
To , co jest optymalne dla jednego człowieka,
innemu może zaszkodzić.

Nasza dieta opiera się na Kompleksowej
Typologii Odżywiania i badanich z krwi

Wyeliminujemy konkretne produkty, 
które szkodzą, zastępując je tymi od których 
chudniesz.

VOUCHER

50 zł
- Diagnostyka ciała ,

Twój wiEk mETabOliCzny 
ORaz pROpORCjE :
- masy mięśniowej

- tkanki tłuszczowej
-wOdy

- tkanki tłuszczowej wewnętrznej
(TRzEwnEj ) w ORganizmiE

- wstępna konsultacja z Dietetykiem

zapRaszamy!!! 
ul broniewskiego 4/154 (sztuki piękne ) 
Tel : 790 705 007
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Muzyka, str. 6
Przegląd młodych zespołów od ćwierć wieku 
szuka muzycznych pereł w naszym mieście.

kultura, str. 12
Co, gdzie, kiedy? Sprawdź, na jakich 
wydarzeniach kulturalnych 
warto się pojawić.

kobiety toruNia, str. 7-9
Rozpoczynamy nasz plebiscyt, w którym 
wybierzemy kobiety sportu, biznesu, kultury 
i promocji oraz działań charytatywnych.

edukacja, str. 10-11
Nowe kierunki na toruńskich uczelniach. 
Sprawdź, co warto studiować i gdzie szukać 
najmodniejszych specjalizacji.
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Forum Gospodarcze
polityka i biznes w toruniu



LUDZIE TORONTO

Żaneta Lipińska-Patalon
Toronto

Maciej Karczewski, 
toruński przedsiębiorca

Jarosław Jarry Jaworski, 
specjalista public relations, 

freak

Święto, które (jeszcze) 
nie dzieli

W niedzielę walentynki. To 
bardzo miłe i kolorowe świę-
to, które powoli już zadomo-

wiło się w naszej świadomo-
ści. Zapracowani i zabiegani 
ludzie, bez względu na wiek 
i przekonania, starają się 
tego zimowego (choć nie  
w tym roku) dnia, sprawić 
sobie jakąś miłą niespo-
dziankę, poczuć się nieco 
młodszymi. Dobrze zaro-
bią często narzekający na 
zimę kwiaciarze, po tłustym 
czwartku znowu poprawi 
się cukiernikom, zapełnią 
się knajpki i puby. Mimo  
że niektórzy uważają to  
za święto komercji i napływ 
zza oceanu, ja bardzo lubię 
ten dzień i jego pełną uczuć 
atmosferę. Miło jest zo-
baczyć młodzieńców z sy-
piącym się wąsem, masze-
rujących z kwiatkiem czy 
koniecznie czerwoną pa-
czuszką. Pod Kopernikiem - 
centralnym  punktem rand-
kowym - tego dnia także 
jakby tłoczniej. Fajnie jest 

patrzeć na zakochanych 
- posiadających cały wa-
chlarz peseli- siedzących  
w kafejkach jakby bliżej 
siebie niż zwykle. Cieszę 
się, że to święto pełne cie-
pła, nie zostało wciągnięte 
w dyskusję czy próżny spór 
o jego sens. Całe szczęście 
nie budzi tak skrajnych 
emocji jak ostatnio Hallo-
ween. Nikt nie dzieli zako-
chanych na lepszych i gor-
szych. Może dlatego, że jak 
do tej pory, do walentynek 
nie mieszają się politycy.  
I niech tak pozostanie, bo 
nie każdy z nich zapewne 
wie, że św. Walenty to nie 
tylko patron zakochanych, 
ale również szalonych  
i obłąkanych. A takich  
w Sejmie mamy aż nadto, 
prawda?
 

Teraz kobiety

8 Marca to piękna tradycja. 
Ale my na Dzień Kobiet 
przygotowaliśmy coś zu-
pełnie innego niż trady- 
cyjne kwiatki (choć i tych 
nie zabraknie). Z tej okazji 
chcemy pokazać siłę kobiet  
w naszym mieście. A są to po-

staci wyjątkowe i często wybit-
ne. Osoby skromne i budzące 
powszechne uznanie. 

Ostatnio usłyszałam – zresztą 
z ust mężczyzny – że dużo się 
mówi o kobietach i że podkreśla 
się ich działania w biznesie, czy 
polityce. Ale pytam się sama 
siebie. Dużo, to znaczy więcej 
niż kiedyś, czy za dużo?  Pamię-
tam, kiedy zaczynałam pracę 
dziennikarza jakieś dziesięć lat 
temu, pierwszym moim zada-
niem było zdobycie wypowiedzi 
dziesięciu  nazwijmy to publicz-
nych osób, czyli zajmujących 
stanowiska urzędnicze, rad-
nych, przedstawicieli organizacji 
pozarządowych. Zadanie do-
stałam do poprawki. Dlaczego? 
Bo byli na niej sami mężczyźni: 
prezydent, marszałek, dwóch 
radnych, szef klubu studenckie-
go, jakiś muzyk. Usłyszałam: nie 
możemy dyskryminować kobiet. 
W sumie słuszna uwaga, ale na-
prawdę ciężko było mi do staw-
ki dobrać panie. Panie zawsze  

stały u boku mężczyzn: 
rzeczniczki prasowe, zastęp-
czynie swoich szefów. Na 
pewno łatwiej było znaleźć 
je w różnego typu funda-
cjach i stowarzyszeniach. 
Czy po dziesięciu latach dużo 
się zmieniło? Na pewno cały 
czas się zmienia. A dzieje się 
to za sprawą kobiet, które 
udowadniają, że nie odstają 
w niczym od szefa pod kra-
watem, a ich działalność jest 
potrzebna i warta uwagi. 
 
W Toruniu mamy wiele fan-
tastycznych kobiet i chcemy 
ich działalność zaprezen-
tować na naszych łamach.  
Bo uważamy, że warto. Mamy 
też nadzieję, że przedstawie-
nie ich sylwetek zainspiruje 
wiele osób. Rozstrzygnięcie 
plebiscytu 11 marca. A patro-
nat nad akcją sprawują Radio 
Gra i TV Toruń. 

Nie zabijajmy wiary 
religią

Przeczytałem wczoraj, że zda-
niem minister edukacji naro-
dowej Anny Zalewskiej, religia 
powinna być przedmiotem ma-
turalnym. To strzalenie samo-
bója dla wiary.
Skoro już 5 lat temu pojawiła się 
inicjatywa na rzecz umieszcze-
nia religii na maturze, było tylko 
kwestią czasu, że powróci do 
niej rząd PIS. Ja zastanawiam się 
nad tym samobójczym, przypo-
minajacym pęd stada lemingów 

w przepaść, dążeniu do zamie-
nienia wiary w wyuczone defini-
cje religii.
Czy minister i decydenci, także 
kościelni, nie zrozumieli jeszcze, 
że robienie z wiary przedmiotu 
o nazwie „religia” zabija samą 
wiarę? Że masowy udział w 
lekcjach religii nie zwiększa ani 
o jotę grupy prawdziwie wie-
rzących? Znam kilku gimnazja-
listów, którzy poprosili rodziców 
by zwolnili ich na stałe z zajęć 
religii, bo zostali tam zniechę-
ceni do wiary. Wiem, że to kilka 
osób na milion, ale czyż Jezus 
nie powiedział, że jedna urato-
wana owieczka ważniejsza jest 
od stada tych co stoją w zagro-
dzie? 
Niestety jest też aspekt eko-
nomiczny. W sytuacji gdy na-
uczanie religii w szkołach jest 
dziś zwyczajnym zawodem, jej 
wycofywanie wiązałoby się z 
utratą pracy przez wiele osób. 
Nie namawiam do tego.
Namawiam, by nie dobijać wiary 
religią. Wiara jest zawsze fun-

damentem dobra w życiu czło-
wieka. Gdy wyznaje się jedynie 
„religię” kończy się na Inkwizycji 
i ISIS (oba na „i”). Wiary war-
to nauczać, rozpowszechniać, 
dbać o jej zakorzenienie i wy-
znawanie. Ale wprowadzanie jej 
jako przedmiotu na maturze jest 
nierozważne. 
Bo jak zdać egzamin z wiary? 
Nie wyrzec się Boga w chwili 
gdy uzbrojeni oprawcy tego 
wymagają - tak, to jest zdanie 
takiego egzaminu. A napisanie 
pracy i poprawne wymienienie 
np. tajemnic różańca, co mia-
łoby zmieniać w życiu matu-
rzysty? Jakie wzbudzi emocje 
religijne? 
Wiary nie da się „nauczyć”. Ja-
kie oceny na maturze mieliby 
Apostołowie, w większosci nie-
piśmienni rybacy i rzemiślnicy? 
Wiara nie ma nic wspólnego  
z wykutą na blachę teorią.  

Kto nie gra,
ten przegrywa

Bodźcem do napisania tego 
tekstu jest KATAR, który w tym 
roku odbywa się po raz 25. Jest 
to przegląd młodych kapel. Ten 
jubileusz wywołuje we mnie py-
tanie: czy tego typu wydarzenia 
mają jeszcze jakikolwiek sens. 
Żyjemy w dobie licznych reality 
show, gdzie robi się taki cyrk, że 
głowa mała. Jeden na dziesięciu 
laureatów takich programów 
telewizyjnych coś tam osiąga, 
niekoniecznie musi być do tego 
szczególnie uzdolniony. Moje 
doświadczenia pokazują, że to 

droga na skróty i niekoniecznie 
profesjonalnie dalej kontynu-
owana. 
Sięgam pamięcią wstecz i gdy 
kilkanaście lat temu sam zaczy- 
nałem jako wolontariusz na ta- 
kich przeglądach jako technicz-
ny „przynieś – podaj – pozamia-
taj”, to było wielkie przeżycie. 
Dla mnie jako pasjonata muzy- 
cznego to było wielkie coś, spot- 
kania z rówieśnikami o podob-
nych zainteresowaniach, ludźmi  
sceny, mediów i wielkimi Artys- 
tami. Koncert Republiki w 2000 
roku w aleksandrowskim domu 
kultury jako zwieńczenie ogól-
nopolskiej Gitariady zmienił mo- 
je spojrzenie na świat. To był 
cios mentalny. W chwili obec-
nej uważam, że takie spotkania 
są wciąż potrzebne adeptom 
branży muzycznej. Podejmowa-
nie relacji, utrzymywanie ich, 
rozwijanie w żaden sposób nie 
zastąpi internet czy telewizja. 
Muzyczne przeglądy, o ile są 

rozmyślnie zorganizowane, 
prócz nagród rzeczowych dla 
muzyków, ich przyszłych mene-
dżerów, promotorów, realizato-
rów, dla publiczności powinny 
nieść pewną istotną wartość 
dodaną. Kontaktów czy przyjaź-
ni, doświadczenia, ogrania czy 
nawet prawdziwej rozpozna-
walności nie zapewnią żadne 
pieniądze i misterne kampanie 
marketingowe. 
Jurek Tolak, menedżer wspo-
mnianej Republiki, kiedyś mi 
powiedział, że jeśli chcę coś 
osiągnąć, to ponad to wszyst-
ko muszę mieć na siebie i dla 
siebie pomysł. Powtarzam to 
wszystkim, którzy w ten biznes 
się ładują. Konsekwencja, upór 
stanowi klucz do sukcesu, czy 
to muzyka, czy to menedżera. 
Zostają w obiegu najwytrwalsi. 
Kto nie gra, ten przegrywa.  

Michał „Powsinoga” 
Gajewski, właściciel 
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Tegoroczne Welconomy, jed-
nego z największych kongre-
sów gospodarczo-ekonomicz-
nych w Polsce i na świecie, 
zapowiada się bardzo inten-
sywnie. To mnóstwo zapro-
szonych gości – ministrów, 
eurodeputowanych, człon-
ków komisji Europarlamen-
tu, posłów, przedstawicieli 
rządu, władz miast, uczelni  
i przedsiębiorców. Do Toru-
nia przyjadą goście z Chin, 
Afryki, obu Ameryk, Australii  
i krajów europejskich. Ubie-
głoroczne forum przycią-
gnęło ok. 2000 uczestników, 
w tym roku przewiduje się 

znacznie więcej zaintere-
sowanych. – Nasz główny 
cel jest taki, żeby przedsta-
wiciele rządu wsłuchali się  
w to, co mają do powiedzenia 
uczestnicy Welconomy. I do 
tych ich propozycji, oczeki-
wań, problemów, z którymi 
się zmagają, dostosowali rzą-
dowe decyzje i cele stawia-
ne w najbliższej przyszłości  
– mówi Jacek Janiszew-
ski, były minister rolnictwa  
w rządzie Jerzego Buzka,  
a obecnie prezes Stowarzy-
szenia „Integracja i Współ-
praca”, które od 8 lat orga-
nizuje Welconomy in Toruń. 

A największe wyzwanie orga-
nizatorów: – Żeby ludzie, któ-
rzy są na co dzień przeciwni-
kami politycznymi, spotkali 
się w jednym miejscu. Żeby 
możliwości inwestycyjne w wo- 
jewództwie kujawsko-pomor-
skim zauważyło jak najwięcej 
osób w Europie i na świecie.
W Polsce nadal wielką bo-
lączką gospodarki jest brak 
myślenia perspektywicznego 
i nowatorskiego. Jak zazna-
cza Jacek Janiszewski, sam 
poziom myślenia innowacyj-
nego, już nawet na szczeblu 
młodzieży szkolnej, jest bar-
dzo wysoki. Pomysły mło-

dych Polaków są dostrzeżo-
ne i nagradzane w świecie 
na różnych konkursach. Na-
tomiast hamulec pojawia się  
w momencie, w którym trze-
ba zacząć działać organi-
zacyjnie i finansowo. Wielu 
przedsiębiorców, jeśli ich fir-
my przynoszą zyski, osiada 
na laurach. Nie inwestuje w 
nowe technologie i rozwój. 
A to myślenie krótkowzrocz-
ne. – Często właściciele nie 
widzą potrzeby zatrudnienia 
czy współpracy z naukowca-
mi. Zadowala ich stan obec-
ny. A tak naprawdę innowa-
cyjność wpływa na obniżanie 

kosztów, podwyższenie przy-
chodów, zwiększa konkuren-
cyjność. To ciągły rozwój, 
który pozwala na trwałą 
obecność na rynku – zazna-
cza prezes stowarzyszenia. 
– Forum skierowane jest  
do przedsiębiorców upatrują-
cych w takich spotkaniach 
jak nasze szansę na nawiąza-
nie nowych kontaktów bizne-
sowych, do osób pragnących 
zasięgnąć  najbardziej aktu-
alnej wiedzy na  tematy go-
spodarcze – wyjaśnia Jakub 
Janiszewski, PR menedżer 
stowarzyszenia „Integracja 
i Współpraca”. Podstawą 
Welconomy jest dyskusja. 
Podczas dwudniowego forum 
zaplanowano 50 paneli te-
matycznych. Pierwszy dzień 
upłynie pod hasłem „Inno-
wacyjność w gospodarce” 
odbędzie się sesja plenarna 
z udziałem prof. Jerzego Buz-
ka, przewodniczącego Komisji 
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weLcoNoMy ForuM iN Toruń Ma zMuszać do reFLeKsJi  
i wPływać Na decyzJe rządzących, a TaKŻe zachęcać 
Przedsiębiorców do rozwoJu. TeMaT iNNowacyJNoŚci  
wsPółPracybędzie Towarzyszył ForuM do 2020 roKu. 
dLaczeGo? bo są oNe KLuczowe dLa PosTęPu
w GosPodarce NaszeGo KraJu. XXiii weLcoNoMy 
JuŻ 7 i 8 Marca w hoTeLu coPerNicus. 

Przemysłu, Badań Nauko-
wych i energii Parlamentu 
Europejskiego, który będzie 
moderatorem dyskusji. 

W roli prelegentów organi-
zatorzy zaprosili przedsta-
wicieli największych polskich 
firm i instytucji, m.in. Piotra 
Całbeckiego – marszałka 
województwa kujawsko-po-
morskiego, Ryszarda Petru 
– dawniej ekonomistę ds. 
Polski i Węgier w Banku Świa-
towym w latach 2001–2004, 
obecnie przewodniczącego 
„Nowoczesnej”, czy Pawła 
Olechnowicza – dyrektora 

Lotosu. Natomiast drugiego 
dnia będzie również innowa-
cyjnie, ale pod kątem nauki. 
Tym razem jako moderatora 
sesji wybrano prof. Andrze-
ja Tretyna – rektora UMK. 
Jako panelistę honorowego 
zaproszono Jarosława Gowi-
na – wicepremiera, ministra 
nauki i szkolnictwa wyższe-
go. Dyskusja odbędzie się  
z udziałem wybitnych na-
ukowców. Ze środowiska rzą-
dowego do konferencyjnych 
dyskusji włączą się również 
ministrowie: środowiska Jan 
Szyszko, rolnictwa i rozwoju 
wsi Krzysztof Jurgiel, rozwoju 
Jerzy Kwieciński.  

Tematyka Welconomy jest 
bardzo bogata, obejmująca 
wiele ważnych obszarów. 
Oprócz przewodniej innowa-
cyjności będzie ona dotyczyć 
m.in.: sytuacji ekonomiczno
-politycznej na arenie mię-

dzynarodowej, technologii 
IT, administracji, gospodarki, 
medycyny, spraw społecz-
nych, bankowości, spraw spo-
łecznych, ochrony środowi-
ska, rolnictwa czy przemysłu 
zbrojeniowego. Od skutecz-
nego realizowania projektów 
innowacyjnych w przedsię-
biorstwach, bezpieczeństwa 
energetycznego, roli instytu-
cji finansowych, wartości ma-
łych i średnich przedsiębior-
czości, przez przyszłość wsi 
i rolnictwa w naszym kraju, 
otoczenie biznesowe współ-
czesnego sportu, po tematy 
nieco lżejsze, aczkolwiek zna-
czące: mężczyzna współcze-
sny – wojownik, barbarzyńca 
czy ofiara. Z roku na rok wi-
dać coraz większe ożywienie 
dyskutantów. – Intensyw-
niejsze i bardziej efektywne 
stają się rozmowy kuluarowe, 
spotkania biznesowe, to oka-
zje do nawiązywania nowych 
kontaktów – zaznacza Jakub 
Janiszewski. PR menedżer 
Stowarzyszenia „Integracja  
i Współpraca”. – Od 3 lat ob-
serwujemy coraz więcej zain-
teresowanych w wieku 25-35 
lat. To są młodzi przedsię-
biorcy, którzy podczas forum 
mają czasem niepowtarzalną 
okazję zabrania głosu w dys-
kusji i bezpośredniego zada-
nia pytań, w nurtujących ich 
kwestiach, prezesom dużych, 
renomowanych firm. 

Ci, którzy zaznaczą swoją 
obecność po raz pierwszy, 
wiedzą, że wrócą z cenną 
wiedzą. – Na pewno bardzo 
ciekawie zapowiada się sze-
reg paneli na temat rolnic-
twa – a ten temat interesuje 

W Polsce nadal wielką bolączką  
gospodarki jest brak myślenia per- 
spektywicznego i nowatorskiego.

Ciąg dalszy 
na s. 5 >>>

Jacek Janiszewski ze Stowarzyszenia 
"Integracja i Współpraca", organizator Welconomy Forum in Toruń
 Fot. Anna Wojciulewicz
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nas najbardziej. Jesteśmy 
firmą, której podstawą dzia-
łania jest nieustanna praca 
nad innowacyjnością. Cią-
gle inwestujemy w badania  
i nowe środki ochrony roślin, 
poznajemy tendencje, jakie 
są w GMO. Przy tym wszyst-
kim musimy mieć na uwadze 
ochronę środowiska i bezpie-
czeństwo. To ważne tematy, 
o których trzeba rozmawiać 
– mówi dyrektor ds. korpo-
racyjnych na Polskę i kraje 
bałtyckie Izabela Wawerek 
z firmy Syngenta Polska  
– lidera rynku środków ochro-
ny roślin i nasion. Welconomy 
ma być konstruktywne. I dla 
wielu przedsiębiorców wła-
śnie takie jest. Przedstawicie-
le ogólnopolskiej firmy City 
Service Poland, która kilka 
lat temu nabyła największą 
działającą w Polsce spółkę  
z branży administrowania do-
mami wielorodzinnymi Zespół 
Zarządców Nieruchomości, 
pojawiają się na toruńskiej 
konferencji od kilku lat. Jak 
mówi Jarosław Dąbrowski, 
członek zarządu, uczestnic-
two w takim wydarzeniu daje 
możliwość zaprezentowania 
się ich firmie, poznania innych 
ofert, nawiązania kontaktów. 

Żeby utrzymać pozycję naj-
większego w kraju zarządcy 
nieruchomościami, za nie-
odzowne uważa pojawianie 
się co roku w Toruniu. Takie 
spotkania dynamizują firmę. 
Uczestnictwo w panelach 
tematycznych jest bezpłat- 
ne. Wystarczy skontak-
tować się z pracownikami  
Stowarzyszenia„ Współpra- 
ca i Integracja” (56 655 58 16,  
biuro@forumgospodarcze.pl)  
i zgłosić chęć uczestnictwa  
w określonym panelu, bo-
wiem ilość miejsc jest ogra-
niczona, choćby wielkością 
sal. Płatny jest natomiast 
udział w Welconomy (po-
siłki, noclegi, materiały 
konferencyjne oraz różne 
formy promocji).
szczegóły dotyczące 
paneli tematycznych 
na stronie www.fo-
rumgospodarcze.pl.  

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

Ciąg dalszy ze s. 4 >>> weLcoNoMy ForuM iN Toruń 
7-8 Marca 2016

sesJe PLeNarNe:
- 7 Marca: iNNowacyJNoŚć w GosPodarce -

Moderator: prof. Jerzy buzek – Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu 
Europejskiego, Premier RP w latach 1997-2001, Przewodniczący PE w latach 2009-2012
Panelista honorowy: Mateusz Morawiecki – Wicepremier, Minister Rozwoju

- 8 Marca: NauKa w słuŻbie iNNowacyJNoŚci -
Moderator: prof. dr hab. Andrzej Tretyn – Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
Panelista honorowy: Jarosław Gowin – Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa
 

wybrNe PaNeLe dysKusyJNe: 

Kłopoty u sąsiadów. unia europejska, bliski 
wschód, europa wschodnia,

łączenie rynków gazu i energii w unii 
europejskiej a priorytety  bezpieczeństwa 

energetycznego,

Technologia i biznes. Główne trendy i tendencje,

Kierunki inwestycji jednostek samorządu 
terytorialnego a sytuacja finansowa, 

Nowe trendy i kierunki rozwoju związane 
z inwestycjami infrastrukturalnymi,

Jak skutecznie realizować projekty 
innowacyjne w przedsiębiorstwach

z wykorzystaniem środków finansowych 
publicznych i prywatnych,

rola instytucji finansowych - edukacja, 
stymulowanie rynku, atrakcyjność oferty 

oszczędnościowej,

Nawozy, rolnik, Nauka. Źródła budowania 
przewagi konkurencyjnej,

wartość małej i średniej przedsiębiorczości 
w gospodarce,

Profilaktyka i Promocja zdrowia,

Transparentnie i efektywnie. relacje
między administracją a sektorem,

rola i znaczenie spółdzielczości w rozwoju 
społeczno-gospodarczym Polski,

czy patriotyzm konsumencki produktów 
rolnych ma sens?

Przyszłość wsi i rolnictwa w Polsce
(2016-2017),

Możliwości inwestycyjne gmin 
przy autostradach,

o przemocy bez stereotypów. analiza 
samorządowych programów przeciwdziała-

nia przemocy w województwie  
   Kujawsko-Pomorskim.

odpowiedzialność za mobbing
 – co powinien wiedzieć pracodawca – warsztat.
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- Kiedy przegląd muzyczny 
miał swoje początki był or-
ganizowany w dwóch kate-
goriach: mocnych i lekkich 
brzmień. Od kilku lat pre-
zentowane są różne gatunki 
muzyczne – od najpopular-
niejszych, czyli rocka czy 
punk rocka, przez jazz, blu-
esa, muzykę elektroniczną, 
hip-hop, po nowe brzmienia. 
Do finału dostaje się około 
15 amatorskich zespołów czy 

solistów, wszystkich zgło-
szeń mamy zazwyczaj około 
50 – mówi Katarzyna Koź-
likowska z Wojewódzkiego 
Ośrodka Animacji Kultury  
w Toruniu. 
Są wykonawcy, którzy poja-
wiają się kilka razy na prze-
glądach. Tym, co przyciąga 
uczestników, jest między in-
nymi niepowtarzalna okazja 
wystąpienia na legendar-
nej scenie Od Nowy. Scenie,  

na której występowała Re-
publika czy Kobranocka. KA-
TAR – jedyny taki festiwal  
w województwie kujawsko
-pomorskim, który obchodzi 
w tym roku ćwierćwiecze, 
przez te wszystkie lata przy-
ciągnął 820 zespołów. Do fi- 
nału jury wyłoniło 510 ka-
pel. Najwięcej, bo 54 zespoły, 
wystąpiły w finałowych kon-
frontacjach w 2003 r.  – Prze-
gląd to często przepustka  

do popularności dla wyko-
nawców. Finaliści tacy jak 
Czaqu, Kumka Olik, Stainless  
– późniejszy Doktor C. – od-
noszą dziś sukcesy. Wielu lau-
reatów czy dawnych uczest-
ników z czasem stawało się 
jurorami poszczególnych prze- 
glądów, udzielając rad i wska-
zówek – dodaje Katarzyna 
Koźlikowska. Pojawiali się 
zdolni soliści i solistki, jak np. 
Anna Karamon obecnie two-

rząca zespół „Dziewczyny”, 
Marta Moszczyńska, która 
występowała u Józefowicza, 
a teraz u Piotra Rubika, czy 
Weronika Bochat, śpiewają-
ca w teatrze Roma. Zwycięzca 
z poprzedniego roku, zawsze 
występuje na kolejnym prze-
glądzie jako laureat. W tym 
roku to grupa Rozes z Brodnicy. 
Lata KATAR-u to również lata 
ewolucji. Dawniej nagrywano 
na kasetach, co nie dawało 

zbyt dobrej jakości wykona-
nia. Dziś nagrania są tech-
nicznie bardzo dobre. Jedno 
się nie zmienia: cała prawda 
o wykonawcach wychodzi  
na scenie. Zmienia się techni-
ka, coraz łatwiejsze jest na- 
grywanie, granie, brzmie-
nia są coraz szlachetniejsze. 
Jedno się nie zmienia: za tym  
morzem dźwięków stoi wraż-
liwość człowieka, muzyka, 
twórcy. I czasem tych wraż-

liwych artystów jest bardzo 
wielu i dobrze rokują na przy-
szłość – opowiada jeden z ju-
rorów, kompozytor i instruk-
tor muzyczny Erwin Regosz. 
Wykonawcy muszą pamiętać 
o tym, że jury zaczyna się 
przypatrywać występującym 
od momentu wejścia na scenę 
– obserwuje, jak gestykuluje, 
jak mówi, czy jest spójność 
w tym, co robi, w jego wize-
runku scenicznym. Erwin Re-

gosz: – Twórczość na scenie 
to umiejętność opowiada-
nia pewnej historii. Zaczyna 
się liczyć prawda przekazu, 
połączenie dźwięku z tym 
przekazem, bo to właśnie 
ta prawda nas przekonuje. 
Jak mówi juror, istotna jest 
oryginalność, jakaś inność, 
osobliwość wykonawców, ich 
muzyki. Wspomina zespół 
Blackberry Hill, który w ubie-
głym roku otrzymał nagrodę, 

a zachwycił jurorów muzyką 
zbliżoną do irlandzkiego fol-
ku, ale z polskimi akcentami. 
Obecność takich jurorów jak 
m.in. Zbyszek Krzywański  
z „Republiki” czy Jacek Bryn-
dal z Kobranocki, czyli na-
zwisk z wieloletnim doświad-
czeniem muzycznym, podnosi 
rangę i prestiż oceny laure-
atów. Docenienie przez auto-
rytety to ogromne wyróżnie-
nie dla uczestników KATAR-u.     
Amatorski ruch artystyczny 
ma bardzo licznych wyko-
nawców i dzięki nim coroczny  
KATAR może się odbywać w na- 
szym województwie. W ubie-
głym roku w finale znaleźli 
się uczestnicy z Torunia, Byd-
goszczy, którą reprezento-
wało aż pięć na jedenaście 
zespołów, Grudziądza, Świe-
cia i Brodnicy. Zanim nadej-
dzie kwietniowy finał, kto 
jest jeszcze chętny do wzię-
cia udziału w przeglądzie, 
musi się śpieszyć. Zgłoszenia 
przyjmowane są do 12 lutego, 

a formularz można wypełnić 
na stronie www.woak.torun.
pl. Oprócz niego kluczową  
sprawą jest dołączenie dwóch 
plików demo, z których jeden 
musi być autorski. Ich war-
tość, oryginalność oceniać 
będą specjaliści muzyczni. 
Szansę na głosowanie mają 
także internauci – mogą  
to zrobić od 22 lutego do  
6 marca na portalu gra fm. 
– Dźwięk zmienia ludzi, u- 
wrażliwia, poszerza horyzon- 
ty. Jeżeli muzyk chce nim coś  
przekazać i robi to z prze- 
konaniem, jest to dla nas 
największa wartość. Dzięki 
tej rzeszy ludzi, którzy chcą 
śpiewać, nawet jeśli nie robią 
tego perfekcyjnie, konfronta-
cje mają sens – podsumowuje 
Erwin Regosz.    

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl 

- Nie Ma szTywNych KryTeriów oceNiaNia. isToTNe JesT dLa Nas To, Żeby Muzycy wysTęPuJący 
Na sceNie Po ProsTu Nas czyMŚ zaiNTeresowaLi, zasKoczyLi. Żeby była w TyM ŚwieŻoŚć, 
iNNoŚć, a Nie scheMaTyczNoŚć – Mówi JedeN z Jurorów MuzyczNeJ KoNFroNTacJi aMaTorsKieJ 
TwórczoŚci arTysTyczNeJ reGioNu erwiN reGosz. KaTar JuŻ 2 KwieTNia Po raz XXV.

Od ćwierć wieku prOmują młOde zespOły

REKLAMA TRN 2016021203G

Galeria KarczewsKi
ul. rynek Nowomiejski 25

suN & leNs ceNter KarczewsKi
ul. szeroka 43

PracowNia
ul. staszica 10 b

PracowNia
ul. lisia 3

PracowNia
ul. Ślaskiego 1

www.optometriakarczewski.pl

Jury: Maurycy Męczekalski – 
szef od Nowy, zbyszek Krzy-
wański z „republiki”, Mariusz 
składanowski – dziennikarz 
muzyczny radia Gra, Jacek 
bryndal – „Kobranocka”, 

Grzegorz Kopcewicz – „butel-
ka”, erwin regosz – kompozy-

tor i instruktor muzyczny 
w woaK-u.

Finał zeszłorocznej edycji                                                                                                                                                          Fot. Nadesłane
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z różnych dziedzin
Jedno jest dla nas pewne, 
wszystkich prezentowanych 
przez nas Pań, nie da się upla-
sować w jednej kategorii. Dla-
tego postanowiliśmy podzielić 
uczestniczki na cztery kategorie. 
Wśród dziedzin, w których toru-
nianki wiodą prym wyłoniliśmy: 
sport, biznes, pomoc oraz kate-
gorię łączoną – kulturę i promo-
cję. Mamy nadzieję, że dzięki te- 
mu wybór kandydatek bę-
dzie bardziej klarowny, tym 
bardziej że wyłonimy laure-
atkę w każdej kategorii. Choć 
prawdziwa sztafeta może to-
czyć się tak samo w sporcie, 
jak i biznesie, wybrać można 
zarówno wyścig, jak i walkę  
o czyjeś życie lub zdrowie,  nie 
chcemy tych zasług ze sobą po-
równywać. 

razem na starcie
Ze względu na to, by głoso-
wanie było miarodajne i dawa- 
ło równe możliwości wsparcia 
Państwa faworytek, podjęliśmy  
decyzję o głosowaniu podczas  
całego trwania plebiscytu. Oz- 
nacza to, że głosy można od- 
dawać od dziś (12.01.2016) do os- 
tatniego dnia jego trwania  
(10.03.2016). W tym wydaniu 
prezentujemy wszystkie Panie 
biorące udział w naszej zabawie. 
W każdym tygodniu będziemy 
przybliżać kolejne sylwetki i dzia- 
łalność kandydatek. 

Na dzień Kobiet
Rozstrzygnięcie plebiscytu za-
planowaliśmy w okolicach Dnia 
Kobiet, uważając, że to najlep-
sza data, by docenić działania 
„Kobiet Torunia”.  11 marca za-
prosimy wszystkie nominowanie 

Panie na rozstrzygnięcie ple-
biscytu, które odbędzie się 
w toruńskim Hotelu Copernicus. 
Mamy nadzieję, że będzie to fan- 
tastyczna okazja do poznania się,  
podzielenia refleksjami na temat 
kobiecego świata w naszym mie-
ście oraz wymiany kontaktów. Nie 
mniej miłe będzie zwycięstwo w 
SMS-owej zabawie, które zosta-
nie nagrodzone weekendowym 
wyjazdem do spa oraz innymi 
niespodziankami przygotowanymi 
przez naszych sponsorów.
Pozostaje nam tylko życzyć wszys- 
tkim Paniom powodzenia i pogra- 
tulować sukcesów. Wasza chary- 
zma jest impulsem do zmian  
dla wielu kobiet w naszym mieście. 
Tak trzymać! 
Patronat nad plebiscytem objęli:
Radio Gra Toruń oraz TV Toruń.

Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl 

- 7 -KOBIETY TORUNIA

rOzpOczynamy plebiscyt magazynu „tOrOntO”
Pomagają, inspirują, ciężko pracują na swoje sukcesy. łączy je jedno - nie znają granic i rutyny. czas je docenić! Przedstawiamy  
dwanaście kandydatek w wyjątkowym plebiscycie naszego tygodnika.
Zazwyczaj skromne i nielubiące mówić o swoich sukcesach. Cieszące się szacunkiem i budzące podziw. Kobiety, które udowadniają, że płeć  
piękna wcale nie jest słaba. Odstawiają stereotypy na dalszy tor i zakasują rękawy. Robią to dla siebie i dla innych.
Dla samorealizacji  i wsparcia potrzebujących. Pokazują, że niemożliwe jest realne do wykonania. 

kObiety tOrunia

REKLAMA REKLAMATRN 2016021204G TRN 2016021205G

www.optometriakarczewski.pl

Kobiety Torunia prezentujemy na stronach 8 i 9 tego wydania
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andżelika dzięgiel

Biegaczka, propagatorka zdro-
wego trybu życia i biegania, 
zawodniczka i organizatorka, 
współtwórczyni toruńskiego 
biegu „Run Toruń - zwiedzaj 
ze zdrowiem”. Sport jest jej nu-
merem jeden zarówno w życiu 
prywatnym, jak i zawodowym, 
w którym związała się z toruń-
ską drużyną Twardych Pierni-
ków.  Sukcesem Andżeliki są 
nie tylko starty w zawodach, 
ale i zarażanie pasją do sportu.  

anna Kulczyńska

Jedna z najbardziej utytuło-
wanych zawodniczek karate  
tradycyjnego w naszym kra- 
ju, w Toruniu od lat mentor- 
ka młodego pokolenia, uczy, 
inspiruje, zachęca do pracy 
nas sobą zarówno dzieci, jak  
i młodzież.  Anna Kulczyńska 
na co dzień jest prezesem  
i trenerem Toruńskiego Klu- 
bu Karate Tradycyjnego „Ku- 
made”. Od 1998 roku członek 
Kadry Narodowej.

agnieszka skalniak

Reprezentująca toruński klub 
Néstle Fitness Cycling ko-
larka szosowa, medalistka 
mistrzostw świata i Euro-
py w kategorii juniorek.  
W zeszłym roku w estoń-
skim Tartu wywalczyła ty- 
tuł mistrzyni Europy w ko-
larskiej jeździe indywidu-
alnej na czas juniorek, dwa 
lata temu w hiszpańskiej 
Ponferradzie, w mistrzostwach 
świata wywalczyła brąz.

ilona Termińska

Nazywana Pierwszą Damą To-
ruńskiego Speedwaya prezes 
klubu żużlowego. Pani Ilona 
fotel prezesa objęła w 2015 
roku, zastępując na nim swoje-
go męża Przemysława. W tym 
roku poprowadzi „Anioły” do 
zwycięstwa, czego oczywiście 
życzymy i szefowej, i zawod-
nikom. Prywatnie fanka czar-
nego sportu zaangażowana  
w edukację sportową i działa-
nia prospołeczne.

Monika Gotlibowska

Kobieta biznesu, przykład 
tego, jak ciężką pracę sku-
tecznie przekuć w sukces, 
współwłaścicielka Oberży  
i Kurantów, ale także dzia-
łaczka społeczna. Pani Mo-
nika jest członkiem rady 
społecznej ds. rozwoju spo- 
łeczno-gospodarczego ze-
społu staromiejskiego w To- 
runiu. Zaangażowana w ży- 
cie Starówki, wcześniej m.in. 
obronę Domu Harcerza.

renata Jassowicz

Z wykształcenia technolog 
żywności, dietetyczka oraz 
instruktorka rekreacji ru-
chowej. Na co dzień  przede 
wszystkim przedsiębiorca. 
Od wielu lat z powodzeniem 
prowadzi salon Beauty  
Essence Oriental Day SPA. 
W biznesie zawsze konse-
kwentna i zdeterminowana. 
Zaangażowana nie tylko  
w pracę, ale i propagowanie 
zdrowego trybu życia.

kObiety tOrunia 2016 
GłosowaNie Trwa od 12 LuTeGo do 10 Marca. PrezeNTacJe KaNdydaTeK sysTeMaTyczNie będzieMy 
PrezeNTować Na Naszych łaMach. oTo dwaNaŚcie Pań, KTóre zosTały NoMiNowaNe. zachęcaMy 
do wsPieraNia swoich KaNdydaTeK, a za wszysTKie PaNie TrzyMaMy KciuKi!

sPorT bizNes

sMs na numer 71068
o treści: Tc.KbrT.1 

koszt sMs-a: 1,23 zł z VaT

sMs na numer 71068
o treści: Tc.KbrT.2 

koszt sMs-a: 1,23 zł z VaT

sMs na numer 71068
o treści: Tc.KbrT.3 

koszt sMs-a: 1,23 zł z VaT

sMs na numer 71068
o treści: Tc.KbrT.4 

koszt sMs-a: 1,23 zł z VaT

sMs na numer 71068
o treści: Tc.KbrT.5 

koszt sMs-a: 1,23 zł z VaT

sMs na numer 71068
o treści: Tc.KbrT.6

koszt sMs-a: 1,23 zł z VaT
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aleksandra 
ruszczak-baucz
Prezes toruńskiej fundacji 
„Nadzieja”. Codziennie wal-
czy o przetrwanie hospicjum 
i uśmiech chorych dzieci, któ-
re w nim przebywają. Mimo że 
radość dzieciństwa przysłania 
im choroba i bardzo często 
samotność, pani prezes wraz  
z pracownikami i wolontariu-
szami hospicjum stara się stwo-
rzyć im namiastkę rodzinnego 
domu. Kontynuatorka dzieła 
Ołeny Bożemskiej.

agnieszka szarecka 

Szefowa toruńskiego schro- 
niska dla zwierząt. Okazuje 
serce zwierzakom, dla któ-
rych zabrakło miłości. Pil-
nuje, żeby podopiecznym 
niczego nie brakowało i by 
jak najwięcej  z nich zna-
lazło drugi dom. Niestety, 
mimo że co roku wielu to-
runian przygarnia osiero-
cone zwierzęta, potrzeby 
wciąż są bardzo duże, 
szczególnie zimą. 

są wyGodNe,  odPowiedNio sProFiLowaNe i MoŻNa się Na Nich rozsiąŚć JaK w FoTeLu. 
do TeGo PrzyciąGaJą wzroK, bo wProwadzaJą eLeMeNT zasKoczeNia w MieJsKieJ 
PrzesTrzeNi. a Mowa o… ławKach reKLaMowych, KTóre właŚNie PodbiJaJą ToruńsKi ryNeK!

Magdalena stachera 

Prezes Stowarzyszenia Wspie- 
rania Twórczej i Aktywnej 
Młodzieży „Pestka”. Orga-
nizacja nie tylko aktywizuje 
twórczo i społecznie młodych 
ludzi, ale także cyklicznie or-
ganizuje koncerty i zbiórki dla 
potrzebujących młodych to-
runian.  Nie tylko otwiera ser-
ce na innych, ale także uczy, 
jak to czynić. Uczy młodzież 
empatii i zrozumienia drugie-
go człowieka.

Niewątpliwie przykuwają 
uwagę, bo są elemen-
tem miasta, który ubar-
wia krajobraz i wprowa-
dza dodatkowe barwy. 
W szarość ulic wnoszą 
kolor, uśmiech i… nie-
spodziankę. Zawsze z 
ciekawą grafiką, wyjąt-
kowym zdjęciem i no-
śnym hasłem. Jedne są 
brązowe, inne czerwone, 
jeszcze inne zielone. Peł-
na dowolność. 

Co na nich znajdziemy? 
Przede wszystkim oferty 
dedykowane i promowane 
dla mieszkańców ich okolic. 
Wracając z pracy, ze szko- 
ły, idąc na spacer mimowol- 
nie zauważymy na nich, że za- 
chęcają do odwiedzenia spa, 
posmakowania pysznych dań  
z restauracji, a nawet do na- 
uki jazdy. Z reklamowania 
się na ławkach korzystają 
lokale gastronomiczne, ho-
tele, przedszkola, markety, 
pracownie mebli. Żeby nie 

było nudno, reklamy na ław-
kach zmieniają się często co 
miesiąc. 
Ławeczki znajdują się w głów-
nych ciągach komunikacyj-
nych naszego miasta. Ponad 
100 ławek znajdziemy dokład-
nie w dwudziestu jeden miej-
scach. Są na Żółkiewskiego, 
Reja, Gagarina, Kraszewskie-
go, Tuwima, Małachowskiego, 
Dziewulskiego, Lelewela. 
A to tylko początek, bo jeszcze 

w tym roku ma ich być 150  
w trzydziestu miejscach na-
szego miasta. 
Umiejscowione tam, gdzie 
spacerowicze chcą odpocząć 
i pokontemplować. Są w miej-
scach, gdzie dotąd innej formy 
wypoczynku i wytchnienia nie 
było. Można śmiało siadać, 
robić zdjęcia i nie martwić się,  
że się ubrudzimy. - Są napra- 
wdę tak skonstruowane, że sia- 
da się na nich jak na fotelu. Są 

odpowiednie kąty nachylenia 
wygodne dla naszego kręgo-
słupa i nóg. Co więcej, rekla-
my są zrobione z materiału, 
który zachowuje czystość, nie 
zbiera się na nim woda, spa-
da też śnieg – mówi właściciel 
firmy Shine Design, Leszek 
Kowalski.
Dobra jakość, estetyka i po-
mysłowość wykonania – to ich  
zalety. Grafika, obrazki, hasło, 
symbole, zdjęcia – nie po-

zwolą o sobie zapomnieć. Na 
siedzisku znajdziemy infor-
macje adresowe i kontaktowe 
firmy, która się tak reklamuje, 
a na oparciu zdjęcia samego 
produktu. Proste i przyjem-
ne w odbiorze. Funkcjonalne 
 i pomysłowe!

Reklamy można też w Shine 
Design połączyć: zawiesić je  
w windach, skorzystać z ga-
dżetów reklamowych od zdjęć 
na kubkach po szeroką pro-
mocję w social media i Inter-
necie. Do dyspozycji sa jesz-
cze billboardy i kompleksowe 
rozpisanie kampanii reklamo-
wej łącznie z doborem najod-
powiedniejszych nośników. 

Pomysł na te kolorowe ławki 
narodził się w Toruniu w 2012 
roku, później trwał okres testo-
wy, profilowanie idealnej ławki, 
aż wreszcie pierwsze z nich 
stanęły w naszym mieście w 
2014 roku. I od tego czasu 
cieszą się niesłabnącą popu-
larnością!

Katarzyna 
Kombi Jankowska
Społeczniczka od zawsze, 
twórczyni fundacji Fabryka 
Utu, centrum społeczno-kul-
turalnego „Kulturhauz” przy 
ulicy Warszawskiej i Spo-
łecznego Domu Kultury na 
Bydgoskim Przedmieściu. Ani-
matorka zajęć edukacyjnych 
dla dzieci, m.in. Dźwiękospa-
cerów.  Absolwentka toruń-
skiego Wydziału Sztuk Pięk-
nych, zawsze pełna zapału  
i pomysłów.

Joanna 
scheuring-wielgus
Społeczniczka i menedżer kul-
tury, przez wiele lat prezes fun-
dacji Win-Win, wspierającej ini-
cjatywy kulturalne i lokalnych 
artystów. Na działania typowo 
społeczne ma zdecydowanie 
mniej czasu, odkąd weszła do 
polityki. W szybkim tempie zro-
biła karierę na lokalnym rynku, 
najpierw walcząc o fotel prezy-
denta miasta, a finalnie zostając 
radną Torunia. W nowej kadencji 
została posłem na Sejm.

Katarzyna 
Kafka Jaworska
Szefowa Międzynarodowego 
Festiwalu Filmowego  „Tofi-
fest”, niestrudzenie walczy 
o pozycję naszego miasta 
w świecie filmu, zawsze na 
bieżąco nie tylko z lokalną 
kinematografią. Śledzi świa-
towe trendy i zjawiska w ki-
nie. Zawodowo szefowa kina 
Centrum w toruńskim Cent- 
rum Sztuki Współczesnej, 
gdzie jest dyrektorem pro-
gramowym.

OtO kandydatki w naszym plebiscycie

ŁaWki Na sukces! 

GłosowaNie Trwa od 12 LuTeGo do 10 Marca. PrezeNTacJe KaNdydaTeK sysTeMaTyczNie będzieMy 
PrezeNTować Na Naszych łaMach. oTo dwaNaŚcie Pań, KTóre zosTały NoMiNowaNe. zachęcaMy 
do wsPieraNia swoich KaNdydaTeK, a za wszysTKie PaNie TrzyMaMy KciuKi!

Patronat Medialny:

PoMoc KuLTura / ProMocJa

ul. Rolnicza 14/4, 87-100 Toruń        tel. 500 684 850       e-mail: biuro@shinedesign.pl

sMs na numer 71068
o treści: Tc.KbrT.7

koszt sMs-a: 1,23 zł z VaT

sMs na numer 71068
o treści: Tc.KbrT.8

koszt sMs-a: 1,23 zł z VaT

sMs na numer 71068
o treści: Tc.KbrT.9

koszt sMs-a: 1,23 zł z VaT

sMs na numer 71068
o treści: Tc.KbrT.10

koszt sMs-a: 1,23 zł z VaT

sMs na numer 71068
o treści: Tc.KbrT.11

koszt sMs-a: 1,23 zł z VaT

sMs na numer 71068
o treści: Tc.KbrT.12

koszt sMs-a: 1,23 zł z VaT
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nOwe kierunki 
na tOruńskich uczelniach

co roku uczelNie 
PoszerzaJą oFerTę 

dLa swoich 
KaNdydaTów.  

PróbuJą NadąŻać za 
PoTrzebaMi ryNKu 
Pracy, co zwięKsza 

MoŻLiwoŚci 
zNalezieNia 

zatrudNieNia 
Po uKończeNiu 
sTudiów. JaKie 
Nowe kieruNki 

w ostatNiM czasie 
PoJawiły się 

Na ToruńsKich 
uczeLNiach?

REKLAMA TRN 2016021209G

Największy wybór nowych pro- 
pozycji dla studentów poja-
wia się co roku na Uniwer-
sytecie Mikołaja Kopernika  
i w Wyższej Szkole Bankowej. 
Nie zawsze wszystkie plano- 
wane nowości udaje się wdro- 
żyć. Czasami w procesie rekru-
tacji okazuje się, że brakuje 
wystarczającej liczby chęt-
nych. Jednocześnie zainte-
resowanie innymi kierunkami 
nieraz przerasta zaplanowaną 
ilość kandydatów na danym 
kierunku. I tak UMK zapro-
ponował w ubiegłym roku 
17 nowych kierunków, w tym 
10 na studiach I stopnia i je-
den na jednolitych magister-
skich – architektura wnętrz. 
Dwa z nich: agrobiologia oraz 
technologie proekologiczne 
i zarządzanie środowiskiem 
nie zostały uruchomione z po-
wodu niewystarczającego za-
interesowania. Na większość 
nowych profili studiów zna-
leźli się jednak chętni. Dlatego 
od października ruszyły: język 
rosyjski w biznesie, lingwisty-
ka praktyczna i copywriting, 
materiały współczesnych te- 
chnologii, medioznawstwo 
oraz organizacja opieki nad 
osobą starszą. Największym 
zainteresowaniem cieszyły się: 
biologia sądowa – podczas re-
krutacji na jedno miejsce przy-
padało dziewięciu chętnych, 
komunikacja i psychologia  
w biznesie – czterech kan-
dydatów na miejsce i bez-
pieczeństwo narodowe – po 
dwóch chętnych. – W 2015 
roku uruchomiliśmy dwa typy 
studiów podyplomowych: me-
nedżer jakości oraz control-
ling biznesowy. Obecnie trwa 
rekrutacja na kolejne trzy 
nowe typy studiów podyplo-
mowych: w zakresie naucza-
nia wiedzy o społeczeństwie, 
nauczania historii i tworzenia 
startupu – Akademia Sku-
tecznego Biznesu – wymienia 
dr Ewa Walusiak-Bednarek, 
rzecznik prasowy UMK. War-
to wspomnieć, że zajęcia  
w ASB prowadzić mają prak-
tycy: pracownicy UMK, absol-

wenci Uniwersytetu Harvarda, 
Massachusetts Institute of Te- 
chnology (MIT) oraz absol-
wenci programu 500 Innvators 
realizowanego na Uniwer-
sytecie Stanforda. Obecnie 
UMK na nowych kierunkach 
kształci 623 osoby, a łącznie 
na studiach stacjonarnych  
I i II stopnia oraz jednolitych 
magisterskich studiuje ponad 
21 tysięcy studentów.  
W Wyższej Szkole Bankowej 
uruchomiono wszystkie zapla-
nowane kierunki. W tegorocz-
nej ofercie studiów I stopnia 
pojawiły się nowości – design 
w biznesie oraz informatyka 
w biznesie. Systemy bezpie-
czeństwa imprez masowych, 
international business, pro-
jektowanie i wdrażanie apli-
kacji mobilnych, edukacja 
dorosłych i praca z osobami 
starszymi czy odnowa biolo-
giczna z elementami fizjotera-
pii – to niektóre nowe specjal-
ności w ramach istniejących 
kierunków. Warto dodać, że 
najpopularniejszymi kierunka-
mi na WSB są obecnie: finanse 
i rachunkowość, bezpieczeń-
stwo wewnętrzne, inżynieria 
zarządzania oraz zarządzanie. 
W jej murach studiuje ponad  
8 tysięcy studentów i słucha-
czy, łącznie na wydziale to-
ruńskim i bydgoskim.
Odpowiedź na potrzeby rynku
Pojawianie się nowych kie-
runków czy specjalności nie 
jest oczywiście przypadko-
we. – Staramy się urucha-
miać autorskie kierunki, które 
otwieramy jako odpowiedź na 
zapotrzebowanie rynku pracy, 
konsultując programy kształ-
cenia na tych kierunkach  
z przedstawicielami praktyki. 

Nastawiamy się na studen-
tów pracujących i jesteśmy 
na nich otwarci. Staramy się 
dopasować organizację pro-
cesu kształcenia do tej grupy 
studentów. Dodatkowo wdra-
żamy i wykorzystujemy inno-
wacyjne narzędzia IT, które 
ułatwiają i umożliwiają stu-
dentom i słuchaczom kontakt 
z uczelnią – mówi rektor WSB 
prof. Marek Jacek Stankiewicz. 
Unikatowe kierunki w Polsce. 
Kolegium Jagiellońskie z no-
wości zaproponowało – na po-
dyplomówce przygotowanie 
pedagogiczne, a na studiach 
II drugiego kierunek admini-
stracyjno-ekonomiczne. Jest 
to  jedyny w kraju kierunek 
łączący zagadnienia z obsza-
rów administracji, ekonomii, 
ale także prawa, zarządzania 
oraz rachunkowości i banko-
wości. Mogą na nim kontynu-
ować naukę absolwenci stu-
diów pierwszego stopnia na 
kierunkach: stosunki między-
narodowe, bezpieczeństwo na- 
rodowe, bezpieczeństwo we-
wnętrzne, europeistyka, po-
litologia, geografia, historia, 
logistyka czy studiów inży-
nierskich.  
Jako jedyna niepubliczna u- 
czelnia w Polsce oraz jako je-
dyna w regionie, do kształce-
nia na kierunku kryminologia 
w trybie studiów licencjac-
kich i podyplomowych uzy-
skała uprawnienia Toruńska 
Wyższa Szkoła Przedsiębior-
czości. A Wyższa Szkoła Kul-
tury Społecznej i Medialnej 
poszerzyła specjalności na 
dziennikarstwie oraz komu-
nikacji społecznej o ofertę: 
dziennikarstwo informacyjne 
i sztuka prezenterska, na któ-

rych studenci przygotują się 
m.in. do pracy z mikrofonem 
i przed kamerami, oraz dzien-
nikarstwo on-line i marketing 
sieciowy.
Jak widać, wachlarz kierun-
ków jest szeroki. Pozostaje 

w tym urozmaiceniu dokonać 
właściwego wyboru, wytrwać 
i mieć zapał do nauki, któ-
ra ma być ciągłym, przede 
wszystkim samodzielnym od- 
krywaniem i pogłębianiem 
wiedzy. Dziś normą staje się 

studiowanie kilku kierunków  
i ciągłe dokształcanie. 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

edukacja

W dużym stopniu to rynek pracy wytycza nowe trendy na uczelniach.
Agata Jankowska - studentka studiów miejskich.
                                                                                 Fot. Anna Wojciulewicz
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iM wczeŚNieJ PrzyzwyczaiMy Nasz uMysł do Pracy, TyM dłuŻeJ będzie w dobreJ ForMie. warTo ćwiczyć Go od NaJMłodszych 
wczesNeGo dziecińsTwa. Na NauKę NiGdy Nie JesT za PóŹNo, aLe za wczeŚNie… TeŻ Nie! 

Marie sKłodowsKa-curie iNdiViduaL FeLLowshiP 

dLa badaczKi z uMK. LaureaTKą PresTiŻoweGo GraNTu 

zosTała dr KaThariNa boGusLawsKi z wydziału FizyKi 

astroNoMii i iNforMatyki.

od MałeGo oswaJaJą się z NauKą

GraNt dla rozwoju 
ToruńsKieJ FizyKi
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W naszym mieście dzieci od 
najmłodszych lat mają moż-
liwość korzystania z różnych 
form rozwijania swoich chłon-
nych umysłów. Akademia Na-
uki od wielu lat pomaga sta-
wiać najmłodszym, dzieciom 
już od 3. roku życia, pierwsze 
i kolejne kroki przede wszyst-
kim w czytaniu, w którym 
nabierają sprawności, równo-
cześnie doskonaląc koncen-
trację oraz pamięć. Najmłodsi 
poznają również matematykę, 
robotykę, a także uczestniczą 
w eksperymentach chemiczno
-fizycznych, rozbudzając w so- 
bie ciekawość świata. Akade-
mia wspiera dzieci w efektyw-
nej nauce i robi to naprawdę 
efektywnie. – Kursy efektyw-
nej nauki są naszą chlubą  
i jednocześnie pasją. Usamo-
dzielniają dzieci w uczeniu się. 
Naszym celem jest osiągnię-
cie stanu, w którym dziecko 
dobrze radzi sobie w szkole,  
to znaczy: ma dobre oceny, 
uczy się bez lęku, ma dobre 
kontakty z rówieśnikami oraz 
zdrowe – nienarcystyczne po-
czucie pewności siebie – mówi 
dyrektor toruńskiej Akade-
mii Nauki Joanna Wasieczko.  
– Dlatego im sprawniej dzieci 
posługują się nowoczesnymi 
technikami pracy umysłowej, 
tym lepsze wyniki osiągają 
w szkole. W rezultacie mają 
też większe poczucie własnej 
wartości, dobre relacje z ró-
wieśnikami, lepszą motywa-
cję do nauki i chęć rozwijania 
swoich zainteresowań.  

NauKowcy Twierdzą,  
Że szybKoŚć PrzeTwarzaNia 

iNForMacJi Przez dzieci 
w wieku 0-5 lat jest tak 
duŻa, Że odPowiada To 

iNteliGeNcji 500 iQ. 
dorosły uMysł Nie Ma

 ŻadNych szaNs. Po uPły-
wie 5. roKu Życia zdoLNoŚci 
dzieci drasTyczNie MaLeJą. 
PołączeNia NeuroLoGiczNe, 
KTóre Nie były doTychczas 

uŻywaNe, zaNiKaJą. 
i TaK dzieJe się JuŻ Przez 

reszTę NaszeGo Życia. 
dLaTeGo TaK waŻNe JesT, 

Żeby TreNować MózG  
od NaJMłodszych LaT i uczyć 

się, PozNawać, 
doŚwiadczać ŚwiaTa.

z naukami ścisłymi 
za pan brat 
Dzieci naprawdę nie tylko 
lubią bawić się autkami, la-
lami i pluszakami. Co roku 
Uniwersytet Dziecięcy przy-
ciąga na warsztaty mnóstwo 
małych mieszkańców Torunia 

i okolic. Zajęcia na wydzia-
łach fizyki, chemii, biologii 
i ochrony środowiska, ma-
tematyki i informatyki po-
magają oswajać latorośle  
z trudnymi dziedzinami, tymi, 
które zwykle w szkole ucho-
dzą za karkołomne. Ponieważ 

Stypendium indywidualne Ma- 
rie Skłodowskiej-Curie to nie-
zwykle prestiżowe wyróżnie-
nie dla badaczy, przyznawa-
ne przez Komisję Europejską  
i finansowane w ramach pro-
gramu Horyzont 2020. Dr Katha-
rina Boguslawski dzięki gran-
towi o wartości ponad 140 tys. 
euro będzie rozwijać nowe me- 
tody chemii kwantowej z prze- 
znaczeniem do chemii akty-
nowców. Jej badania mają  
na celu głębsze poznanie i zro-

zumienie chemii aktynowców, 
co w konsekwencji ma się przy-
czynić do ulepszenia procesu 
segregacji i separacji odpa-
dów radioaktywnych. Projekt 
będzie realizowany na Wy-
dziale Chemii UMK pod opieką  
dr. Dariusza Kędziery. To kolejny  
w ostatnim czasie duży sukces 
dr Boguslawski. W styczniu 
2016 r. badaczka z UMK znala-
zła się wśród laureatów grantu 
SONATA BIS, przyznawanego 
przez  Narodowe Centrum Na-

zumienie chemii aktynowców, 
co w konsekwencji ma się przy-
czynić do ulepszenia procesu 
segregacji i separacji odpa-
dów radioaktywnych. Projekt 
będzie realizowany na Wy-
dziale Chemii UMK pod opieką  
dr. Dariusza Kędziery. To kolejny  
w ostatnim czasie duży sukces 
dr Boguslawski. W styczniu 
2016 r. badaczka z UMK znala-
zła się wśród laureatów grantu 
SONATA BIS, przyznawanego 
przez  Narodowe Centrum Na-

uki . Badania dr Boguslawski 
zyskały dofinansowanie o war-
tości ponad 1,5 mln zł.
Dr Katharina Boguslawski jest 
chemikiem kwantowym. Studia 
magisterskie i doktorskie ukoń-
czyła na Politechnice Federal-
nej w Zurychu (ETH Zurich). 
 Od października 2015 r. pracuje 
na Wydziale Fizyki, Astronomii 
i Informatyki Stosowanej UMK 
pod opieką prof. Ireneusza Gra-
bowskiego.

z czasem spotkania dzieci  
z naukowcami poszerzono  
o obszar artystyczny i huma-
nistyczny, mogą rozwijać swo-
je talenty i zainteresowania 
wielokierunkowo. Prowadze-
nie warsztatów na salach wy-
działów uniwersyteckich do- 

 
daje zajęciom jeszcze bar-
dziej naukowego wydźwięku. 
Niemniej ważny jest kontakt  
z rodzicami i informacja zwrot-
na – czy dzieci są zadowolone 
i zainteresowane – to istotne 
dane dla przygotowujących 
warsztaty, prowadzących. 

Justyna Karwowska-Ozimek, 
prezes zarządu, koordynator 
Uniwersytetu Dziecięcego, dzia- 
łającego w ramach fundacji 
Amicus Universitatis Nicolai 
Copernici: – Zapisy prowa-
dzimy na cały rok akade-
micki, a tematy realizujemy 

  
w blokach zajęciowych. Kon-
tynuacja współpracy co roku 
sięga 85-90 procent. Bacznie 
obserwujemy uczestników  
– poza prowadzącymi zaję-
cia, czyli wykładowcami UMK, 
pod kątem pedagogicznym 
każdą grupą opiekują się trzy 

osoby na stałe do niej przy-
pisane w danym roku akade-
mickim. Dzięki temu łatwiej 
i szybciej nawiązywana jest 
relacja uczestnik – opiekun, 
co pozwala na sprawniejsze 
wychwytywanie i reagowanie 
w sytuacji, gdy dziecko na za- 

jęciach się nudzi. Jeśli tak jest, 
szukamy przyczyny.
Jak zaznacza Justyna Kar-
wowska-Ozimek, zajęcia mają 
dawać małym studentom 
radość, być źródłem zabawy 
i przyjemnego przyswajania 
wiedzy, a nie stawać się je-

dynie przykrym obowiązkiem. 
Uczestnictwo w tego typu spo-
tkaniach na większość niepeł-
noletnich studentów wpływa 
bardzo pozytywnie. Zdobyta 
wiedza daje lepsze wyniki w na-
uce, pomaga uczniom w przy-
gotowaniach do olimpiad czy 
konkursów. Miejscem sprzyjają-
cym poznawaniu rzeczywistości 
i odkrywaniu rzeczywistości  
i odkrywaniu jego tajemnic jest 
również toruński Młyn Wiedzy, 
który dzięki interaktywnym 
eksponatom, wprowadza naj-
młodszych w ciekawy wymiar 
nauki – bliskiej, namacalnej. 
Świetnie bawią się tam dorośli, 
więc tym bardziej najmłodsze 
pokolenie. Dzieci są zaintere-
sowane tematami naukowymi, 
jeśli spełniony jest jeden waru-
nek: temat poważny musi być 
podany w fascynującej młode 
umysły formie. A czasami nie-
wiele trzeba, żeby dzieci za-
chęcić do eksperymentowania. 
Dzieciaki, kiedy już spróbują, 
wykonają pewne ćwiczenia sa-
modzielnie, zaczynają uwielbiać 
doświadczać w ten sposób świa-
ta. Bardzo często mają świetną 
intuicję i zaskakują wnioskami. 
Warto podsycać w dziecku pęd 
do wiedzy, fascynację światem 
od wczesnego dzieciństwa – nie 
ma limitu wieku. Nie ma lepszej 
metody niż radosne uczenie się 
mimochodem, a chłonność dzie-
cięcych umysłów nie ma ogra-
niczeń, choć nam – dorosłym 
często wydaje się inaczej.

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

Kornelia Jasieniecka, trener kursów efektywnej nauki, z uczestniczkami Akademii Nauki.                                                  Fot. Anna Wojciulewicz
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spotkanie
Tuba dei

wernisaż 
Orzeł wylądował. Apollo 11 – 45 lat później.

Koncert 
carvin Jones/dariusz wudkowski

12.02.2016, 
godz. 18:00

Galeria sztuki wozownia, 
wstęp wolny

15.02.2016, 
Godz. 19:00
hrP „Pamela”, 
ul. Legionów 36

wstęp wolny

16 lutego 
godz. 18:00

Książnica Kopernikańska, 

45 lat temu, 21 lipca 1969 roku Neil 
Armstrong opuścił moduł księżyco-
wy Apollo 11 i stanął na powierzchni 
Księżyca. To właśnie wtedy padły 
słowa: „To jest mały krok człowieka, 
ale wielki skok dla ludzkości”. To był 
jeden z przełomowych momentów  
w dziejach ludzkości.
Ale lądowanie człowieka na Srebr-
nym Globie dla wielu pozostaje też 
najpiękniejszym momentem telewizji 
i mediów w ogóle. Z perspektywy 
czasu wielu uważa, że amerykański 
program podboju Księżyca, nie przy-
niósł ludzkości wymiernych korzyści, 
ale do dziś pozostaje triumfem ludz-
kiej nauki i przykładem zaangażowa-
nia i ofiarności jego uczestników.
Na zaproszenie do udziału w wy-
stawie odpowiedziało 144 artystów  
z 33 krajów z całego świata. Wysta-
wa została zrealizowana dla Galerii 
Działań w Warszawie, a jej kurato-
rem jest Wojciech Różyński.

Kolejny koncert z okazji osiemnastych urodzin 
„Pameli”. Tym razem artystą, na którym głównie 
skoncentruje swoją uwagę publiczność, będzie 
amerykański gitarzysta i wokalista Carvin Jones. 
Urodzony w Teksasie muzyk ma świetną opinię  
w bluesowym świecie, wspartą m.in. rekomenda-
cjami tak cenionych autorytetów, jak Albert Collins, 
Buddy Miles czy Eric Clapton, który określił Carvi-
na jako „nadchodzącą gwiazdę bluesa”. Muzykowi  
w jego projekcie, który nazwał po prostu Carvin 
Jones Band, towarzyszy rewelacyjna sekcja w skła-
dzie: Joe Edwards - bas oraz Levi Velasquez - perku-
sja. Rolę supportu tym razem organizator powierzył 
Dariuszowi Wudkowskiemu, który rozgrzeje publicz-
ność swoim solowym  akustycznym setem. Koncert 
poprzedzą warsztaty gitarowe, które wspólnie 
poprowadzą: Krzysztof „pARTyzant” Toczko oraz 
Carvin Jones. Zajęcia rozpoczną się o godzinie 17:00. 

Bohaterem kolejnego spotkania z cyklu To-
ruń Miasto Zabytków będzie dzwon Tuba 
Dei. Opowie o nim Krzysztof Przegiętka.  
Dzwon Tuba Dei, największy w Polsce tego 
rodzaju średniowieczny instrument mu-
zyczny, jest przedmiotem wielu publikacji, 
informacji, opowieści i legend. Wydawać by 
się mogło, że wiemy o nim prawie wszyst-
ko. Jednak dociekliwi badacze, mają to do 
siebie, że wciąż stawiają nowe pytania  
i nieustająco szukają na nie odpowiedzi. Czę-
sto podczas badań pojawiają się dodatkowe 
kwestie do wyjaśnienia. Dzięki temu nasza 
wiedza wciąż rośnie, również w odniesieniu 
do zabytków, które świetnie znamy. Tuba 

Dei jest tego znakomitym przykładem.  
W trakcie spotkania Krzysztof Przegiętka 
zrelacjonuje wyniki najnowszych badań  
– fizycznych i historycznych – którym pod-
dana została Trąba Boża. Przy tej okazji od-
powie na wiele pytań i postawi nowe hipo-
tezy. Pokaże, jak fascynujące i prowadzące 
do nowych wniosków i ustaleń, może być 
odkrywanie przeszłości rodzinnego miasta. 

Koncert
Kult anplakt

Koncert
Mela Koteluk

spektakl
diwa

13.03.2016, godz. 18:00
cKK Kordanki, scena kameralna

bilety: 50 zł

Legenda polskiego rocka po raz ko-
lejny zaprasza swoich fanów na nie-
zwykłą trasę, podczas której usły-
szymy największe przeboje Kult  
w wersjach bez prądu.
Pierwszy z unikatowej serii koncertów aku-
stycznych zespołu KULT został zarejestro-
wany 22 września 2010 roku w warszawskim 
Och-Teatrze, przy współpracy z MTV Polska, 
a wydawnictwo, zawierające niepowtarzalne 
wersje utworów zarówno z nowszych, jak i 
starszych krążków grupy, osiągnęło szczyty 
popularności i zyskało rzadko spotykane, 
najwyższe wyróżnienie muzyczne – status 
„diamentowej płyty”. Po trzech latach od 
pierwszej trasy koncertowej, na której Kult 
wystąpił z tym niepowtarzalnym materia-
łem akustycznym, grupa po raz kolejny za-
bierze swoich fanów w absolutnie nadzwy-
czajną podróż, aby podczas niej znów mogli 
usłyszeć i zobaczyć to szczególne i zupełnie 
unikalne oblicze zespołu.

Piosenkarka zadebiutowała w 2012 roku albumem Spadochron, który odniósł ogromny ko-
mercyjny sukces i zyskał tytuł Platynowej Płyty. Krążek pokazał niezwykle oryginalną ar-
tystkę, która nie tylko sprawdza się jako wokalistka, ale także autorka tekstów i kompozycji, 
które stanowią połączenie popu i brzmień o charakterze alternatywnym. W 2014 roku ukaza-
ła się druga, autorska płyta Meli – Migracje. Jest to zbiór niezależnych brzmieniowo kompo-
zycji i śpiewanych po polsku tekstów. Koncerty są dla Meli jedną z najistotniejszych części jej 
artystycznej pracy, ponieważ pozwalają na bezpośredni kontakt z fanami. W Dworze Artusa 
możemy się spodziewać utworów z obydwu płyt w nieco innych, koncertowych aranżacjach. 
Niewątpliwą gratką będzie również unikatowa oprawa wizualna, która w neobarokowej Sali 
Wielkiej doda koncertowi niezwykłego klimatu.

w marcu Teatr Muzyczny po raz pierwszy wystąpi na scenie 
cKK Jordanki. w gościnnym spektaklu „diwa” Teatru Żelaznego  
z Katowic zobaczymy edytę herbuś i Małgorzatę bogdańską. Spek-
takl w reżyserii Grzegorza Kempińskyego to podszyty humorem dramat dwóch 
aktorek: matki i córki. Kobiety spotykają się w dniu rozdania najważniejszej nagro-
dy teatralnej, do której obie są nominowane. Na scenie aktorki, których życiorys 
nieprzypadkowo pokrywa się z losami ich scenicznych bohaterek. Matka (Małgo-
rzata Bogdańska) to prawdziwa teatralna diwa z niesamowitym dorobkiem zawo-
dowych, córka (Edyta Herbuś) jest zaś popularną aktorką serialową. Co wyniknie 
ze zderzenia dwóch pokoleń, różnych podejść do życia, sztuki i zawodu aktora?

6.03.2016, 
godz. 18:00

aula uMK, bilety 
100/120 zł

28.02.2016, 
godz. 19:00
dwór artusa, 
sala wielka
bilety:50/60 zł

buTeLKa NaGrywa Nowy MaTeriał
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o jaki efekt nam chodzi 
– zdradza Grzegorz Kopce-
wicz. Dzięki takim zabiegom 

płyta ma być bardziej dojrza-
ła i nie będzie na niej przy-
padkowości. 

Karolina Owsiannikow
redakcja@toronto-magazyn.pl

Już na lato Butelka zapowiada nową płytę                                                          Fot. Mateusz Patalon

Choć budzą kontrowersje i lubią wyśmiewać, zawsze promują toruń. oCzywiśCie zawsze z przymrużeniem oka i Chyba 
każdy w polsCe wie, że nie działa im dekoder telewizji trwam. butelka wzięła się za nową płytę i ma już nowy temat 
przewodni. zaśpiewają między innymi do „pana jarka”.
Jeden z bardziej oryginalnych 
zespołów w naszym mieście. 
Zawsze satyrycznie opisujący 
naszą codzienność, nierzadko 
tę lokalną. Zawsze szoku-
jący i narażający się na falę 
krytyki. Ale taki mają styl i 
zmieniać tego nie zamierzają.  
Jak zaznacza lider zespołu, 
na teksty przelewa to, co ak-
tualnie go denerwuje. Ujście 
złym emocjom muzycy znaj-
dują na scenie. 

Muzykoterapia
- W tej kwestii tym razem 
również nic się nie zmieni 
- zaznacza Grzegorz Kopce-
wicz. – Pojawią się teksty mó-
wiące o problemach na blo-
kowisku i sprawy klerykalne. 
Nie podajemy jeszcze daty 
premiery nowego albumu, bo 
uzależniamy to od ostatecz-
nego miksu, obróbki mate-
riału, ale na pewno znajdzie 
się tam dziewięć lub dziesięć 
utworów - zapowiada lider 
zespołu. -  „Szpun’n’roll” bo, 
tak roboczo nazwaliśmy al-
bum prawdopodobnie ukaże 
się jeszcze latem tego roku.
Każda kolejna płyta zespo-
łu Butelka była nagrywana  

w innym składzie i tym razem 
tradycja została zachowana, 
ponieważ do składu dołączył 
Zbigniew, zwany „Mordecą”. 
Jest to kolejny czynnik, któ-
ry wpływa na czas powsta-
wania płyty. Jak podkreślają 
muzycy, zdecydowanie wolą 
występy na żywo. - Są zespo-
ły, które wydają dobre płyty 
studyjne i takie, które wolą 
grać. Butelka to zdecydowa-
nie zespół koncertowy. Moim 
zdaniem, lepiej wychodzi nam 
granie koncertów niż nagry-
wanie w studio. Lubimy grać 
koncerty. Nieraz zdarza się, 
że jakiś utwór powstaje w sali 
prób, później jest rejestrowa-
ny na płycie, ale nie gramy go 
na koncertach. Każdy kawałek 
trzeba czuć – opowiada Grze-
gorz Kopcewicz.

Polityka na tapecie 
Butelka zawsze dotykała 
dwóch tematów: pierwszy 
to polityka i komentarz do 
aktualnych wydarzeń, dru-
gi to szeroko idąca satyra.  
I tym razem nie obejdzie się 
bez komentarza polityczne-
go. Pierwszym singlem, któ-
ry będzie można zobaczyć  

na Youtubie będzie utwór 
zatytułowany „Panie Jarku” 
z odpowiednio - jak się do-
wiedzieliśmy - wstrząsają-
cym teledyskiem. To już piąta 
płyta w karierze toruńskie-
go zespołu, która notabene 
działa od dwudziestu lat. 
Muzycy zaznaczają jednak,  
że nie są skorzy do świę- 
towania, a muzyka jest ich  
pasją i życiową odskocznią.  
Na co dzień pracują, a pró- 
by organizują w wolnym cza-
sie. Często zmienia się skład.
Zespół swoją karierę rozpo-
czął w 1996 roku,  pierwsze 
nagrania zarejestrowane zos- 
tały w nowo powstałym wte- 
dy studiu „Artus”, w podzie-
miach Dworu Artusa. Wcze-
śniej pojawiły się płyty: 
Butelka (1998), Radio dla Po-
laków (2005),  DemonArchia 
(2008), Diabeł z powyłamy-
wanymi rogami (2012).  Na-
grywanie nowej płyty trwa 
już trzy lata. Powód? Chro-
niczny brak czasu. – Lubimy 
mieć ograny materiał, dobrze 
go znać, a nawet sprawdzić 
w bojach na koncertach. Nie 
musimy wtedy poszukiwać 
w studiu, konkretnie wiemy, 

buTeLKa NaGrywa Nowy MaTeriał
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aMeryKańscy ŻołNierze w ToruNiu
z MieszKańcaMi ToruNia sPoTKaLi się aMbasador usa PauL JoNes i ŻołNierze z sił NaTo.  
amerykańscy żołnierze z baterii „Kobra”, w Toruniu odbyli ćwiczenia z użyciem artylerii na terenie centrum 
szkolenia artylerii i uzbrojenia w Toruniu. w sobotę, 6 lutego, spotkali się z mieszkańcami Torunia na rynku 
Nowomiejskim. była okazja do obejrzenia z bliska amerykańskiego sprzętu wojskowego, w tym haubic M777, 
humvee oraz pojazdów wspierających.  fot. robert bereNt
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dziewczyNa TeŻ KoPać PoTraFi!

Piłka nożna uznawana jest za 
sport typowo męski i choć ko-
biet w tej dyscyplinie jest cał-
kiem sporo, to i tak schodzą 
na drugi plan. Widać już zmia-
ny, bo jeszcze piętnaście lat 
temu panowało przekonanie, 
że piłka nożna kobiet, to fo-
otball gorszej kategorii. Tym-
czasem damskie reprezen-
tacje rozwijały się na całym 
świecie, szczególnie w Eu- 
ropie Zachodniej czy Ameryce 
Północnej. W Polsce od kil-
kunastu lat sytuacja również 
zaczęła się zmieniać i obser-
wujemy duży rozwój tej od-
miany footballu. Zaintereso-
wanie tą dyscypliną widać już 
u dzieci w wieku szkolnym, 
coraz więcej jest rozgrywek 
od kategorii młodziczek aż 
po drużyny ligowe. Obecnie, 
kobiece drużyny klubowe ry-
walizują w ekstralidze, I, II i III 
lidze oraz w Pucharze Polski, 
a uczestniczy w nich ponad 
180 klubów.
Uczniowski Klub Piłkarstwa 
Kobiecego „Kania” działa w To-
runiu blisko dziesięć lat. Naj-
młodsze zawodniczki uczę- 
szczają do pierwszej i drugiej 
klasy szkoły podstawowej,  
a najstarsze są seniorkami  
w wieku ok. 30 lat. 

– Przyjmujemy wszystkie dzie- 
wczyny, nie tylko te, które 
umieją sztuczki typu Messi, 
przede wszystkim dlatego, że 
jest to rekreacja i chodzi o za-
bawę – zdradza Jacek Wiński, 
prezes Uczniowskiego Klubu 
Kania Toruń, a także trener 3-li-
gowego zespołu kobiet Gwiaz-
da-Kania Toruń. Nie skreśla to 
jednak dziewczyn z rozgrywek 
na wyższym poziomie. Jeżeli 
któraś z nich ma predyspozycje, 
może wystartować w turniejach 
sportowych w Polsce. Jest też 
szansa na zagranie w spotka-
niach ligowych na pełnowymia-
rowych boiskach.    
Dyscyplina ta rozwija się  
i idzie w dobrą stronę, dziew-
czyny garną się do tego spor- 
tu, co widać na lekcjach wu-
efu, coraz więcej piłkarek po- 
jawia się na podwórkach czy  
orlikach. To prawdziwy sport,  
biorący się z pasji, z przeko- 
nania, dla przyjemności, to wła- 
śnie ten sport młodzieżowy.  
Później różnie z tym bywa. 
– Nie ma takich pieniędzy, jak 
w przypadku piłkarzy, więc nie 
jest to sporty demoralizujący  
– zdradza Jacek Wiński.
Sam sport i aktywność są coraz 
popularniejsze. W dodatku nie-
zbyt skomplikowany: wystarczą 

dwie osoby i bramka. Na pew-
no jest to najbardziej popular-
ny sport w tej części świata, 
więc dziewczyny również za-
częły uprawiać tę dyscyplinę. 
– Przykład idzie z góry, ponie-
waż coraz częściej słyszy się  
o rozgrywkach na najwyższym 
poziomie, a transmisje są na Eu-
rosporcie, dlatego dziewczyny 
chcą spróbować tej dyscypliny 

– zdradza Jacek Wiński. Treningi 
kobiet wyglądają podobnie do 
treningów mężczyzn, chociaż 
wiek ma tutaj ogromne zna-
czenie. 
– Dziewczęta szybciej dojrze-
wają, motorycznie w pewnym 
wieku wyprzedzają chłopców  
– zdradza trener. 
– Same ćwiczenia techniczne 
czy taktyczne są identyczne. 

Od kilku lat organizowane są 
Młodzieżowe Mistrzostwa Pol-
ski w Futsalu Kobiet. W tym 
roku toruński klub zgłosił chęć 
organizacji tej imprezy. Uzyska-
liśmy aprobatę PZPN i odbędzie 
się ona w dniach 20-21 lutego  
w hali Uniwersyteckiego Cen-
trum Sportowego UMK przy uli-
cy św. Józefa. Podczas tych za-
wodów będzie można zobaczyć 

dwanaście czołowych drużyn, 
które przyjadą z całej Polski. 
– Liczymy na niezłe zaprezen-
towanie się. Naszym celem jest 
wyjście z grupy i powalczyć  
w play-offach może o medale. 
Natomiast traktujemy to jako 
duże wyzwanie organizacyjne  
– przyznaje trener.

Karolina Owsiannikow
redakcja@toronto-magazyn.pl

uczniowski Klub Piłkarstwa Kobiecego „Kania” w zeszłym sezonie zadebiutował w rozgrywkach seniorskich
w iii lidze kobiet, finalnie sezon zakończył na miejscu drugim. To był jednej z lepszych sezonów od lat. z MieszKańcaMi ToruNia sPoTKaLi się aMbasador usa PauL JoNes i ŻołNierze z sił NaTo.  

amerykańscy żołnierze z baterii „Kobra”, w Toruniu odbyli ćwiczenia z użyciem artylerii na terenie centrum 
szkolenia artylerii i uzbrojenia w Toruniu. w sobotę, 6 lutego, spotkali się z mieszkańcami Torunia na rynku 
Nowomiejskim. była okazja do obejrzenia z bliska amerykańskiego sprzętu wojskowego, w tym haubic M777, 
humvee oraz pojazdów wspierających.  fot. robert bereNt

Tu znajdziesz BąDź 
na Bieżąco! 

w każdy piątek, bezpłatnie w toruniu oraz na www.toronto-magazyn.pl

Plac Rapackiego, Plac Teatralny,  
Plac Św. Katarzyny, Odrodzenia,  

“Manhattan”, Szosa Lubicka, 
Żółkiewskiego / Kościuszki, 

Równinna, Grudziadzka / Kościuszki,
Wrzosy / Kwiatowa, Starówka 

Centrum Handlowe Atrium Copernicus, 
ul. Żółkiewskiego 15, Centrum Handlowe 
Plaza, ul. Broniewskiego 90, Intermarche, 

ul. Ugory, Intermarche, ul. Niesiołowskiego,
Biblioteka Główna UMK, 

Klub ,,Lizard King”, ul. Kopernika 3 
Klub Od Nowa, ul. Gagarina 36 

Restauracja „U Flisaka”, ul. Żeglarska 25 
Klub „Lucky Star”, ul. Broniewskiego 90 
Praktyka stomatologiczna „BellaStoma”, 

ul. Szosa Chełmińska 84/86 
Myjnia Gajdus, ul. Broniewskiego 23 

Hard Rock Pub Pamela, ul. Legionów 36 
Kawiarnia Parter w CSW, 

Wały gen. Sikorskiego
Kawiarnia Ahoj, ul. Łazienna 9

Restauracja Jan Olbracht, ul. Szczytna 15
Moose Cafe, Rynek Nowomiejski 4
Byczy Burger, ul. Żółkiewskiego 5 

Hanza Cafe, Piekary 28 
Akademia Nauki, Świętej Katarzyny 4 

Cukiernia Lenkiewicz ul. Małe Garbary 
Hotel Filmar, ul Grudziądzka 45

Urząd Miasta, Wały gen. Sikorskiego

Dziewczyny przełamują stereotypy i pokazują, że piłka to doskonała dyscyplina również dla płci pięknej                        Fot. Mateusz Patalon
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