu zawrzało, gdy 
okazało się, że w tajnym gło-
sowaniu rada Collegium po-
mysł poparła.

Rektorzy i Minister są na nie
Wiemy już co o sprawie my-
śli Konferencja Rektorów 
Uniwersytetów Polskich. We 
wtorek 26 stycznia  przyjęła 
uchwałę w sprawie podziału 
UMK. Konferencja wyraziła 
negatywną opinię na temat 
projektu utworzenia Uniwer-
sytetu Medycznego w Byd-
goszczy na bazie Collegium 

Medicum UMK. - W 2003 roku 
społeczności Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toru-
niu i Akademii Medycznej 
im. Ludwika Rydygiera w Byd-
goszczy podjęły jednomyślne 
decyzje o połączeniu i stwo-
rzeniu  wspólnej, silnej uczel-
ni. Było to wyjście naprzeciw 
europejskim trendom inte-
gracji jednostek naukowych 
i wzmacniania ich potencjału. 
Projekt podziału uczelni nie 
ma merytorycznego  uzasa- 
dnienia, jest sprzeczny z in-
teresem polskiej nauki i stra-
tegią konsolidacji uczelni. 
Konferencja Rektorów Uni-
wersytetów Polskich zauwa-
ża ponadto, że przygotowany 
projekt ustawy narusza fun-
damentalną zasadę autono-
mii uniwersytetów - czytamy, 
w przekazanym przez UMK 
komunikacie.

Podobne stanowisko kilka 
dni wcześniej wyraziło Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. Taka informacja 

została przekazana rektoro-
wi toruńskiej uczelni przez 
ministra Jarosława Gowina. 
Rektor Andrzej Tretyn i poseł 
Iwona Michałek spotkali się 
z wicepremierem Gowinem  
w Warszawie 22 stycznia. 
Rektor przedstawił sytuację 
związaną z pomysłem po-
działu Uniwersytetu, prze- 
kazał także ekspertyzę 
prawną dotyczącą oby-
watelskiego projektu us- 
tawy w sprawie utwo-
rzenia Uniwersytetu Me- 
dycznego w Bydgoszczy. - To 
była bardzo merytoryczna 
dyskusja. Dla ministerstwa 
nauki jest oczywiste, że u- 
czelnie muszą się integro-
wać, a wszelkie podziały 
mogą tylko osłabić polską 
naukę. Na to zgody nie bę-
dzie – mówił po spotkaniu 
rektor UMK. - Deklaracja 
premiera Gowina była jed-
noznaczna: ministerstwo nie 
zgadza się na podział Uni-
wersytetu Mikołaja Koperni-
ka – dodaje poseł Michałek.

od 12 lat razem
Przypomnijmy, że aktualnie 
Collegium Medicum w Byd-
goszczy oferuje piętnaście 
kierunków prowadzonych 

na trzech wydziałach: Le-
karskim, Farmaceutycznym  
i Nauk o Zdrowiu. 24 listopada 
2004 roku bydgoska Akade-
mia Medyczna połączyła się 

z Uniwersytetem Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu. Powstało 
wówczas Collegium Medicum 
UMK.

Zuza Kamińska, studentka UMK                                                                                                   Fot. Mateusz Patalon
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Toruń to bardzo kreatyw-
ne miasto pod względem 
młodego biznesu. Rodzą się  
w nim ciekawe pomysły, nie 
tylko na skalę krajowa, ale 
również międzynarodową. 
Jednym z miejsc narodzin 
nowych idei są inkubatory 
przedsiębiorczości. W naszym 
mieście działają cztery takie 
ośrodki:  Akademicki Inkuba-
tor Przedsiębiorczości UMK,  
Business Link, Exea Smart 
Space oraz AIP  przy Wyższej 
Szkole Bankowej. Korzyści  
z inkubatorów? Startupowi-
cze mogą liczyć na doradztwo 
w zakresie księgowo-praw-
nym, opracowania bizne-
splanu oraz udostępnienie 
infrastruktury – nowocześnie 
i w pełni wyposażonych biur, 
sal konferencyjnych, sprzętu 
niezbędnego do prowadzenia 
działalności. Młodzi przed-
siębiorcy nie są przytłocze-
ni dbaniem o formalności, 
mogą skupić się na rozwoju 
swojego produktu. Działanie 
pod skrzydłami inkubatorów 
to także niskie koszty roz-
poczęcia inwestycji. – W AIP 
działającym przy WSB osoby, 
które mają pomysł na biznes, 
nie muszą zakładać działal-
ności gospodarczej. To my 
dajemy im swoją osobowość 
prawną. Nie płacą ZUS-u ani 
podatku dochodowego CIT, 
wspieramy ich w obsłudze 
księgowo-prawnej. Po stronie 
startupowicza jest jedynie 
miesięczna  opłata  wynoszą-
ca 250 zł – wyjaśnia Justyna 
Ratajczak, partner zarzą-
dzający AIP w Bydgoszczy 
i Toruniu. – Nie trzeba być 
studentem, warunkiem przy-
stąpienia do inkubatora to 
ukończenie 18 lat. Przez 11 
lat funkcjonowania, wsparli-
śmy w Polsce 10 tysięcy star-
t-upów. 

Korzyści z bycia razem
Przystąpienie do inkuba-
torów to także możliwość 
uczestniczenia w warszta-
tach, szkoleniach z prowa-
dzonych przez praktyków 
biznesu, udziału w konfe-
rencjach, na których nawią-
zywane są nowe kontakty  
z wysokiej klasy ekspertami, 
na przykład przedstawicie-
lami firm Google, Microsoft 
czy IBM. Jest jeszcze inny, 
być może najważniejszy atut. 
– Bezcenną wartością jest 

budowanie pewnej spo-
łeczności przedsiębiorców, 
którzy mają dobre rela-
cje, wzajemnie się inspirują  
i wymieniają doświadcze-
niami. Z tego wzajemnego 
kontaktu rodzi się wiele no-
wych inicjatyw – podkreśla 
Paweł Żywiecki, manager 
toruńskiego Business Lin-
ku, który w Toruniu zrze-
sza 70 startupowiczów, 
 a w Polsce ponad 700 firm. 
Na rzecz studentów, dokto-
rantów, pracowników nauko-
wych oraz przedstawicieli 
świata biznesu, którzy na-
wiązali lub chcą nawiązać 
współpracę z uniwersyte-
tem w celu komercjalizacji 
innowacyjnych pomysłów 
zrodzonych na uniwersy-
tecie działa AIP UMK. Jak 
mówi dr Damian Walczak, 
wicedyrektor akademickie-
go inkubatora, studenci są 
bardzo kreatywni, a pomysły 
obejmują szerokie spektrum 
aktywności – od humani-
stycznej po informatyczną. 
Pomoc oferowana osobom 
zainteresowanym jest bez-
płatna. Z połączenia wiedzy 
AIP z doświadczeniem Exea 
Smart Space stworzono Star-

tup Campus UMK, w którym 
obecnie rozwija się pięć pro-
jektów. Można w nim przeby-
wać do roku, po tym czasie 
zapadają decyzje, czy projekt 
osiąga zakładane rezultaty  
i pozostaje dalej w Campusie. 

ciężka praca to efekty
Pomysły początkujących 
przedsiębiorców są innowa-
cyjne i wiele z nich zdobywa 
rynki światowe. Dla najlep-
szych inkubatory, jak Bu-
siness Link czy Exea Smart 
Space, sponsorują wyjazdy 
zagraniczne (Chiny, USA, 
Wielka Brytania, Izrael), 
podczas których przedsta-
wiciele firm szukają kon-
taktów, zleceń, inwestorów,  
z którymi mogliby nawiązać 
współpracę. Warunek bycia 
pod skrzydłami inkubatora: 
trzeba pracować. – Głównie 
skupiamy się na wspieraniu 
młodych firm działających  
w obszarze technologii infor-
matycznych. Interesuje nas 
wizja projektu, jego poten-
cjał, ale również – co bardzo 
ważne – jak na przystąpieniu 
do Exea Smart Space zyskają 
inne firmy w nim działające, 
czyli chcemy, żeby działali u 

nas ludzie otwarci na współ-
pracę, na dzielenie się wie-
dzą – mówi Łukasz Ozimek, 
managing director w ESS-
dyrektor inkubatora Exea, 
w którym działają 34 firmy 
obejmujące ponad 80 osób. 
– W naszych biurach nie robi 
się pusto po ośmiu godzi-
nach pracy. Przedsiębiorcy 
nieraz pracują wieczorami  
i w weekendy, ale widać 
owoce tego wysiłku. Zwykle 
po dwóch latach firmy się 
rozrastają, rozwijają i zaczy-
nają działać samodzielnie. 
Jeżeli rozwój produktu jest 
długofalowy i nie udaje się 
osiągnąć ostatecznego efek-
tu w ciągu roku czy dwóch 
lat, ale widzimy postęp, 
determinację pracowników 
firmy, to mogą zostać u nas 
dłużej. Natomiast jeśli fir-
ma się nie rozwija i traktuje 
naszą przestrzeń jako atrak-
cyjną jedynie ze względu na 
niskie koszty utrzymania, 
zwykle się rozstajemy. 

Bezpieczniejszy i lepiej za-
szyfrowany dropbox (umoż-
liwiający przesyłanie nawet 
bardzo dużych plików), stwo-
rzenie algorytmu do skanowa-

nia poczty e-mail, budowa 
teleskopów astronomicznych 
sterowanych z dowolnego 
miejsca na świecie, opraco-
wanie innowacyjnej powłoki 
antybakteryjnej na implan-
tach – takie pomysły i wiele 
innych o wysokim potencjale 
technologicznym i rynko-
wym na skalę globalną rodzi 
się w ramach toruńskich in-
kubatorów. Firma Exon sta-
wiała pierwsze kroki w AIP 
przy WSB, a dzięki udziałowi 
w konkursie na najlepszy po-
mysł na biznes w 2014 roku, 
zorganizowanym przez Bu-
siness Link i miasto, otrzy-
mała 200 tys. zł na rozwój 
swojego produktu. Dziś jest 
dobrze prosperującym samo-
dzielnym podmiotem z po-
mysłami na przyszłość. Da-
riusz Adamczyk, właściciel 
Exona: – Naszym pierwszym 
urządzeniem były systemy 
zliczania osób w placówkach 
publicznych i handlowych. 
Nowość stanowiło to, że by- 
ły bezprzewodowe oraz two-
rzyły i wysyłały gotowe ra-
porty na maila. 
Na polskim rynku działają 
w bibliotekach publicznych, 
interesują się nimi sieci han-

dlowe i firmy monterskie. 
Pierwsze egzemplarze pro-
duktu zakupiły też firmy  
z Arabii Saudyjskiej i Kuwej-
tu. Powstała koncepcja no-
wego urządzenia – bezprze-
wodowego inteligentnego 
asystenta przeznaczonego 
dla osób starszych oraz cho-
rych na demencję.

Jak uważa Łukasz Ozimek, 
Toruń to przyjazne miejsce 
do prowadzenia biznesu  
w obszarze nowych tech-
nologii, oferuje stosun- 
kowo niskie koszty utrzy-
mania, a dzięki wykorzy-
staniu nowych technologii 
Internetu, można współpra- 
cować z najważniejszymi oś- 
rodkami w Polsce i na świe-
cie. W Toruniu i okolicy  
z pewnością nie brakuje kre-
atywnych ludzi.  

          Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

Jeżeli masz pomysł na biznes albo założyłeś własną firmę i chcesz ją 
rozkręcić – pomogą ci inkubatory przedsiębiorczości. To miejsca,
które tworzą sprzyjający klimat do rozwoju start-upów. 

InKubaToRy PRzeDSIębIoRczoścI
- Tu RoDzą SIę PoMySły na bIzneS

Toruń to przyjazne miejsce do prowadzenia biznesu w obszarze nowych technologii - zaznacza Łukasz Ozimek                                                                                                       Fot. Anna Wojciulewicz
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Na początek o rekordzie fre-
kwencji, bo warto się nim  
w Toruniu chwalić. Już  
w 2014 roku w toruńskim Pla-
netarium było dobrze. Od-
wiedziło je wtedy 216 tysię-
cy widzów. To był najlepszy 
wynik od lat. Nagle okazało 
się, że to tylko początek 
sukcesów. 2015 rok przebił 
ten wynik jeszcze bardziej. 
Na wizytę pod kopułą wy-
brało się w tamtym roku aż 
240 tysięcy widzów. Skąd tak 
wielki sukces?
Planetarium to miejsce, które 
zabiera w podróż. Kosmicz-
ną. Poznajemy nowe światy, 
dowiadujemy się, jak je od-
krywać. Do tego nie na lekcji, 
nie na wykładzie, a na… po-
kazie z muzyką, oryginalny-
mi grafikami i niepowtarzal-
ną scenerią – pod sufitem 
ułożonym w kształt kopuły, 
naśladującym prawdziwe 
niebo. Wszystko tworzone 
z myślą o widzu. – Seanse 
tworzymy sami, nie kupuje-

my gotowych. Pomysły ro-
dzą się w naszych głowach, 
głowach grafików, astrono-
mów i chcemy się nimi dzielić 
– mówi Patrycja Kaźmierczak 
z Planetarium. - Staramy się 
pokazywać podczas seansów 
dla dorosłych najważniejsze 
fakty, jak najdokładniej je 
zwizualizować i dać widzom 
poczucie kosmicznej podró-
ży. Są pokazy dla osób po-
szukujących wiedzy. Mogą 
się tu dowiedzieć chociażby 
o najświeższych badaniach 
dotyczących życia na innych 
planetach. Dlatego cały czas 
staramy się tworzyć wszyst-
ko na miejscu. 
Przyjrzyjmy się zatem sa-
mym seansom. Wśród dzieci, 
szkół i kolonii niesłabnącą 
popularnością cieszy się film 
„Cudowna podróż”. Jest ide-
alny dla dzieci na pierwszą 
wizytę, kiedy rodzice chcą 
zaznajomić pociechy z pod-
stawowymi faktami dotyczą-
cymi kosmosu. Mogą wynieść 

wiedzę na temat planet, 
Księżyca czy Drogi Mlecz-
nej. Seans dla całych rodzin 
to „Mój kumpel Niko”. Odbę-
dziemy tam spacer po toruń-
skiej Starówce i zerkniemy  
w nocne niebo oczami mło-
dego Mikołaja Kopernika  
- kiedy tutaj mieszkał i zaczął 
się fascynować gwiazdami.  

To też pierwszy pokaz wy-
konany w najnowszej tech-
nologii full dome. Pozwala 
ona wyświetlać filmy na sfe-
rycznym ekranie we wnętrzu 
kopuły. Kiedy widz siada  
na fotelu, ekran otacza  
go z każdej strony. W ze-
szłym roku w tej samej 
technologii wykonano u nas  

pokaz „W poszukiwaniu ży-
cia” dla dorosłych.
W toruńskiej placówce 
oprócz sali z kopułą, gdzie 
wyświetlane są filmy - są 
jeszcze dwa inne pomiesz-
czenia – Geodium i Orbita-
rium. Znajdują się w nich 
wystawy interaktywne. Od-
wiedzają je rodzice z dziećmi, 

pasjonaci fizyki czy geografii. 
Nie ma już gablot, gdzie tylko 
ogląda się eksponaty. Można 
tam przez 40 minut poekspery-
mentować i zobaczyć niespoty-
kane zjawiska. W sali Geodium 
na środku znajduje się ogrom-
ny model kuli ziemskiej. Można 
tam sprawdzić, dlaczego mamy 
cztery pory roku albo jak noc 
następuje po dniu. W pomiesz-
czeniu Orbitarium na środku 
zawieszony jest model sondy 
kosmicznej. Można dowiedzieć 
się, czym jest ocean chmur, 
spłaszczenie planet czy zorza 
polarna. 
Planetarium otwiera się też na 
tych, którzy pochodzą z za-
granicy. W tym roku udało się 
nagrać dwie dodatkowe wersje 
językowe seansów oprócz an-
gielskiej: hiszpańską i niemiec-
ką.  Zmienia się strona inter-
netowa tak, żeby była bardziej 
nowoczesna i łatwiejsza do 
korzystania. A za kilka miesięcy 
na pewno zobaczymy premierę 
nowego seansu. 

Agnieszka Chmielewska
redakcja@toronto-magazyn.pl

W Toruniu powstał je-
dyny w województwie 
kujawsko-pomorskim 
i jeden z nielicznych 
w kraju certyfikowany 
przez Urząd Lotnictwa 
Cywilnego ośrodek szko- 
lenia operatorów bezza-
łogowych statków po- 
wietrznych (potocznie 
zwanych dronami).  
Ośrodek REDWINGS  
training & consulting  
stanowi filię ośrodka 
działającego w Ciano-
wicach koło Krakowa.
Założycielem firmy jest 
Janusz Szczuczko, były  
przedstawiciel służb 
mundurowych, który wy- 
korzystywał drony w mis- 
jach wojskowych. 
Głównym celem to-
ruńskiego ośrodka jest 
przeprowadzanie szko-
leń przygotowujących 
do egzaminów pań-
stwowych na operato-
rów dronów – W RED-
WINGS można zdobyć 
Świadectwo kwalifika-
cji  UAVO (Unmanned 
Aerial Vehicle Operator, 
czyli operator bezza-

łogowego statku po-
wietrznego) z upra- 
wnieniami: VLOS, które 
upoważniają do prze- 
prowadzania lotów 
– operacji w zasię-
gu wzroku operato-
ra, BVLOS – operacje 
poza zasięgiem opera-
tora oraz instruktorskie. 
Po zdanym egzaminie 
państwowym uczest-
nik szkolenia otrzymuje 
Świadectwo Kwalifika-
cji Personelu Lotnicze-
go wydawane przez 

Urząd Lotnictwa Cy-
wilnego. Jest ono nie-
zbędne w przypadku 
wykorzystywania dro-
nów do celów innych 
niż rekreacyjne i sporto-
we, czyli komercyjnych 
– wyjaśnia Błażej Kriks, 
dyrektor toruńskiego 
ośrodka oraz szkolenio-
wiec. VLOS to szkolenie 
trwające 4 dni, BVLOS 
natomiast 7 dni. 
Bezzałogowe statki po-
wietrzne dają obecnie 
wiele możliwości. 

Można do nich podłą-
czyć różnego rodzaju 
sensory (np. aparat fo-
tograficzny czy kame-
rę), są wykorzystywane 
między innymi w filmo-
waniu i fotografowaniu 
z powietrza, w monito-
ringu i kontroli (np. ba-
danie natężenia ruchu, 
kontrola linii energe-
tycznych lub zwierzy-
ny w lesie), rolnictwie 
(np. obliczanie wskaź-
nika wegetacji roślin, 
opryski) czy geodezji. 

– Dla osób chcących 
wykorzystywać dro-
ny do różnych pomia-
rów – np. geodezji czy 
na potrzeby GIS-ów 
– Systemów Informacji 
Przestrzennej, mamy in- 
dywidualną ofertę szko-
leniową. Uczymy, jak wy- 
korzystywać drony do 
wyspecjalizowanych za-
dań w różnych branżach 
oraz jak samemu zbudo-
wać wielowirnikowiec 
czy samolot bezzałogo-
wy – mówi Błażej Kriks. 
Warto zaznaczyć, że po- 
dczas szkoleń szcze- 
gólny akcent kładzie się 
na zachowanie zasad 
bezpieczeństwa użytko-
wania bezzałogowców, 
między innymi zakazane 
jest latanie nad ludźmi.
Branża związana z tech-
nologią tworzenia i wyko-
rzystania dronów bardzo 

się rozwija. Bezzałogowe 
statki powietrzne mają 
coraz lepsze sensory 
(kamery). Ten postęp 
otwiera nowe możliwo-
ści poszerzania zakresu 
usług dla firm, a także 
znacząco usprawni ich 
działalność. Dodatko-
wo, rozwój tej branży 
sprzyja powstawaniu no-
wych firm.
Najbliższe szkolenie 
(VLOS) odbędzie się 
15 lutego. Zapraszamy 
wszystkich zainteresowa-
nych tematyką bezzało-
gowych statków 
powietrznych! 

Szczegółowe informa-
cje o ośrodku dostępne 
pod adresem: 

www.REDWINGS.com.pl 

REKLAMA

uczą dzieci i dorosłych poprzez zabawę. Tak przyciągają uwagę i inspirują ich do samodzielnego 
poszerzania wiedzy. Toruńskie Planetarium ma sposób na sukces. Tworzy coraz nowsze seanse
i osiąga rekordy popularności. 

TRN 2016012906T

ToRuńSKa LeKcJa aSTRonoMII 
PoD KoPułą PLaneTaRIuM 

DRONY – CORAZ WIęCEJ MOŻLIWOŚCI

Błażej Kriks
tel. 506 708 628

torun@redwings.com.pl
ul. 4 Pułku Lotniczego 17 (biuro w budynku Aeroklubu Pomorskiego)

Po toruńskim Planetarium oprowadziła nas Patrycja Kaźmierczak                                       Fot. Mateusz Patalon
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Ścieg po Ściegu i spódnica uszyta! 
czyli szycie, które wraca do łask 

USZYć TORBę CZY SPóDNICę – ŻADEN PROBLEM! TAK SIę TYLKO 
WYDAJE. TO TRUDNA SZTUKA, ALE MOŻNA Ją OPANOWAć! 
CORAZ WIęCEJ OSóB CHCE NAUCZYć SIę SZYć!

Szyły nasze babcie, mamy… 
czasem również ojcowie! Im 
młodsze pokolenie, tym mniej 
osób zainteresowanych ręko-
dziełem? Okazuje się, że nie. 
A jeśli znajdzie się miejsce, w 
którym można się tej sztuki 
nauczyć… Chętnych jest coraz 
więcej.  Na razie – kobiet. 
Trzeba poznać budowę maszy-
ny, rodzaje ściegów, podsta-
wy kroju, a także dopasować 
prędkość szycia do swoich 
umiejętności. Torba na zakupy, 
poszewka na poduszkę, spódni-
ca z koła – już po warsztatach 
z podstaw szycia potrafimy  
to wykonać. Później kolej  
na opanowanie innych umiejęt-
ności: uszycia i wszycia różnych 
rodzajów kieszeni, kołnierza czy 
stójki. Żeby kolejny materiał nie 
trafiał do kosza, lepiej nauczyć 
się techniki krok po kroku pod 
okiem fachowca. Wie o tym 
dobrze prowadząca warsztaty 
szycia Daria Teus, właścicielka 
Pracowni Artystycznej Uszyjmi-
sie: – Pamiętam moje pierwsze 
spodnie, byłam wtedy w ósmej 
klasie podstawówki – zmarno-
wałam unikatowy czarny mate-
riał w kwiaty, bo odrysowałam 

krój na materiale z gotowego 
egzemplarza, ale nie uwzględ-
niłam kilku centymetrów na za- 
łożenie. To była prawdziwa 
katastrofa! Efekt: oczywiście 
nie dało się ich ubrać. Później 
szycia uczyłam się w toruńskim 
Technikum Odzieżowym.  
Warsztaty są kierowane za-
równo do laików, jak i osób, 
które opanowały już podstawy.  
–  Chciałabym, żeby dziewczy-
ny szyły coraz bardziej skom-
plikowane ubrania. Zresztą one 
same się tego domagają! Dla-
tego z grupą zaawansowaną 
będziemy wkrótce szyć płaszcz  
z podszewką. Następnie spo- 
dnie – trudność w ich wykona-
niu tkwi w tym, że w źle skro-
jonych spodniach „kręcą się” 
nogawki. A taką „wisienką na 
torcie” będzie wizytowa sukien-
ka z gorsetem w stylu lat 60., 
a warsztat poprowadzi Dorota, 
która zawodowo zajmowała 
się szyciem sukien ślubnych  
– mówi o planach Daria. 
Ile uczestniczek warsztatów, 
tyle motywacji.  – Brakowało 
mi umiejętności, żeby móc sobie 
samodzielnie przeszyć firanki, 
coś skrócić czy zwęzić. Poza tym 

mam dwójkę dzieci i chciała-
bym uszyć coś dla nich, a wiem,  
że w przypadku dziecięcych 
ubranek nie jest to takie trudne 
– mówi Dominika Pełczyńska, 
która ma zamiar w najbliższym 
czasie kupić maszynę do szycia. 
A wtedy się zacznie! Katarzyna 
Draganek-Kospin jest samo-
ukiem. W początkowych ście-
gach towarzyszyła jej „Burda”, 
z niej się uczyła. – Moją pierw-
szą torbę na zakupy szyłam 
dwa dni. Teraz zajmuje mi to 

 

 

godzinę. Mam do szycia spore 
pokłady cierpliwości i kiedy 
zaczynam to robić, pochłania 
mnie bez reszty – opowiada 
pani Katarzyna, która jest au-
torką licznych toreb na zakupy, 
pluszaków, woreczków senso-
rycznych dla najmłodszych, 
poszewek na poduchy, a także 
spodni i sukienki, nawiasem mó-
wiąc – z materiału na zasłony. 

I ciągle chce doskonalić sztu-
kę krawiecką, dlatego trafiła 
na warsztaty do Darii.
Szyciem nie parają się tyl-
ko dorośli. W zajęciach mogą 
uczestniczyć również młodzi 
adepci szycia. Z wielkim zapa-
łem zajmują się nim dziewczyn-
ki. Na pięciodniowych zajęciach 
zorganizowanych podczas ferii 
szyły poszewkę na poduchę, 
poduszeczkę na szpilki, torbę 
na ramię, kosmetyczkę, lalkę 
wraz z ubrankami. Małe projek-
tantki zaskakują umiejętnościa-
mi. – Uwielbiam szyć! Zrobiłam 
już samodzielnie torebkę dla 
siebie, kocyk i poduszeczkę dla 
chomika! Mam takie spodnie – 
na podwórko i często wracam z 
nową w nich dziurą. Nie muszę 
prosić mamy, żeby mi zaszyła, 
bo robię to sama – mówi Zuzia 
Prusak. Nadia Szmidt i Kornelia 
Kamińska lubią tworzyć ubran-
ka i inne akcesoria dla lalek. 
Ich koleżanka Alicja Stodolna 
projektuje minilalki, które wy- 

konuje ręcznie, bo nie ma jesz-
cze maszyny. Maja Wiśniewska 
oprócz szycia lubi haftować, 
maskotki tworzy Inga Boncal-
ska. Pięcioletnia córeczka or-
ganizatorki warsztatów – Maja 
– uszyła z filcu samochód dla 
brata, sukienkę dla lali i szy-
dełkuje, z powodzeniem szyje 
na maszynie. Warsztaty dla 
najmłodszych możliwe są dzięki 

specjalnym maszynom z regu-
lowaną prędkością, co pozwala 
na bezpieczeństwo. Dziewczyn-
ki przyznają, że to ogromna sa- 

tysfakcja zrobić coś samodziel-
nie. Aż miło patrzeć, jak rośnie 
zdolne pokolenie miłośniczek 
handmade’u.
Ważne, że po zakończeniu 
warsztatów, uczestniczki wyko-
rzystują umiejętności i wiedzę. 
Jak mówi Daria Teus, niemal  

90 procent pań kontynuuje 
przygodę z szyciem. Kilka 
dziewczyn założyło swoje stro-
ny internetowe, a jedna z nich 
ma dobrze prosperującą własną 
firmę. Na razie warsztaty przy-
ciągają kobiety, a panowie? Kie-
dyś szyli! – W moim przypadku 
zainteresowałam się szyciem 
właśnie dzięki tacie, chemi-
kowi z zawodu, który potrafił 

wyczarować na maszynie kom-
binezony na zimę czy nawet 
sukienkę z koronki do komu-
nii. Do dziś często wspominam 

zdjęcie z wakacji, na którym  
z tego samego materiału tata 
ma koszulę, mama spódnicę,  
a ja z siostrą spodenki. Dzisiaj 
to ja chcę przekazywać zamiło-
wanie do tego rzemiosła innym 
– opowiada Daria. W pracowni 
poza szyciem można nauczyć  

się techniki tworzenia z papie-
ru – scrapbookingu (robienia 
i ozdabiania albumów, kartek, 
pamiątek), a także dziewiar-
stwa, w tym robienia na dru-
tach. A jednak rękodzieło ma 
się dobrze i raczej nie odejdzie  
w zapomnienie!     

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl                 

REKLAMA TRN 2016012907G

Miłością do szycia podczas warsztatów krawieckich uczestników zaraża Daria Teus                                                                                    Fot. Mateusz Patalon

Fot. Mateusz Patalon

Fot. Mateusz Patalon
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„ANABAZA” OZNACZA Z GRECKIEGO „IDę W GóRę”.  CO ZNALAZŁO SIę NA DRUGIEJ PŁYCIE ZESPOŁU? SPRAWDZILIŚMY 
PODCZAS PREMIERY MATERIAŁU.

KULTURA

REKLAMA TRN 2016012908G

eRgo wRaca I SeRwuJe nowy KRąŻeK 

SALA PRóB TORUŃ - NOWE MIEJSCE W TORUNIU, 
KTóRE WARTO ODWIEDZIć

To tytuł inspirowany jednym  
z najsłynniejszych dzieł Kseno-
fonta, który napisał pamiętnik 
wojenny, opisujący losy staro-
żytnych, walczących z Persami 
najemników greckich. Nie pod-
dali się nawet po przegranym 
ostatecznym starciu, decydując 
się na odwrót.

Na płycie fani zespołu nie usły-
szą muzyki, która ilustrowałby 
pamiętniki wojenne, ale cho-
dzi o walkę z przeciwnościami,  
z którymi na co dzień się zma-
gamy. Interpretację muzy-
cy zostawiają jednak swoim  
odbiorcom, fanom. – Chcieli-
byśmy, żeby słuchacze sami 
wyciągnęli wnioski, dlaczego  
tak nazwaliśmy płytę – zdradza 
Łukasz Fijałkowski, gitarzysta 
zespołu. – Życie składa się  
z kontrastów, wtedy jest barw-
ne, dlatego na nowej płycie 
Ergo odnajdziemy właśnie kon-
trasty. Wieloznaczność dla ze-
społu jest bardzo istotna.
Język grecki przełożony na pol-
ski pojawia się w wielu wątkach 
na drugiej, studyjnej płycie to-
ruńskiego zespołu Ergo, który 
po czterech latach milczenia 
wraca z premierowym reper-
tuarem. Praca nad drugą płytą 

wyglądała zupełnie inaczej  
niż nad pierwszą. – Pierwszą 
płytę robi się tylko raz, wtedy 
tworzyliśmy zespół, produko-
waliśmy piosenki, które nagry-
waliśmy praktycznie w jednym 
czasie. Utwory z nowej płyty 
od jakiegoś czasu gramy już 
na koncertach, więc jesteśmy 
bardziej zgrani – opowiada 
Piotr Grzyb, wokalista zespołu.  
Po entuzjastycznie przyję-
tym debiutanckim krążku 
zespół kontynuuje muzyczną  
drogę obraną na pierwszej pły-

cie, wyznaczając jednocześnie 
nowy kierunek. Czy to ozna-
cza, że fani będą zaskoczeni? 
– Jak usłyszałem w studio to,  
co zrobiliśmy, nie uwierzyłem, 
że to my – śmieje się Piotr 
Grzyb. – Na tę płytę potrzebo-
waliśmy więcej czasu, ponieważ 
musieliśmy dojrzeć.
Teksty niezmiennie pisze Anna 
Molęda, która współpracowała 
z zespołem również przy pierw-
szej płycie. – Nie ma tu przy-
padkowych tekstów, dźwięków. 
Staramy się wszystko układać 

tak, żeby od początku do końca 
była spójność. Mamy nadzieję, 

że spodoba się osobom, któ-
re słuchały naszej pierwszej 
płyty – opowiada Łukasz Fi-
jałkowski.
Na płycie znaleźli się go-
ście, którzy dodali płycie 
pewnego kolorytu: Leszek 
Winder, Igor Nowicki, Woj-
ciech Gembala, Agnieszka 
Grajkowska-Wierzba oraz 
Leszek Cichoński. – Tych ar-
tystów znaliśmy już wcześ- 
niej. Skład ten wniósł bar-
dzo wiele świeżości do ze-
społu. Wszystko to sprawia, 
że nowa płyta różni się od 
poprzedniej. Jest trochę ja-
zzowa, ale rockowy pazur 
pozostał. Duży wkład w od- 
świeżone brzmienie Ergo miał  
Marcin Lampkowski, realizator 
dźwięku i producent muzyczny. 

Na płytę trafiło dziesięć 
premierowych kompozycji 
oraz jedna instrumentalna. 
„Anabazę” wzbogaciły trzy 
piosenki, zarejestrowa-
ne podczas występu Ergo  
w toruńskim Hard Rock 
Pubie Pamela (9 stycznia 
2013 r.). Tego dnia muzyków 
wsparli na scenie wyjątkowi 
goście: Leszek Winder – gi-
tara w „Dawka dzienna”, 
Wojciech Gembala – gitara 
slide w „Człowiek Bo” oraz 
Leszek Cichoński – gitara  
w „Żenujący wszystkowie-
dzący”.

Karolina Owsiannikow
redakcja@toronto-magazyn.pl

Każdy w życiu choć 
by przez chwilę marzył 
o tym by mieć zespół 
muzyczny, to całkowi-
cie normalne że każdy 
chce osiągnąć sukces 
lub stać się sławnym.

Sala Prób Toruń to miej- 
sce gdzie można śmiało 
postawić pierwsze kroki 
w tym kierunku. Znaj-
dują się tutaj trzy do-
skonale wyposażone  
z bardzo przyjemną 
akustyką sale, gdzie moż- 
na zabrać kilku znajo-
mych i przyjść pograć. 
Poziom gry ma tu dru-
gorzędne znaczenie, 
chodzi przede wszyst-
kim o dobrą zabawę, 
na zewnątrz sal jest ci-
sza, nikt tu nie słucha 
ani ocenia umiejętno-
ści i gustu muzyczne-
go. Ludzie odwiedzają 
Salę Prób Toruń w ce- 
lach typowo rekre-

acyjnych jak i typowo 
zawodowych. Przycho-
dzą też soliści poćwi-
czyć wokal lub grę na 
perkusji, to prawdopo-
dobnie jedyne miejsce 
w Toruniu gdzie za nie-
wielką opłatą można 
przyjść pograć na per-
kusji. A kiedy zespół ma 
już  wstępnie przygoto- 
wany materiał, dyspo- 
nujemy na miejscu stu- 
diem nagrań by przy-
gotować pierwsze de- 
mo bądź płytę i móc 
pokazać swoją twór-
czość większej grupie 
osób. Regularnie pró-
buje tu też kilka zespo-
łów znanych i lubia-
nych w Toruniu. Obiekt 
znajduje się na ulicy 
Dworcowej, w bliskim są-
siedztwie Młyna Wiedzy.

Idąc o krok dalej można 
podjąć z nami dalszą 
współprace dotyczącą  

nagłośnienia i organi-
zacji koncertów. Dys-
ponujemy wieloletnim 
doświadczeniem i sprzę- 
tem estradowym. Zape- 
wnienie obsługi tech-
nicznej koncertu, even- 
tu, spotkania, uroczystoś- 
ci, czy plenerowego wy- 
darzenia ze sceną i świa- 
tłem nie stanowi dla nas 
problemu.

www.salaprobtorun.pl      www.technika-sceniczna.pl

Na zdjęciu Przemysław Kantecki, twórca toruńskiej ligi  
bowlingowej                               Fot. Sławomir Jędrzejewski

SALA PRóB TORUŃ      Toruń, Dworcowa 5/7, tel: 535 250 434

WYPOSAŻONE SALE ćWICZEŃ 
DLA ZESPOŁóW MUZYCZNYCH, 

STUDIO NAGRAŃ, NAGŁOŚNIENIE

Fot. Mateusz Patalon

Fot. Mateusz Patalon



wystawa 
brian adams 
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Festiwal
afryka Reggae Festiwal 2016

Spektakl 
Mój boski rozwód

wystawa
obrazki znad Irtyszka

29-30.01.2016,
 godz. 19:00 

od nowa, ul. gagarina 36, 
bilety 35 zł jeden dzień, 

60 zł karnet 28.01.2016-27.02.2016 
galeria i ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka 

ul. Rynek nowomiejski 17

do 31.01.2016, 
bilety 5/10 zł

centrum Sztuki 
współczesnej, wały 

gen. Sikorskiego 13

Początki festiwalu sięgają 1991 roku,  kiedy to od-
był się po raz pierwszy. Przez osiem edycji kon-
certy odbywały się pod hasłem „Africa is Hungry” 
. Dochód z festiwalu przekazywany jest poprzez 
polskie misje do najbiedniejszych krajów Afryki, do 
konkretnej miejscowości, w której polskie siostry 
zakonne prowadzą szpital bądź sierociniec oraz 
przez  wyspecjalizowane w tym zakresie organiza-
cje humanitarne m.in. Polską Akcję Humanitarną. 
Festiwal dotychczas wspierał min. takie kraje jak: 
Zambia, Kenia, Ruanda, Burundi, Sudan, Kongo czy 
Tanzania. Impreza należy z pewnością do najstar-
szych, cyklicznie odbywających się festiwali reggae 
w kraju. W tym roku podczas dwudniowego święta 
reggae na scenie usłyszymy dziewięć składów. Pią-
tek: Paraliż Kompania, KoNoPiAnS, Bakczysz, Damian 
SyjonFam, Zjednoczenie Sound System. Sobota: 
Freakin Rudeboys, Dubska, Marcus Gad, Ras Luta.

W Galerii i Ośrodku Plastycznej Twór-
czości Dziecka można oglądać wystawę 
prac dzieci i młodzieży z Pawłodaru. Au-
torzy, jakże ciekawych kolorystycznie, 
kompozycyjnie, a także treściowo prac, 
mają od 5 do 20 lat. Prace urzekają ma-
gią koloru; harmonijnie dobrane barwy 
oraz zrównoważone kompozycje, ema-
nują spokojem i łagodnością prowadząc 
widza w głąb pawłodarskiej codzienno-
ści widzianej oczami dzieci. Na pracach 
przedstawione zostały min. sceny z życia 
codziennego, krajobrazy, architektura 
miasta, a także różnorodność kulturowa 
jego mieszkańców. Na wystawie można 
zobaczyć także rysunki i grafiki cha-

rakteryzujące się starannym rysun-
kiem popartym wnikliwą obserwacją. 
Spora część prac starszych dzieci osa-
dzona jest w realizmie lub jego prze-
tworzeniu, ale nie brakuje także świata 
bajki w wykonaniu najmłodszych artystów. 

9.02.2016, 
godz. 16:00

Teatr Muzyczny,
 bilety: 25/30 zł

W lutym na scenę Teatru Muzycznego powraca Krysty-
na Podleska i niezapominania Ola z filmu Miś Stanisława 
Barei. W spektaklu Mój boski rozwód, w reżyserii Jerze-
go Gruzy, wciela się w postać  Angeli, która po rozwodzie 
próbuje ułożyć sobie życie na nowo. Kobieta zmaga się 
z licznymi problemami: mąż zostawił ją dla młodszej, nie 
może liczyć na wsparcie wiecznie niezadowolonej matki, 
ani na zajętą własnym życiem córkę. Angela nie załamuje 
się jednak i powoli odnajduje sens życia. W tej dowcipnej i 
pełnej humoru komedii o optymistycznym przesłaniu, nie 
brak także momentów wzruszających. Opowieść o przy-
jaźni, miłości, problemach damsko-męskich oraz trudnej 
niekiedy umiejętności czerpania radości z drobiazgów ży-
cia okraszona błyskotliwymi żartami to propozycja Teatru 
na udany ostatni dzień karnawału.

Jeszcze przez kilka dni w to- 
ruńskim Centrum Sztuki Współ- 
czesnej można oglądać wy-
stawę fotogramów Bryana 
Adamsa „Exposed”. Sławny 
muzyk, który sam otworzył 
jesienią towarzyszącą festi-
walowi Camerimege ekspo-
zycję, prezentuje na zdjęciach 
obnażonych w sensie ducho-
wym celebrytów i okaleczo-
nych brytyjskich weteranów 
wojen w Iraku i Afganistanie.  
Na wystawę składają się 
dwa cykle prac – „Obnażeni”  

to niecodziennie sportreto-
wane znane postaci (artyści, 
ikony popkultury), „Okalecze-
ni: świadectwo wojny” to eks-
ponujące kalectwo i ślady po 
odniesionych ranach fotogra-
fie żołnierzy, dokumentujące 
dowody ich odwagi i męstwa, 
ale także cierpienia. Pierwszy 
zawiera zdjęcia wykonane na 
zlecenie znanych pism, dru-
gi jest osobistym złożonym 
weteranom hołdem twórcy. 

Koncert
The Vibrators/ wolf Mail band

wystawa 
wmiksuj się

Koncert 
Lao che

Koncert
Janusz Radek Symfonicznie

01.02.2016,
 godz. 19:00

Hard Rock Pub „Pamela”, 
wstęp wolny 06.02.2016, godz. 18:00, bilety: 40/50 zł

Toruńska orkiestra Symfoniczna, cKK Jordanki

14.02.2016, 
godz. 20:00, 

bilety 50/60 zł
Lizard King, ul. 

Kopernika 3

Hard Rock Pub „Pamela” zaprasza na swój 
urodzinowy koncert.  Świętujący „pełnolet-
niość” klub tym razem zaprezentuje swoje 
rockowe oblicze. Zagrają The Vibrators  - le-
genda brzmienia 77 czyli to, co w punk rocku 
najlepsze oraz Wolf Mail Band - kumulują-
cy w swoim graniu hendriksowskie emocje 
wsparte nieprzeciętnymi umiejętnościami li-
dera zespołu. Warto dodać, że The Vibrators 
obecną trasą koncertową świętują  swoje 
40. urodziny. To nieprzypadkowe zestawie-
nie zespołów łamie schematy, szczególnie, 
że wykonawcy gwarantują  piorunującą 
dawkę energii płynącej ze sceny. Rolę sup-
portu organizator powierzył utalentowanej, 
warszawskiej kompozytorce, wokalistce 
i instrumentalistce - Agacie Karczewskiej. 

Szczególna okazja do posłuchania 
standardów polskiej muzyki rozryw-
kowej w wykonaniu Janusza Radka.
Akompaniowały mu już zespoły Fil-
harmonii z Sopotu, Częstochowy, 
Bydgoszczy, Białegostoku, Lublina  
i Wałbrzycha. Teraz czas na koncert 
z towarzyszeniem symfoników z To-
runia.  W zmieniającym się z koncer-
tu na koncert repertuarze pojawiają 
się najpiękniejsze polskie piosenki 
takich gwiazd jak Czesław Niemen 
(Wspomnienie, Dziwny jest ten świat, 
Nim przyjdzie wiosna), Ewa Demar-
czyk (Grande Valse Brillante, Na mo- 
ście w Avignon), Seweryn Krajew-

ski (Płoną góry, płoną lasy, Niech żyje bal), 
Marek Grechuta (Świecie nasz), Krzysztof 
Klenczon (Wróćmy nad jeziora) oraz utwory z 
Oratoriów Świętokrzyskich (Zdumienie, Oblu-
bienic), Aniołów Europy (Anioł Przebaczenia) 
czy Snu nocy letniej (Pieśń Puka). Można po-
słuchać perfekcyjnych i oryginalnych wokalnie

centrum nauki Młyn 
nowoczesności

ul. w. łokietka 5

Ekspozycja w atrakcyjny sposób prezentuje 
zagadnienia z fizyki dźwięków. – Zwiedzający 
będą mogli przekonać się na własnych zębach, 
„słuchając” przy ich pomocy muzyki, że dźwięk 
rozchodzi się nie tylko w powietrzu, ale również 
w ciałach stałych – mówi Marcin Centkowski, 
rzecznik Młyna Wiedzy. Na wystawie znajdu-
ją się eksponaty poświęcone tworzeniu muzyki 
i jej miksowaniu. Będzie można między innymi 
sprawdzić siłę swego głosu a także przetworzyć 
go cyfrowo. Ekspozycję uzupełniają stanowiska 
poświęcone podstawowym zagadnieniom fizyki 
dźwięków, takim jak powstawanie fal stojących 
w dzwonach rurowych czy badanie poziomu ha-
łasu.

4 marca 2015 roku ukazała się nowa płyta Lao Che 
zatytułowana „Dzieciom” . Choć tytuł nawiązuje do 
Brzechwy i jego „Brzechwa dzieciom”, nie jest to wca-
le płyta dla dzieci. Raczej dla dorosłych dzieci, dla 
tych, którzy mają dzieci i dla wszystkich, którzy byli 
kiedyś dziećmi. Spięty prezentuje głęboką problema-
tykę codzienności w tonie zatroskanym, z pewną dozą 
dydaktyzmu - co pozostaje w kontraście do warstwy 
muzycznej. Jest to najbardziej spontanicznie i żywio-
łowo stworzona płyta w dotychczasowym dorobku 
grupy, a do tego bardzo melodyjna i śpiewna.  Pro-
dukcją płyty zajął się Piotr „Emade” Waglewski.  Ma-
teriał z ostatniej płyty zespół zaprezentuje podczas 
toruńskiego koncertu w klubie muzycznym Lizard King.
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ŻuŻeL na LoDzIe: coRoczna TRaDycJa
I eMocJonuJący KonIec FeRII w ToRunIu

- Przede wszystkim  
to dobra zabawa. Ro-
bimy to, żeby wspo-
móc toruńskie funda-
cje oraz z szacunku 
dla kibiców, którzy 
są z klubem na dobre  
i na złe. Dzięki tej im-
prezie chcielibyśmy im 
dostarczyć żużlowych 
emocji w przerwie zi-
mowej – mówi adrian 
Miedziński, który bie-
rze udział w zimowych 
zawodach od początku.
Impreza co roku przyciąga 
na Tor-Tor kibiców, ponie-
waż jest atrakcyjna nie tylko  
ze względu na nietypowe 
podłoże, ale i na nieprze-
widywalne rozstrzygnięcia.  
To już 13. edycja Mistrzostw  
Torunia w Speedwayu 
na Lodzie. – Od 13 lat to po-
łączenie przyjemnego z po-
żytecznym. Jest to znakomita 
zabawa zarówno dla zawod-
ników, jak i kibiców, a z dru-
giej strony pomoc dla toruń-
skich hospicjów – potwierdza 
trener żużlowców Jan Ząbik.

niby zabawa, 
ale wygrana cieszy
W tym roku na lodowisku zo-
baczymy dwunastu  zawodni-

ków, a wśród nich Niemców, 
którzy rok temu znaleźli się 
na podium. – Dodatkowo  
na Tor-Torze pojawią się mło-
dzi adepci, którzy pokażą 
swoje umiejętności na po-
czątku imprezy oraz między 
biegami – zdradza trener.   

W zeszłym roku  wśród to-
ruńskich zawodników naj-
lepszy okazał się Adrian 
Miedziński, który przyznaje,  
że zawody traktuje jako 
świetną zabawę. – Ale mimo 
wszystko, gdy staje się pod 
taśmą, czuje się trochę ad-

renaliny. Oczywiście bardzo 
miło jest wygrywać – zazna-
cza Adrian Miedziński.
Zimowa zabawa na lodo-
wej tafli możliwa jest dzięki 
specjalnie na tę okoliczność 
przygotowanym maszynom. 
Motocykle mają założone 

opony wyposażone w meta-
lowe wkręty umożliwiające 
przyczepność. Takie przy-
gotowanie ułatwia technikę 
pokonywania zakrętów. – Ja 
mam jeden motocykl, który 
jest przygotowany docelo-
wo pod tę imprezę, ma od-

powiednie ustawienia pod spe-
cyficzną jazdę – zdradza Adrian 
Miedziński.
Jadą charytatywnie 
Jak co roku jest to impreza, 
której całkowity dochód prze-
znaczony jest na rzecz Fundacji 
„Światło” i Hospicjum „Nadzie-
ja”.  Tegoroczna lista startowa? 
Proszę bardzo: 1. Wojciech Li-
siecki 2. Marcel Kajzer 3. Ron-
ny Weis 4. Hubert Łęgowiak 
5. Adrian Miedziński 6. Adrian 
Bialk 7. Michał Gruchalski 8. Ad-
rian Woźniak 9. Richard Geyer 
10. Alain Tripke 11. Artur Cza-
ja (ubiegłoroczny zwycięzca)  
12. Rafał Konopka.
Jak co roku zapowiadają się 
niesamowite emocje. Stęsknie-
ni czarnego sportu kibice raz  
w roku mają zaserwowaną daw-
kę emocji w białej odsłonie. Je-
żeli nie mieliście jeszcze okazji 
przekonać się na własne oczy, 
nie możecie przegapić tego-
rocznej edycji. To będzie idealne 
zakończenie ferii w Toruniu. 

Karolina Owsiannikow
redakcja@toronto-magazyn.pl

REKLAMA TRN 2016012909G

Zmagania na lodowej tafli już w najbliższą niedzielę                                                                                                            Fot. Robert Berent

ŻuŻeL na LoDzIe XIII MISTRzoSTwa ToRunIa
31.01.2016, godz. 17.00, bilety: 10/15 zł

Konkurs: dla pięciu pierwszych osób, które napi-
szą do nas w dniu wydania (29.01 o godz. 9.00) 
na adres redakcja@toronto-magazyn.pl, mamy po-
dwójne wejściówki. w tytule maila prosimy wpisać 
żużel na lodzie, w treści swoje dane. zapraszamy!

bilety w cenie 10 i 15 zł są już do nabycia na portalu 
torunskiebilety.pl, od poniedziałku 25 stycznia bę-
dzie można je kupić także w biurach MoSiR-u przy 
ul. bema w godz. 10.00-15.00, a w sobotę 30 stycznia 
i niedzielę 31 stycznia w kasach MoSiR-u przed Tor
-Torem. Początek widowiska o godz. 17.00. 
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