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Miasto, s. 3
Kolejny film z toruńskimi akcentami, 
sprawdź, co nakręcili tym razem.

Fotorelacja, s. 14
Speedway Best Pairs. Sprawdź, co działo się 
na toruńskie MotoArenie.

Aktywny toruń, s. 4-7
Biegamy, jeździmy. Wiosna w Toruniu sprzyja 
aktywności na świeżym powietrzu.

edukacja, praca, kariera, 
s. 8-12
Studia nie tylko w Toruniu, sukcesy i pasje 
toruńskich uczniów.
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toruNiaNka patrzy w Niebo
i wygrywA olimPiAdę Astronomiczną!

REKLAMA TRN 2016040801G



LUDZIE TORONTO

Maciej karczewski, 
toruński przedsiębiorca

Jarosław Jarry Jaworski, 
specjalista public relations, 

freak

nie wycinajcie jak 
w Białowieży...

Na rok 2016 zaplanowano re-
mont pozostałego fragmentu 

ulicy Polnej. Pomiędzy Szo-
są Chełmińską a fortem VII.  
W budżecie jest na to 5 mi-
lionów złotych. Czas na ten 
odcinek najwyższy, bo karto-
flisko tam konkretne. A to bar-
dzo ważne połączenie szlaku 
wschód-zachód, które – póki 
co – zastępuje zastopowaną 
dziwnym trafem średnicówkę.  
O tym, dlaczego jej nie bu-
dujemy, choć brakuje już 
tylko krótkiego kawałeczka,  
od Szosy Chełmińskiej do o- 
kolic lotniska, nadal panu-
je wręcz „klasztorna” cisza. 
Oby ten dziwny przestój 
nie skutkował wstrzyma-
niem przebudowy szpitala  
na Bielanach. To byłaby  
katastrofa dla Torunia, w cza- 
sie sporu z Bydgoszczą  
o przyszłość Collegium Me-
dicum UMK. Szkoda, bo trasa 
wciąż nie powstała „od po-
czątku – do końca”, a poczci-
wa stara Chełmionka, pęka  

od korków. Może wyremon-
towana już Polna zastąpi dla 
Wrzosów, Jaru i Koniuchów 
zablokowaną trasę W-Z? 
Obawiam się tylko o to, aby 
ten remont nie był swoistym 
alibi do barbarzyńskiej wy-
cinki setek starych drzew. 
Zapewne los kilku jest już 
przesądzony, ale apeluję  
o czujność urzędników w po-
zwalaniu na masowy wyrąb. 
Remont drogi to idealny po-
wód dla deweloperów, aby 
„za jednym zamachem” wy-
ciąć jeszcze kilkaset więcej, 
a potem „przekształcić” las 
w działki pod kolejne bu-
dynki. Przykład z nieodległej 
kiedyś Leśnej, a teraz nie-
stety Łysej Polany, pokazuje 
aż nadto wyraźnie, że lasów 
i drzew w Toruniu nie chroni 
naprawdę NIKT. 

Aktywnie w toruniu

Wiele osób podważało za-
sadność hasła „Toruń mia-
stem sportu”. Osobiście wolę 
miasto sportu niż chociażby 
miasto sporów. Choć na pew-
no zaraz padnie pytanie, czy 
to rzeczywiście zasług mia-
sta, że sport się u nas roz-
wija. A to jest pewne. Z roku 
na rok obserwujemy coraz 
więcej imprez sportowych. 
Sport stał się modny, a To-
ruń stał się miastem, które 
aktywności sprzyja. Sama 

ilość imprez biegowych czy 
rowerowych jest imponują-
ca. Już za chwilę Run Toruń, 
potem Dycha Kopernikańska, 
Toruń Marathon. Jest w czym 
wybierać i nie trzeba szukać 
atrakcji sportowych w innych 
miastach. Co więcej, tego 
typu wydarzenia to kolejny 
atut naszego miasta, zatem? 
Więcej - proszę! Wydarze-
nia sportowe to ludzie, za-
pełnione hotele i pieniądze 
zostawione w mieście. Do 
tego to zdrowie i pozytywny 
wizerunek. Bądźmy miastem 
sportu.
Mam też cichą nadzieję, że 
rozwija nam się kolejna dys-
cyplina dostępna dla „wszy- 
stkich”. Żeby zostać kola-
rzem, daleka droga, ale żeby 
sięgnąć po rower, wiele nie 
trzeba. Może zatem przepis 
na sukces to mistrzowie? 
Tak jak Michał Kwiatkowski 
pociąga teraz za sobą tłumy 
młodych ludzi, tak potencjal-
nie każde toruńskie zwycię-

stwo może być początkiem 
nowej, dobrej mody. Za-
tem interesy zaczynają być 
zbieżne. Jeśli miasto wspiera 
sport na poziomie toruńskich 
klubów i drużyn, wspiera 
też przyszłych mistrzów.  
Ci inspirują i stają się lide-
rami. Za nimi idzie młodzież, 
młodzież coraz częściej wy-
ciąga też swoich rodziców. 
Mi się to podoba. 
Dziś zachęcamy naszych 
Czytelników do aktywności. 
Mamy nadzieję, że pozy-
tywna motywacja zawsze  
w cenie. Ja już stoję w blo-
kach startowych, a my – jako 
magazyn – będziemy wpie-
rać największe imprezy spor-
towe: Run Toruń – Zwiedzaj 
ze Zdrowiem, Dychę Koper-
nikańską, Toruń Marathon 
czy Plażę Gotyku, którym 
patronujemy. Zapraszamy  
do aktywności!

Jeśli dobrze pamiętam, w tym 
roku mija jedenaście lat od mo-
jego pierwszego spotkania z Łu- 
kaszem Gorczycą. Pojawił się w Hard  
Rock Pubie Pamela w składzie  
grupy Dave Ellis Band, będąc  
jednocześnie organizatorem trasy  
koncertowej zespołu. Nasz wspól- 
ny optymizm, którym musieliśmy 
przezwyciężać wiele niedogod- 
ności ubiegłej dekady, spowo- 
dował, że w krótkim czasie Łu-
kasz pojawił się w klubie z kolej- 
nymi wykonawcami. Wymienię  
ich z pamięci, niekoniecznie w po- 
rządku chronologicznym, mając 
nadzieję, że żadnego nie pomi-
nąłem: Terry Man, Wheatbread 
Johnson, Griff Hamlin, Rob To- 
gnoni, Keith Thompson, Billy „Harp” 
Hamilton, Rene Trossman, Andy 

Egert, Chuck Frazier, Chaz 
DePaolo, Lester Kidson, Alex 
Rossi... Analizując ten spis naz- 
wisk, czytelnik nabiera zapew- 
ne przekonania, iż Łukasz Gor- 
czyca był w tym czasie w per- 
manentnej trasie koncertowej. 
Dużo się pod tym względem 
nie zmieniło. Nadal jego mu-
zyczne życie to scena. W róż-
nych aspektach, bo przecież 
nie tylko jako muzyka, tour ma- 
nagera, właściciela agencji kon- 
certowej czy współtwórcy kon- 
cepcji takich festiwali jak Galicja 
Blues Festival (Krosno), Sztum-
ska Noc Bluesowa (Sztum) 
czy Festiwal „Solówka” (Nowa 
Sól). Również jako ambasadora 
bluesa, soulu, jazzu w wielu  
miejscach kraju, zaliczając do te- 
go grona Hard Rock Pub Pame-
la. Inspiracje muzyczne Łukasza 
Gorczycy są bowiem tak sze-
rokie, jak grono jego współ-
pracowników. Świadczy o tym 
również  jego solowa płyta „Gor- 
czyca i Przyjaciele”, w której na-
graniu udział wzięły  trzy nie-
zwykłe panie: współpracująca 

na co dzień z Mickiem Jaggerem 
i Glorią Gaynor saksofonistka Pat-
sy Gamble, Jennifer Batten, czyli 
słynna gitarzystka Michaela Jack-
sona, oraz wokalistka Katarzyna 
„Puma” Piasecka. Nie zabrakło też 
panów, z którymi występuje od 
lat, czyli: Tomka Dominika, Jacka 
Prokopowicza, Krzysztofa „Pumy” 
Piaseckiego, Krissy Matthewsa,  
Keitha Thompsona wspartych przez  
muzyków z grupy Oversoul, w któ- 
rym to zespole Łukasz Gorczyca 
również gra. Zapewne ogarnięcie 
logistyczne tak rozbudowanego 
projektu wymagało ogromnego 
doświadczenia zdobywanego przez  
lata współpracy z artystami pra- 
ktycznie z całego świata. Może 
dlatego Łukasz tak długo kazał  
nam czekać na ten krążek? Wspo- 
mniane na początku felietonu je- 
denaście lat współpracy zaowo-
cowało tym, że premiera tego wy-
jątkowego wydawnictwa odby- 
ła się w Hard Rock Pubie Pame-
la, zaś jego wydawcą jest re-
prezentujący klub label, czyli 
HRPP Records.  

koniec gonitwy byków  
na szerokiej

W poniedziałek zakończyła 
się dla mnie pewna era. Era 
walki o Europejską Stolicę Kul-
tury dla Torunia. Ktoś powie,  
że koniec był w 2011. Formal-
nie tak, ale klamrę zamyka 
poniedziałkowe przegłosowa-
nie przez komisję kultury Rady 
Miasta wycofania się z umowy  
o współpracy z hiszpańską Pam-
peluną. Gdy pracowałem przy 
naszej kandydaturze, współ- 
praca z Pampeluną była lanso-
wana jako największy między-

narodowy motor naszych sta-
rań. „W parze” z tym miastem  
z Nawarry, znanym z arcykato-
lickiego uniwersytetu i dorocz-
nej, ulicznej gonitwy młodych 
szaleńców ściganych przez 
stado byków.
Powiem szczerze, od początku 
uważałem, że ta współpraca nie  
przyniesie nam sukcesu i na 
tym tle zgrzytało między mną 
i „górą”. Co gorsza, strona hisz-
pańska zachowywała się, jak-
byśmy byli uprzykrzoną muchą,  
a nie potencjalnym partnerem. 
I faktycznie: nic z tego nie wy-
szło. Bo chyba importowanie 
pomysłu parady na Trzech Króli 
to nie całkiem sukces. Teraz ofi-
cjalnie zrezygnowaliśmy z prób 
współpracy, wobec kompletne-
go braku zainteresowania nami 
władz Pampeluny. Bez radości 
powiem: „a nie mówiłem”. 
Tak samo ostrzegałem głośno, 
że jeżeli nie potraktujemy po-
ważnie Bydgoszczy i jej obec-

ności w programie naszej kan-
dydatury, to się na nas zemści. 
Zemściło się. 1 kwietnia 2010 
Bydgoszcz zrobiła nam prima 
aprilis i sama wystartowała. 
Dziś wiem, że świat kultury znad 
Brdy był mocno zirytowany na-
szym toruńskim do nich podej-
ściem. Ale w tej sprawie nadal 
jestem optymistą! Nieważne, 
że ani nam, ani Bydgoszczy nie 
udało się zostać ESK. Godnie 
Polskę reprezentuje Wrocław. 
Ale Toruń i Bydgoszcz nadal 
mogą ze sobą współpracować 
na falach kultury. Nie potrzeba 
do tego ESK, tylko woli. Na po-
lityków na razie bym nie liczył. 
Oni dadzą się zabić za elekto-
raty i na razie kawałkują Colle-
gium Medicum UMK. Może więc 
ludzie kultury? Ja już jestem od 
dawna pół bydgoski, pół toruń-
ski. Kto do mnie dołączy?

toroNto
magazyn toruński

www.toronto-magazyn.pl
redakcja@toronto-magazyn.pl

Adres:
ul. Grudziądzka 79/6 

tel. 789 191 070
red.nacz. Żaneta Lipińska-Patalon

wydanie bezpłatne

wydawca:
Interactive-Press

Żaneta Lipińska-Patalon

Reklama:
reklama@toronto-magazyn.pl

tel.789 223 013, tel.789 216 119, tel.789 223 339

Opracowanie graficzne:
 Anna Paula Szmeichel

mruff design

Druk: 
Agora SA

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.

Żaneta lipińska-Patalon
toronto

darek kowalski, HrP Pamela
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Główny bohater filmu – Ja-
nusz Rudnicki – to niepo-
zorny korektor w lokalnej 
gazecie, szczęśliwie żonaty 
domator spodziewający się 
narodzin potomka. Właśnie 
w związku z owymi narodzi-
nami Rudnicki postanawia 
sprzedać stare auto i wy-
ruszyć do Niemiec w celu 
nabycia samochodu typu 
kombi. Robiąc przystanek 
w niewłaściwym miejscu  
i o niewłaściwym czasie,  
nasz bohater zostaje wplą-
tany w konflikt z bez-
względną szajką złodziei 
aut. Walcząc o przetrwanie, 
niechcący przyczynia się 
do aresztowania złodziei, 
czym zyskuje wdzięczność 
policji, a samemu – z nieja-
kim zdziwieniem – odnajduje  
w sobie potencjał do czynie-
nia rzeczy znacznie wykra-
czających poza dotychcza-
sowe wyobrażenie na swój 
temat. W filmie zobaczyć 
można Magdalenę Schejbal, 
która wciela się w postać 
żony głównego bohatera. 
– To jest mój bardzo mały 
epizodyczny wkład w cały 
ten projekt. Cała historia  

dotyczy historii pewnego 
auta i jego właściciela. Jest 
to urocza opowiastka o lu-
dziach, którzy zmagają się 
z rzeczywistością – zdradza 
aktorka.
Film jest opowieścią o tym, 
że na ogół nie mamy świa-
domości siły drzemiącego 
w nas potencjału. Pomysły 
przychodzą często nie wia-
domo skąd. W tym przy-
padku inspiracja przyszła  
z literatury, a konkretnie 
opowiadania Janusza Rud-
nickiego „Herr Rudniki. Zło-
dzieje samochodów”. 
– To był moment, w którym 
zobaczyłem ten film. Two-
rzyliśmy go dwa i pół roku. 
Dla filmu 30-minutowego to 
długo, tym bardziej że sama 
praca na planie to dziewięć 
dni zdjęciowych. Cały czas 
zadawałem sobie pytanie, 
czy warto. Twórca podczas 
pracy cały czas jest skaza-
ny na to pytanie – zdradza 
reżyser Andrzej Mańkowski. 
Trudności, które pojawiały 
się podczas pracy, to proble-
my finansowe, kłopoty tech-
niczno-organizacyjne.
Jest to film, który powstał  

w ramach projektu „30 Mi-
nut”. Jak wygląda to od stro-
ny aktora? Praca dla aktora 
na planie w takim projekcie 
jest bardziej intensywna. 
Wszystkie informacje trzeba 
skondensować. Okazuje się, 
że czas jest krótszy, więc 
role też są mniejsze. – Jako 
aktorka pracuję tak za-
wsze. Zanim wejdę na plan, 
skupiam się nad rolą. Tutaj 
również mieliśmy wcześniej 
próby, aby sobie o tym pro-
jekcie, bohaterach porozma-
wiać, czego oczekujemy i co 
chcielibyśmy widzowie prze-
kazać – zdradza Magdalena 
Schejbal.
Projekt został sfinansowany 
przez nasz region, więc prace 
nad filmem były realizowane 
w kujawsko-pomorskim m.in. 
w Toruniu. Twórcy w naszym 
regionie przygotowywali się  
do pracy kilka tygodni wcze-
śniej. Sam scenariusz nie miał  
konkretnej lokalizacji. W cza-
sie dokumentacji praca twór-
ców polegała na objechaniu 
terenu z mapą, szukając 
lasu, giełdy samochodowej, 
ciekawych wnętrz. Cały ten 
proces trwał około miesiąca. 

ciekawych wnętrz. Cały ten 
proces trwał około miesiąca. 
– Dni zdjęciowe były bardzo 
intensywne. Czasami okazy-
wało się, że w środku dnia 
nagle ekipa musiała zmienić 
miejsce planu sto kilome-
trów dalej. Dużym plusem 
było pozytywna aura, po-
nieważ zdjęcia powstawały 
na przełomie maja i czerwca 
– zdradza reżyser. Kujawsko
-pomorskie okazało się dla 
twórców bardzo ciekawym 
regionem. Jest tu  wszystko: 
lasy, jeziora, a największym 
odkryciem było dla nas 
Górzno. Najważniejszy jest 
jednak klimat współpracy  
z ludźmi, którzy tworzą ja-
kość końcową. Jest to portret 
tej lepszej Polski, przedsię-
biorczej, gdzie firmy są pro-
wadzone z pasją z pokolenia 
na pokolenie. – Dla mnie ta-
kie wyjazdy są niesamowite 
i bardzo je lubię. Zawsze jest 
fantastycznie, gdy można 
wyjechać poza Warszawę, 
która nie jest moim ulu-
bionym miejscem do życia.  
To jest fajna przygoda jak od 
czasu do czasu można sko-
rzystać z takiego wypadu  

w inną rzeczywistość i spę-
dzić czas w pięknych krajo-
brazach, wśród ludzi, którzy 
nie są skażeni tą showbizne-
sową rzeczywistością – opo-
wiada aktorka. 
Teraz produkcja przygo-
towywana jest pod kątem 
festiwali. Poza tym zosta-
nie wydane DVD z polski-
mi debiutami roku 2016  
z pakietem filmów. Kolejnym 
etapem jest pokazanie filmu 
szerszej publiczność w tele-
wizji. Trwają  też rozmowy  
o wyprodukowaniu… serialu, 
tym bardziej że literatura 
Janusza Rudnickiego nadal 
się rozszerza. – Ona nadaje 

się do filmu, ponieważ w li-
teraturze tej jest jeden bo-
hater. Autor pisze cały czas  
w pierwszej osobie, więc 
mamy gotowego bohate-
ra. Dodatkowo autor pi-
sze bardzo filmowo, czyli 
nie „leje wody”, skupia się  
na konkretach. Bohater 
Rudnickiego za każdym  
razem przeżywa plejadę 
dziwnych przygód, z których 
zawsze wychodzi cało, aby  
w kolejny opowiadaniu 
wpaść w kolejne kłopoty  
– zdradza reżyser.

Karolina Owsiannikow
redakcja@toronto-magazyn.pl

kolejNa preMiera z toruNieM w tle
tym rAzem PAdło nA komedię oByczAJową. Jest teŻ wątek sensAcyJny, doBrA oBsAdA i toruń. mowA 
o filmie „PAn rudnicki i sAmocHody”.

Film powstał w ramach projektu „30 Minut”                                 fot. Nadesłane
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Trudno wyobrazić sobie świat 
bez rowerów. W Toruniu są sta-
łym elementem miejskiego kra-
jobrazu. Jaki rower wybrać dla 
siebie?

Pomoże nam sklep Rowe-
ry Kwiatkowski, który istnieje  
w naszym mieście od 25 lat. To 
największy sklep rowerowy w 
województwie kujawsko-po-
morskim. Każdy znajdzie odpo-
wiedni dla siebie pojazd.

Oferowane rowery to: miej- 
skie, szosowe, górskie, cros- 
sowe, trekkingowe oraz młodzie-
żowe i dziecięce – najlepszych 
firm światowych, takich jak Trek, 
Specialized, Scott oraz czoło-
wych polskich firm Unibike, Cos-
sak. Ceny są zróżnicowane: naj- 
droższy model Trek Madonna 
kosztuje 48 tys. zł. Które jedno-
ślady cieszą się największym 
wzięciem? – Najczęściej kupo-
wane są rowery miejskie i trek-
kingowe. Sporo osób przestawia 
się – na przykład z samego bie-
gania na triathlon, wzrasta więc 
zainteresowanie rowerami szo- 
sowymi. Sukcesy naszego 
Michała Kwiatkowskiego  
również przyczyniają się  
do popularyzacji kolarstwa szo-
sowego. Coraz więcej amatorów 
kolarstwa , bez względu na wiek, 
których idolem jest Michał, mo-
żemy zaobserwować na naszych 
drogach w okolicy Torunia,– 
mówi współwłaściciel sklepu Pa-
weł Kwiatkowski. 

W dzisiejszych czasach wejście 
do profesjonalnego sklepu ro-
werowego przyprawi nas o za-
wrót głowy. Kupno roweru to 
decyzja na wiele sezonów. Od 
trafionego wyboru zależy, czy 
chętnie będziemy uprawiać ten 
sport, czy też stanie się dla nas 
udręką. Dlatego warto skorzy-
stać z pomocy i porad fachowej 
obsługi. A w toruńskim sklepie 

możemy liczyć na wysokiej jako-
ści doradztwo poparte doświad-
czeniem. Pracownicy to aktywni 
rowerzyści, regularni uczestnicy 
zawodów, ścigający się w cross 
country i zjazdowcy. Pomogą do-
brać najbardziej optymalny dla 
klienta produkt. Pamiętajmy: bez 
komfortowej pozycji na rowe-
rze, nie będziemy czerpali rado-
ści z jazdy. Liczy się ergonomia.  
W zindywidualizowanym do-
pasowaniu roweru do każdego 
klienta pomocny będzie Bike 
Fitting. Paweł Kwiatkowski: - To 
studium pozycji ciała ludzkie-
go podczas jazdy na rowerze. 
Sprawdzamy między innymi 
ugięcie kolan, wyprzedzenie sta-
wu kolanowego w stosunku do 
osi pedałów, dopasowujemy wy-
sokość kierownicy do rozciągnię-
cia i kondycji danej osoby. Prze-
analizowanie pozycji pozwala 
na wybór najbardziej komforto-
wego roweru ze zmaksymalizo-

wanym wydatkiem mocy. Jako 
nieliczni w Polsce posiadamy 
najnowszy model maty tenso-
metrycznej do badania nacisku, 
jaki wywiera miednica kolarza 
na siodło. To narzędzie, które po-
może dobrać rodzaj siodła, jego 
szerokość i kąt pochylenia. Jazda 
na rowerze to forma rehabilita-
cji, więc te elementy są bardzo 
istotne. 

Na wygodę jazdy wpływ ma nie 
tylko odpowiednie siodełko, 
ale także buty, pedały, chwy-
ty kierownicy w optymalnym 
kształcie, rękawiczki – najlepiej 
z wkładką żelową – warto o te 
akcesoria zadbać. Pamiętajmy 
o kasku. W dzisiejszych czasach 
są one lekkie, a dzięki kanałom 
wentylacyjnym zapewniają prze-
wiew nawet w upalne dni. Żeby 
cieszyć się bezawaryjną jazdą, 
można nabyć opony z antyprze-
biciową kevlarową wkładką. 

A chcąc skutecznie chronić nasz 
rower przed kradzieżą, warto się 
zaopatrzyć w sztywne zabez-
pieczenie typu u-lock. W sklepie 
skorzystamy z szybkiego serwisu 
– zwykle jednodniowego. Dwa 
razy w roku zarówno amatorzy, 
jak i zawodowcy – z użyciem 
specjalistycznego sprzętu – mają 
okazję zbadać swoją wydolność. 
Z jakimi nowościami możemy 
spotkać się u Kwiatkowskich? Od 
niedawna do asortymentu do-
łączył oryginalny model rodem 
z Alaski – Fatbike. Śnieg i piach 
pokonuje bez najmniejszego 
oporu, porównywalnie do jazdy 
po utwardzonej nawierzchni. 
Można również kupić szosówkę, 
ale z prostą kierownicą i opcją 
wymiany opon na szersze, z 
karbonowym amortyzatorem. 
Ten wariant jest szybki i dobrze 
sprawdza się w warunkach miej-
skich. W świecie rowerowym 
pojawiają się elektryczne prze-

rzutki, a najprawdopodobniej 
w najbliższej przyszłości wejdą 
hamulce tarczowe w rowerach 
szosowych – znacząco poprawią 
bezpieczeństwo. 
Jako jedyni w Toruniu mamy w 
sprzedaży rowery ze wspomaga-
niem elektrycznym najnowszej 
generacji światowej typu miej-
skiego oraz górskiego marki Trek. 
Zapewniają one użytkownikowi 
ogromny komfort, szczególnie 
w górzystym terenie (pod każde 
wzniesienie możemy osiągnąć 
prędkość 25 km/godz.).  

Firma Rowery Kwiatkowski 
jest autoryzowanym przed-
stawicielem Shimano Servi-
ce Center na nasz region. 
Realizuje także zamówienia 
specjalne. To solidna mar-
ka i pełny profesjonalizm.  
Od lat skutecznie propaguje 
aktywność na dwóch kół-
kach. 

Jazda na ROweRze mOże być KOmFORTOwa,
żeby CzeRpać RadOść z Jazdy, ROweR muSi 

być eRgOnOmiCzny dla użyTKOwniKa. 
wówCzaS pOJazd Ten STaJe Się naSzym 

naJlepSzym pRzyJaCielem.

ul. SzOSa ChełmińSKa 137, TORuń
(SKRzyżOwanie ze żwiRKi i wiguRy)

Tel. 56 662 99 55
e-mail: SalOn.ROweROwy@Op.pl

gOdziny OTwaRCia:    pOn.-pT.: 10.00-18.00    SObOTa: 10.00-14.00

ROweRy
 KwiaTKOwSKi
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A moŻe By tAk Życie w Biegu, zAmienić nA sPortowe zABiegAnie? wArunki 
w nAszym mieście są ideAlne do uPrAwiAniA teJ dyscyPliny. od czAsu 
do czAsu BiegAcze mogą się sPrAwdzić w licznycH imPrezAcH BiegowycH orgA-
nizowAnycH w toruniu. A są one dedykowAne zArówno PoczątkuJącym, 
JAk i zAAwAnsowAnym miłośnikom teJ Aktywności. 

nie trzeba być wytrawnym biegaczem, żeby skusić się na start w większej  
imprezie. Bieganie ma być przyjemnością, więc sam udział i przebiegnięcie  
danej trasy już sprawia sporą satysfakcję. 

>>> ciąg dalszy s. 6

AKTYWNY TORUŃ
toruń BiegA, wyBierz zAwody dlA sieBie 

w czym możesz wziąć 
udział? sprawdź… 
Najbliższym wydarzeniem bie-
gowym, w którym na pewwno 
każdy da sobie radę, jest „Run 
Toruń – Zwiedzaj ze Zdro- 
wiem”. Już 30 kwietnia na dy- 
stansach 5 i 10 km można 
sprawdzić swoją kondycję.  
– Rok temu frekwencja wy-
niosła 2300 osób. Teraz spo-
dziewamy się około 3000 
biegaczy, w tym 300 naj-
młodszych, dla których listy 
są już zamknięte, ponieważ  
na początku kwietnia zebrał 
się komplet zainteresowa-
nych – informuje Andżelika 
Dzięgiel, koordynatorka wy-
darzenia. Po dotarciu na metę 
zmęczeni biegacze będą mogli 
dać wytchnienie swoim mię-
śniom podczas bezpłatnego 

masażu i terapii manualnej. 
Do 24 kwietnia są przyjmo-
wane zapisy do uczestnictwa  
w rywalizacji o tytuł Najlepsze-
go Gwiazdozbioru Biegowego 
Układu Słonecznego. Organi-
zatorzy zapraszają drużyny 
reprezentujące kluby sportowe, 
firmy, instytucje, a także gru-
py zawodników startujące pod 
wspólnym szyldem. W teamach 
4-6-osobowych musi znaleźć 
się przynajmniej jedna kobie-
ta – reprezentantka Wenus.  
A 29 maja odbędzie się Run 
Toruń Bussines Relay – pier- 
wsza sztafeta dla firm w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim 
– pięć osób z każdej drużyny 
będzie musiało pokonać dy-
stans 5 km.
Na tych samych dystansach, 
czyli 5 i 10 km, odbędzie się 

czerwcowa II Nocna Dycha Ko-
pernikańska. Start uczestników 
na pierwszym dystansie odbę-
dzie się przed hotelem Coper-
nicus, zawodnicy na dłuższą 
trasę wyruszą sprzed Atrium 
Copernicus. Startowi, 11 czerw-
ca o 22.00, będzie towarzyszył 
pokaz sztucznych ogni. – No-
wością, oprócz wprowadzonej w 
tym roku 5-kilometrowej trasy, 
będzie meta Dychy Kopernikań-
skiej – zawodnicy ukończą bieg 
na bieżni hali sportowo-widowi-
skowej przy Bema, więc poczują 
się jak prawdziwi lekkoatleci  
– mówi Rafał Flis, dyrektor bie-
gu organizowanego przez Sto-
warzyszenie Maraton Toruński.  
Toruń Marathon rusza 8 kwiet-
nia z cyklem siedmiu biegów 
5-kilometrowych odbywających 
się raz w miesiącu w ramach 

czerwcowa II Nocna Dycha Ko-
pernikańska. Start uczestników 
na pierwszym dystansie odbę-
dzie się przed hotelem Coper-
nicus, zawodnicy na dłuższą 
Pucharu Maratonu. Do klasyfi-
kacji nie trzeba brać udziału we 
wszystkich biegach, wystarczy 
w pięciu. –  W ubiegłym roku  
w każdej edycji startowało  
ok. 200 osób. Przyjmujemy za-
wodników od 16. roku życia. Na-
tomiast 23 października można 
się sprawdzić w maratonie. Ale 
równocześnie będzie także moż-
liwość wystartowania na dy- 
stansie 10 km – mówi dyrektor 
maratonu Piotr Kaczmarek. 
Spróbować sił poza Toruniem
Również raz w miesiącu, ale 
już od stycznia i przez cały 
rok, jest okazja, żeby spraw-
dzić swoją kondycję biegową 
w sąsiedztwie naszego miasta. 
Łubianka Grand Prix Cross to 
cykl 12 biegów odbywających 
się w Łubiance, Pigży, Warsze-
wicach i Zamku Bierzgłowskim. 
W ostatecznej klasyfikacji biorą 
udział uczestnicy ośmiu edycji. 
Najdłuższy jest marcowy Bieg 
Samorządowy – liczy 15 km. 

Najbardziej znany – Bieg Nie-
podległości. Jak zaznacza Artur 
Przyjemski, prezes GP Łubianka, 
ten ostatni stał się już rozpo-
znawalny przez środowisko bie-
gaczy w całej Polsce i bierze w 
nim udział ok. 800 zawodników. 
Po katastrofie w Smoleńsku 
ustanowiono Bieg Prezydencki 
i najbliższym w ramach cyklu 
– 10 kwietnia – będzie właśnie 
on. Biegi: Chopinowski, Jana 
Pawła II, Solidarności, Dożynko-
wy czy Adwentowy – jak widać, 

w każdym miesiącu znaleziono 
dobrą okazję do zorganizowa-
nia zawodów. 
A może Trójmiasto? W Gdań-
sku zaawansowani biegacze 
mogą w maju zmierzyć się  
z maratonem, a 16 paździer-
nika spróbować swoich sił  
w półmaratonie połączonym 
z wystawą sportową – prezen-
tacją usług świadczonych dla 
biegaczy, ze startem i metą 
w centrum wystawienniczym  

www.probiketorun.pl

serwis@probike.torun.pl

facebook.com/probike

ODBIÓR ROWERU OD KLIENTA!!!

REKLAMA REKLAMA TRN 2016040805GTRN 2016040804G

Bieganie wciąga coraz większą liczbę torunian               Fot. Anna Wojciulewicz
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Toruń Marathon współpracuje z Boot Camp Polska, który orga-
nizuje treningi na świeżym powietrzu, nastawione na ćwiczenia  
m.in. motoryki, wzmacniające wytrzymałość i odporność

mistrzowie nA rower wsiAdAJą JAko dzieci 

AmberExpo. Nowością będzie 
bieg na 5 km, w którym na-
wet początkujący sobie po-
radzą. Małgorzata Pryśko  
z Labosport Polska informuje, 
że w tym roku przygotowano 
pakiety startowe dla 5000 
półmaratończyków i 1000 
dla biegnących na „piątkę”. 
W ubiegłym roku pojawiła 
się także grupa reprezentu-
jąca nasze miasto. Na mecie 
na zmęczonych uczestników 
czekać będzie strefa rege-
neracji. Kibice będą śledzić 
zmagania zawodników na 
telebimach. Limit czasu: 3 go-
dziny i 30 minut daje szansę 
na ukończenie półmaratonu 
wszystkim biegaczom.

Przygotujmy się razem!

Do tych wszystkich wydarzeń 
biegowych można przygo-
towywać się indywidualnie, 
ale dlaczego nie dołączyć 
do grupy i nie potrenować 
pod okiem profesjonalistów? 
2 kwietnia ruszyła ogólno-
polska akcja BiegamBoLubię. 
Bezpłatne spotkania odby-
wają się w każdą sobotę od 
9.30 na stadionie przy Bema. 
Mobilizująca może być myśl, 
że w tym samym czasie  

na 80 stadionach w Polsce 
pocą się, ciesząc się do-
brą zabawą inni biegacze!  
W każdy czwartek jest rów-
nież okazja do wspólnego tre-
ningu organizowanego przez 
sklepbiegowy.com. Czwart-
kobiegi przyjęły się dwa lata 
temu. To kolejna okazja, żeby 
poznać, jak prawidłowo się 
rozgrzewać, jak rozciągać po-
szczególne partie mięśni, jak 
przekonać się, że bieganie nie 
jest męczące, ale przyjemne. 
I kolejna szansa – Toruń Ma-
rathon współpracuje z Boot 
Camp Polska, który organizu-
je treningi na świeżym powie-
trzu, nastawione na ćwiczenia 
m.in. motoryki, wzmacniające 
wytrzymałość i odporność. 
A metoda treningu wywodzi 
się z ćwiczeń wykonywanych 
przez armię amerykańską, 
więc na pewno jest skutecz-
na! Zatem możliwości udziału  
w przygotowaniach do im-
prez biegowych lub dla samej 
przyjemności jest kilka w na-
szym mieście i warto się przy-
łączyć. 
 

Udział w wydarzeniach bie-
gowych mobilizuje do tre-
ningów i wyznaczania sobie 

celów. Wojciech Gadomski bie-
ga od 10 lat. Mimo że jest bie-
gaczem samotnikiem, dołą- 
czył do pierwszego treningu 

BiegamBoLubię. Ma za sobą 
dwa maratony i kilka półma-
ratonów. Podczas zawodów 

najbardziej lubi moment do-
biegania do mety. Jest miło-
śnikiem wszelkich form ruchu 
również pływania czy jazdy  

na górskim rowerze. – A ja 
biegam od półtora roku. Sta-
ram się biegać trzy razy w ty-

godniu po 12-15 km. Ponieważ 
mam siedzący tryb pracy, po-
stanowiłem się trochę poru-
szać i bieganie bardzo mi słu-
ży – mówi Piotr Szpakiewicz, 
który na pewno wystartuje  
na dystansie 10 km w Run 
Toruń i być może w tegorocz-
nym toruńskim półmaratonie.       
Bieganie to fantastyczny 
sport. Treningi zwykle niewie-
le kosztują – najcenniejszy 

Jeżeli  rodzice uprawiają jakiś 
sport lub w rodzinie są spor-
towe tradycje, jest ogromne 
prawdopodobieństwo, że mło- 
dsze pokolenie przejmie ba- 
kcyla i będzie je ciągnęło  
do ruchu. W Copernicusie  
Akademii Michała Kwiatkow-
skiego – wielokrotnego  mis- 
trza świata w różnych kate-
goriach. W Akademii trenują 
żacy (IV-V klasa szkoły pod-
stawowej), młodziki (VI kla- 
sa podstawówki i I klasa 
gimnazjum) oraz juniorzy 
(do 18. roku życia).  Jeden  
z trenerów Copernicusa Mar-
cin Mientki zachęca wszystkie 
dzieci, które lubią aktywność 
sportową. – Najważniejsze są 
wytrzymałość, samozapar-
cie i wsparcie rodziców, żeby 
najmłodsi nie czuli przymusu 
przychodzenia do klubu. Naj-
więcej trafia do nas chętnych 
z rodzin, w których aktywnie 
spędza się czas. Szczegól-
nie warto angażować w ruch 

dzieci pomiędzy 5. a 10. ro-
kiem życia. Wówczas kształ- 
tują się pewne nawyki i 
sport staje się czymś na-

turalnie obecnym w ich ży-
ciu – podkreśla trener Mar-
cin Mientki, uczestnik Igrzysk 
Olimpijskich w Sydney,  
mistrz i wicemistrz Europy, 
wielokrotny mistrz Polski,  
a także trener Michała Kwiat-
kowskiego, w czasach gdy był 
juniorem młodszym. Większość  
trenujących to uczniowie toruń- 

skiej Szkoły Mistrzostwa Sporto-
wego. Coraz więcej jest jeżdżą-
cych dziewcząt, które cechuje 
duża sumienność. 

W TKK Pacific Nestle Fitness 
Cycling Team Toruń, który 
niedawno zmienił siedzibę  
– przeniósł się z Broniewskie-
go na MotoArenę, również 
można trenować od najmłod-
szych lat.  Kolarze będą mieli 
lepsze warunki do uprawiania 
kolarstwa. Jakie predyspo-
zycje fizyczne i psychiczne  

warto posiadać? – Inne pre-
dyspozycje trzeba mieć w je- 
ździe szosowej, sprincie czy 
kolarstwie górskim, ale ko-

larstwo to przede wszystkim 
dyscyplina wytrzymałościo-
wa, więc ważne są warunki 
psychomotoryczne. Oczywiś- 
cie niezbędna jest pasja!  
– mówi Leszek Szyszkowski, 
dyrektor sportowy Pacifiku, 
wielokrotnie prowadził kadrę 
narodową Polski na igrzy-
skach olimpijskich. 

To sport dla osób, które ce-
chuje hart ducha i mają nie-
złomny charakter. Przymioty 
twardziela przydadzą się 
podczas nieraz wielokilome-
trowych treningów w róż-
nych warunkach pogodowych  
– w upale, deszczu czy wie-
trze, na urozmaiconym te-
renie. To wymaga również 
odporności psychicznej. – Za-
letą takiego wysiłku jest tak-
że to, że osoby uprawiające 
jakiś sport, zwykle są bardziej 
zaradne życiowo i szybko się 
nie poddają. Jestem wielkim 
zwolennikiem poglądu, że nie 
można żyć tylko sportem  
– kładziemy także nacisk  
na dobre wyniki w nauce,  
na edukację. Żeby rozwój 
sportowy szedł w parze  
z poziomem rozwoju intelek-
tualnego. I nic na siłę, nic  
za wszelką cenę, treningi mu-

szą być zoptymalizowane  
– podkreśla trener Szyszkowski.
Ważnym ostatnim sukcesem 
TKK Pacific jest VI miejsce  
w eliminacjach wyścigu dru-
żynowego na dochodzenie 
podczas mistrzostw świata  
w kolarstwie torowym w Lon- 
dynie. To wspólne osiągnię-
cie zawodniczek: Edyty Ja-
sińskiej, Natalii Rutkowskiej, 
stanowiących trzon drużyny, 
oraz Eugenii Bujak i Katarzy-
ny Pawłowskiej. Polki, choć 
jeszcze nie wiadomo, w jakim 
ostatecznie składzie teamu, 
pojadą na olimpiadę do Rio.  

Trenerzy Marcin Mientki oraz 
Leszek Szyszkowski są jed-
nomyślni co do atutów kolar-
stwa – siła charakteru, samo-
zaparcie, dyscyplina, dobre 
nawyki w życiu codziennym, 
lepsza odporność i wytrzy-
małość. – Widać zauważal-
ną różnicę w kulturze bycia  
u osób uprawiających dyscy-
pliny sportowe – dodaje tre-
ner Copernicusa.

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl 

dla dzieci i młodzieży jazda na rowerze to zwykle 
wielka frajda. Jeśli rodzice widzą, że ich pociecha 
lubi się zmęczyć na wycieczce rowerowej i nie na-
rzeka z tego powodu, to może trzeba pomyśleć 
o klubie kolarskim i regularnych treningach? 
nigdy nie wiadomo, w kim obudzi się przyszły 
mistrz!

jest przecież zapał i samoza-
parcie. O każdej porze roku 
oraz niezależnie od aury spo-
tkać można zapalonych bie-
gaczy. To taki piękny widok, 
który dawniej oglądaliśmy 
wyłącznie na filmach amery-
kańskich. Dziś w naszym mie-
ście to codzienność…

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

Fot. Anna Wojciulewicz

Natalia Rutkowska i Edyta Jasińska, obie zakwalifikowały się na olimpiadę w Rio



- 6 -

O zaletach biegania można oczywiście pisać sporo, bo przecież nie tylko  
poprawia naszą kondycję fizyczną, ale przede wszystkim jest zbawienne  
dla naszej psychiki. Dzięki wydzielanym endorfinom wzrasta nasz optymizm 
i energia do życia. To idealny sposób na wyciszenie, złagodzenie stresu,  
ucieczkę od zgiełku i tempa życia. Biegając w otoczeniu przyrody, zyskuje-
my w dwójnasób.  

Oczywiście – jak w każdej dyscyplinie sportu – warto, zaczynając lub 
też kontynuując tę aktywność fizyczną, zadbać o kilka elementów.  
– Na komfort biegania najważniejszy wpływ ma oczywiście dobrze 
dobrane obuwie. Pomagamy w tym. Dzięki bieżni, którą mamy w na-
szym sklepie, jesteśmy w stanie po 40 sekundach biegu i analizie 
wideo zobaczyć, co dzieje się ze stopą w czasie biegu. Do tego do-
chodzi rozmowa z biegaczem, który jest proszony o odpowiedź  
na kilka pytań (jak często biega, po jakiej nawierzchni, czy ma ja-
kieś dolegliwości itp.). Dzięki temu, obuwie dobierane jest in- 
dywidualnie do potrzeb każdego klienta – opowiada Do-
rota Przyjemska, kierownik Sklepubiegowego.com. To-
ruński sklep jest jednym z sześciu zlokalizowanych na 
terenie naszego kraju. 

Dlaczego warto wybrać się do specjalistycznego 
Sklepubiegowego.com? Po pierwsze dlatego,  
że prowadzą go ludzie z pasją – wieloletni bie-
gacze, których pomoc w doborze sprzętu jest 
bezcenna. Po drugie, szeroki wybór marek bu-
tów i odzieży zaspokoi wymagania każdego  
– od początkującego, do biegacza z wielo-
letnim stażem. Łukasz Zimmer, pracow-
nik sklepu i miłośnik biegania: – Bardzo 

często klienci pytają o odzież bawełnianą, a niestety nie jest ona  funkcjonalna. Materiały sztuczne, 
przed którymi czujemy nieraz opór, sprawdzają się w bieganiu najlepiej. Ubrania poliestrowe czy 

poliamidowe są szybkoschnące i przewiewne. 
Żeby zadbać o regenerację nie tylko podczas biegu, ale również po nim, można pomyśleć o zakupie 

kompresyjnych akcesoriów, czyli zarówno skarpet, jak i opasek na uda czy ramiona. 

W co jeszcze możemy się zaopatrzyć w toruńskim punkcie? Szeroki wybór urządzeń pomiarowych – zegar-
ków z licznymi opcjami służącymi zarówno biegaczom, rowerzystom oraz pływakom. Kupimy plecaki oraz 

kamizelki do biegania. W ofercie są również żele, batony oraz odżywki dla biegaczy oraz osób aktywnych. 
Zaopatrzymy się też w fachową literaturę oraz czasopisma o tematyce biegowej.

Dwa lata temu Sklepbiegowy.com w ramach propagowania biegania zapoczątkował Czwartkobiegi. To bezpłatne 
treningi, do których dołączyć może każdy. – Spotykamy się o 19.00 pod sklepem i biegamy około godziny. Podczas 

zajęć odpowiadamy na wszystkie nurtujące uczestników pytania dotyczące biegania. Mamy stałych bywalców, ale 
przychodzą również nowe osoby. Tempo jest komfortowe, więc nikt nie musi się obawiać, że nie nadąży czy zostanie 

w tyle – zachęca prowadzący treningi Łukasz Zimmer. 

RzadKO KTóRy SpORT wymaga TaK niewiele. żeby gO upRa-
wiać, nie pOTRzebuJemy żadnyCh SpeCJaliSTyCznyCh pRzy-
Rządów, mieJSCa Czy naweT waRunKów pOgOdOwyCh, 
więC JeST TO STOSunKOwO Tania aKTywnOść. niezbęd-
na JeST JednaK naSza mObilizaCJa, SamOzapaRCie  
i dObRze, Jeśli Również dOdamy SySTemaTyCznOść. 
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Na pytanie, czy śnią jej się 
gwiazdy, Zofia odpowiada, że o- 
statnio… latanie! No tak, czyli 
jednak pragnienie bycia bliżej 
sklepienia niebieskiego nie daje  
spokoju. Uczennica II klasy Li- 
ceum Akademickiego wspomi-
na, że już w dzieciństwie uwiel-
biała patrzeć w niebo.  
– Zawsze mnie zachwycało, 
nawet to sztuczne, pod ko-
pułą planetarium. Niebo jest 
piękne. Odczuwam radość, 
kiedy patrzę na gwiazdy. Moja 
mama nieraz żartuje, że moja 
pasja miała początek w dniu, 
kiedy biegnąc do toruńskiego 
Planetarium, przeszłyśmy na 
czerwonym świetle. To był znak 
– śmieje się Zosia, która dodaje,  
że w wieku 4-5 lat zazdrościła 
bohaterom „Dzieci z Bullerbyn”, 
że potrafili odróżniać gwiazdozbio-
ry. Dziś to dla niej codzienność. 
Zamiłowanie torunianki do Wsze- 
chświata rozwinęło się na po- 

ważnie na kółku astronomicz-
nym jeszcze w czasach gimna-
zjum w GiLA. Zosia podziwiała 
starsze koleżanki i kolegów, 
którzy prowadzili własne ob-
serwacje, mieli swoje teleskopy. 
Chciała tak, jak oni. I udało się. 
Teraz sama stanowi wzór dla 
młodszych uczniów. Mariusz 
Kamiński, astronom, nauczyciel 
fizyki w ZS UMK GiLA: – Zosia 
pracuje samodzielnie, jedynie 
czasami przychodzi coś skon-
sultować. Jednym z jej atutów 
jest oczywiście ciekawość świa-
ta, chce wiedzieć więcej. Myślę, 
że astronomia to przygoda jej 
życia. Ostatnio namówiła mnie 
na zorganizowanie obserwacji 
tranzytu Merkurego na tle tar-
czy Słońca, do którego dojdzie 
9 maja. Będziemy z młodzieżą 
podziwiać to zjawisko na tarasie 
naszej szkoły.
Podczas olimpiady, która od-
była się w Planetarium Ślą-

skim w Chorzowie, pokonała 21 
finalistów, a wcześniej ponad 
130 uczestników z całej Polski. 
W ubiegłym roku zajęła drugie 
miejsce, w tym roku zwycięży-
ła. Zosia zaznacza, że dziew-
częta często były laureatkami  
i takie olimpiady nie są płci 
pięknej obce. Olimpiada spraw-
dza zarówno wiedzę teoretycz-

ną, jak i praktyczną. Torunianka 
przyznaje, że teraz czuła dużo 
większe obciążenie psychiczne, 
bo wszyscy liczyli na jej wygra-
ną. Ją samą, oprócz astrono-
micznych fascynacji, motywują 
również wyjazdy. Rok temu 

 
Międzynarodowa Olimpiada As- 
tronomiczno-Astrofizyczna 
odbyła się w Indonezji, gdzie 
otrzymała wyróżnienie. W gru- 
dniu tego roku czeka ją wy-
jazd do Indii. Warto się uczyć? 
Ba! Szczególnie kiedy nauka 
przeradza się we wspaniałą 
przygodę. – Nigdy nie zapomnę 
nieba południowego, które mia-

łam okazję podziwiać w Indo-
nezji. Europejczycy zgromadzili 
się nad rzeką, żeby zobaczyć 
Krzyż Południa. To były wiel-
kie emocje. Ostatniej nocy nie 
przespałam – zachwycałam 
się wschodem Księżyca, któ-
ry był niezwykle czerwony. 
Wszystko działo się w pobli-
żu wulkanu, co dodatkowo 
budowało niezwykły klimat.  
W Indiach mam nadzieję na ob-
serwowanie Obłoków Magella-
na – opowiada licealistka. 
Księżyc – to on fascynuje Zosię 
szczególnie, ale również pasjo-
nuje ją techniczna możliwość 
obserwacji jakże odległych od 
Ziemi ciał niebieskich, a także 
ludzka umiejętność przewidy-
wania tego, co wydarzy się za 
tysiące czy miliony lat. – Gdy-
by się okazało, że istnieje życie 
na innych planetach, to byłoby 
cudowne odkrycie! – przyzna-
je. Podczas przygotowań do 
marcowej olimpiady zaintere-
sowała ją kosmologia, czyli za-
gadnienia struktury i ewolucji 
Wszechświata.  
Torunianka była m.in.  stypen-
dystką projektu ESO Astronomy 
Camp 2014, w ramach które-
go uczestniczyła w wyjeździe  

do Obserwatorium Astro-
nomicznego Aosta Valley  
w Saint-Barthelemy we 
włoskich Alpach,  laureatką  
w 41. Ogólnopolskim Mło-
dzieżowym Seminarium As- 
tronomicznym z pracą do-
tyczącą wyznaczania wy-
sokości gór księżycowych 
na podstawie ich cienia. 
Jest również zaangażo-
wana w działalność klubu 
astronomicznego Almukan- 
tarat i pełni funkcję za-
stępcy redaktora naczel- 
nego Polskiego Portalu As- 
tronomicznego AstroNET. 
Przed wydaniem obecnego 
numeru naszej gazety bra-
ła udział w finale Olimpiady 
Lingwistyki Matematycznej, 
bo ciekawią ją łamigłówki. 
Zajmuje się tym wszystkim, 
bo lubi, nikt jej nie zmusza 
do uczestniczenia w wy-
mienionych aktywnościach. 
Czuje swobodę. Swoją wie-
dzą dzieli się z najbliższymi, 
którzy chętnie słuchają cie-
kawostek astronomicznych.

 Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl    

Jest w nieJ to, co niezBędne w osiągAniu sukcesów – ogromnA PAsJA, ciekAwość, 
tAlent i PrAcowitość. toruniAnkA zofiA kAczmArek w mArcu wygrAłA ogólnoPol-
ską olimPiAdę Astronomiczną i w 60-letnieJ Historii teJŻe olimPiAdy stAłA się drugą  
zBierAJącą nAJwyŻsze lAury dziewczyną!  

NiebO ją zAchWYcA!

edUKAcjA, pRAcA, KARieRA

 Zofię Kaczmarek fascynuje między innymi Księżyc  Fot. Sławomir Jędrzejewski
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dwunastoletni konstruktor chce zmieniać świat 
fot. sławomir Jędrzejewski
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W myśl powiedzenia, że po- 
trzeba jest matką wynalaz- 
ków, w pokoju Marka pow- 
staje albo łazik, albo mi-
niodkurzacz do biurka czy 
nawilżać do roślin z czujni-
kiem kontrolującym wilgot-
ność… Widać, że tym żyje  
i to go pasjonuje. Nauka jest 
dla niego przygodą i idzie  
w parze z radością odkry-
wania oraz tworzenia. Marek 
wspomina, że od najmłod-
szych lat uwielbiał konstru-
ować. Budulcem było głów-
nie lego – od jego prostszych 
typów do bardziej skompli-
kowanych. – Kiedyś pomy-
ślałem, że można by zrobić 
coś z innych materiałów niż 
klocki – zabawki. A ponieważ 
interesuje mnie astronomia 
i czytałem o łazikach, a na 
Marsie było ich dotychczas 
tylko pięć, postanowi-
łem wymyślić szóstego  
– opowiada o swoich 
początkach Marek. 
Miał wówczas 9 lat. 
Marek swoje kon-
strukcje projektuje sam i naj-
większą frajdę czerpie z ich 

testowania. Drugi łazik zo-
stał dostosowany do po-

trzeb „ziemskich”. Służy 
do monitoringu miejsc 
trudnodostępnych, czyli 
na przykład rur, szczelin, 
wąskich korytarzy czy… 
do obserwacji przyrodni-
czych, np. nor zwie-
rząt. O swoim 
M3TD Marek 
o p o w i a d a 
jak profe-
s jona lny 
inżynier: 
– Ma sze-
rokokątne 
kamery i o- 
św ie t l e -
nie, 

projekt jest zdalnie stero-
wany. Umożliwia transmisję 
obrazu on-line. Za pomocą 
technologii OSD – on-screen 
display możemy kontrolować 
parametry łazika. Posiada 
cztery silniki na wypadek 
awarii jednego z nich i napęd 

na wszystkie koła. 
Wszystko to – zdaniem 

Marka – pestka, bo za 
największy problem 
uważa zmieszczenie 
wszystkich kabel-
ków w tak kompak-

towej konstrukcji 
– to nie lada wyzwa-

nie. Oba łaziki zostały 
nagrodzone medalami 

na międzynaro-
dowych wy-

s t a w a c h 
innowacji. 
W planach 
– trze-
ci łazik. 
B ę d z i e 
d u ż o 
większy 
od po-
zosta-
ł y c h . 

Nie schowa się go już w pu-
dle w pokoju, ale znajdzie 
miejsce w garażu. Pojawi 
się w nim coś, czego nie ma  
w żadnym łaziku na świecie. 
To oczywiście sekret Marka, 
którego nie może nam zdra-
dzić. 

Młody konstruktor wymyślił 
naprawdę sporo innowacyj-
nych rozwiązań. Jest wśród 
nich na przykład ekologiczne 
zasilanie ozdób świątecz-
nych, bazujące na panelach 
słonecznych, za co otrzymał 
m.in. nagrodę Europejskiego 
Urzędu Patentowego. Zdobył 
I nagrodę w ogólnopolskim 
konkursie „Młody Innowator” 
i złoty medal z wyróżnieniem 
na Międzynarodowej Wy-
stawie Wynalazków IWIS za 
projekt wykorzystania ener-
gii cieplnej w napędzie hy-
brydowym pojazdów, co mo- 
że skutecznie redukować 
emisję spalin. Rodzice Mar-
ka, opowiadają, że jak tylko 
stwierdzą, że w domu czegoś 
nie ma, syn wymyśla jakieś 
rozwiązanie. 

do Obserwatorium Astro-
nomicznego Aosta Valley  
w Saint-Barthelemy we 
włoskich Alpach,  laureatką  
w 41. Ogólnopolskim Mło-
dzieżowym Seminarium As- 
tronomicznym z pracą do-
tyczącą wyznaczania wy-
sokości gór księżycowych 
na podstawie ich cienia. 
Jest również zaangażo-
wana w działalność klubu 
astronomicznego Almukan- 
tarat i pełni funkcję za-
stępcy redaktora naczel- 
nego Polskiego Portalu As- 
tronomicznego AstroNET. 
Przed wydaniem obecnego 
numeru naszej gazety bra-
ła udział w finale Olimpiady 
Lingwistyki Matematycznej, 
bo ciekawią ją łamigłówki. 
Zajmuje się tym wszystkim, 
bo lubi, nikt jej nie zmusza 
do uczestniczenia w wy-
mienionych aktywnościach. 
Czuje swobodę. Swoją wie-
dzą dzieli się z najbliższymi, 
którzy chętnie słuchają cie-
kawostek astronomicznych.

 Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl    

Torunianin jest jednym  
z dwóch polskich uczniów, 
którzy otrzymali nagrodę 
„Best School Inventor” Świa-
towej Organizacji Własno-
ści Intelektualnej. Obecnie 
jako stypendysta Krajowego 
Funduszu na rzecz Dzieci 
ma możliwość uczestnicze-
nia w ciekawych wykładach 
i warsztatach w znaczących 
instytucjach naukowych, np. 
w Centrum Badań Kosmicz-
nych Polskiej Akademii Nauk. 
Większość uczestników to 
gimnazjaliści i licealiści. Sam 
również wygłosił już kilka 
wykładów, m.in. na Poli-
technice Gdańskiej, w CSW  
w Toruniu czy w Urzędzie Pa-
tentowym w Warszawie. Do 
jego osiągnięć można dodać 
nagrody w konkursach: mate-
matycznych, przyrodniczych, 
recytatorskich, literackich, 
fotograficznych oraz w wie-
lu konkursach plastycznych,  
bo Marek uwielbia również ry-
sować. Okazuje się, że zami-
łowanie plastyczne najpraw-
dopodobniej odziedziczył  
po babci. Ostatnio został fi-

nalistą polskiej edycji kon-
kursu Ikei na pluszaka – wy-
myślił „Pasiastego” – ni to 
słonia, ni to prehistoryczne-
go stwora. Ikea go uszyła, 
zachowując barwną kolory-
stykę zgodnie z projektem, 
i maskotka weźmie udział  
w finale w Szwecji. Jeśli 
wygra, „Pasiasty” zagości  
w wielu domach. A jest uro-
czy, więc ma duże szanse. 

Młody naukowiec wiąże 
swoją przyszłość z kon-
struowaniem wynalazków, 
ale również z architekturą.  
– Chciałbym zmieniać świat 
na lepszy – mówi zdecydo-
wanie Marek. Czy aby już 
tego nie robi?! A w między-
czasie uwielbia startować  
w zawodach modeli samo-
chodów zdalnie sterowanych 
i wyruszać z rodzicami na wy-
cieczki rowerowe z aparatem 
fotograficznym.

Hanna Wojtkowska
redakcja@magazyn-toronto.pl 

A wszystkiemu „winne” Jest lego 
kAŻdy JAkiś tAlent mA. 12-letni mArek rAucHfleisz w zAleŻności od PotrzeB i AktuAlnycH  
zAinteresowAń ProJektuJe, konstruuJe, eksPerymentuJe.  w dodAtku wiele Jego rozwiązAń Jest  
unikAtowycH i nie PowstydziłBy się icH ŻAden dorosły.  

REKLAMA

edUKAcjA, pRAcA, KARieRA

* regulamin promocji dostępny u organizatora
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Poznać dogłębnie nie tylko kulturę dalekiego Wschodu, ale róWnież nauczyć się komunikoWać W języku jaPońskim lub chińskim 
– już od Października będzie taka możliWość na umk. o noWym kierunku oPoWiada maciej szatkoWski – sinolog, asystent  
na Wydziale Filologicznym uniWersytetu mikołaja koPernika W toruniu W centrum języka i kultury chińskiej.

- bliżej dalekiego Wschodu -

od kilku lat mamy w to-
runiu japonistykę. skąd 
wziął się pomysł otwar-
cia nowego kierunku 
studiów przybliżające-
go orientalistykę – kultu-
rę dalekiego Wschodu?
– Idea narodziła się z bra- 
ku specjalistów zajmują-
cych się kulturą Wscho-
du. A są oni potrzebni do 
prawidłowej interpreta-
cji kultur orientalnych. 
Taka wiedza przydaje 
się w kontaktach bizne- 
sowych, w turystyce, pla- 
cówkach kulturalnych 
czy dyplomatycznych 
i innych miejscach oraz 
sytuacjach, w których 
stykamy się z kulturą 
azjatycką.
czego nauczą się stu-
denci w trakcie studiów 
i w jaką tematykę będą 
się zagłębiać?
– Już na pierwszym roku 
studenci zaczynają się 
uczyć języka japońskie-
go lub chińskiego, pod-

czas cotygodniowych 
8-godzinnych lektora-
tów. Natomiast w ra-
mach kursów dotyczą-
cych kultury Dalekiego 
Wschodu będą posze-
rzać wiedzę z japono-
logii, literatury chińskiej  
i japońskiej – do wybory 
klasyczna lub współcze-
sna, kultury dawnych 
i współczesnych Chin, 
historii i społeczeństwa 
Państwa Środka, etno- 
grafii Azji, kina i TV w Azji 
Wschodniej, historii idei 
w Chinach i Japonii. 
Będą również pozna-
wać wpływ orientu na 
kulturę i literaturę euro-
pejską. Program studiów 
obejmuje także inne 
ogólnokulturoznawcze 
przedmioty, dotyczące 
na przykład współcze-
snych aspektów kultury 
Zachodniej. Program 
studiów opracowały 
wspólnie Katedra Kultu-
roznawstwa, Zakład Ja-

ponistyki oraz Centrum 
Języka i Kultury Chiń-
skiej.
jak można zachęcić 
przyszłych studentów 
do wyboru właśnie ta-
kiego kierunku? W po-
wszechnej opinii języki 
orientalne nie należą do 
łatwych…
– Trudne są raczej tylko 
początki. Ważna jest sys- 
tematyczność i praco-
witość uczącego się  
– ale to przecież klucz 
do poznania każdego 
języka obcego.
Pamiętajmy, że języ-
kiem chińskim (man-
daryńskim) posługuję 
się blisko miliard ludzi w 
Chinach, na Tajwanie i 
w Singapurze, jest języ-
kiem popularnym w Azji 
Wschodniej i Południo-
wej, a obecnie chińskie-
go uczy się 40 milionów 
obcokrajowców.
Studenci będą mogli 
wyjeżdżać na stypendia 

do wielu chińskich miast 
na roczne stypendia ję-
zykowe, gdzie będą do-
skonalić znajomość języ-
ka, a także do Japonii  
i Tajwanu oraz uczyć się 
nowych języków orien-
talnych – w Indonezji czy 
Korei. Istnieje możliwość 
kontynuowania studiów 
magisterskich czy dokto-
ranckich na uczelniach 
w Chinach. Jeśli ktoś wy-
bierze Toruń, to po ukoń-

czeniu studiów I stopnia 
można kontynuować 
edukację na japonisty-
ce lub kulturoznawstwie.       
i jedno z najważniej-
szych pytań: gdzie mogą  
szukać zatrudnienia ab-
solwenci niszowego kie-
runku kultura dalekiego 
Wschodu?
– Trzeba podkreślić, że 
absolwenci są rzadko 
spotykanymi specjalista-
mi. Wybór miejsc pra-

cy jest dosyć szeroki. 
To biznes, turystyka, 
nauka języków orien-
talnych, praca w insty-
tucjach kulturalnych 
w Polsce oraz w Azji,  
a także placówki dy- 
plomatyczne. To rów- 
nież możliwości pra- 
cy przy obsłudze pro- 
jektów edukacyjnych,  
naukowych,  sporto- 
wych i wielu innych. 

REKLAMA TRN 2016040811T
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cHoć w toruniu wyBór kierunków Jest duŻy, to JednAk kuszące są równieŻ inne niestAndArdowe moŻliwości studiowAniA 
PozA nAszym miAstem. uczelnie nierAz PrześcigAJą się w tworzeniu corAz oryginAlnieJszeJ oferty dlA studentów. 

Jeśli nie w toruniu, to gdzie? 

Zanim przyszli studenci za-
decydują o wyborze dalszej 
ścieżki edukacyjnej, powinni 
zadać sobie ważne pytania: 
czy najważniejsze jest dla 
nich studiowanie tego, co 
lubią, czy też tego, po czym 
znalezienie zatrudnienia bę-
dzie łatwiejsze, a czasem 
nawet gwarantowane. Czy 
ważna jest jakość nauczania, 
wysoki poziom i koniecz-
ność zakuwania, czy szansa  
na w miarę beztroskie ży-
cie studenckie z intensyw-
ną nauką jedynie od czasu  
do czasu.

Według ubiegłorocznego 
Rankingu Szkół Wyższych 
„Perspektywy 2015” przodują 
w nim Uniwersytet Jagielloń-
ski w  Krakowie, Uniwersytet 
Warszawski i Politechnika 
Warszawska, Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Pozna-
niu i Politechnika Wrocław-
ska. Toruń nie ma powodów 
do wstydu, bo UMK plasuje 
się na wysokiej 9. pozycji. 
Może nie wszyscy wiedzą, 
ale możemy się pochwalić 
chociażby Wydziałem Nauk 
Ekonomicznych i Zarządza-
nia, który uzyskał prestiżo-
wą akredytację biznesową 
AACSB jako jedyna uczelnia 
publiczna w Polsce. Akredy-
tacją mogą się poszczycić 
takie sławy uniwersyteckie 
i elitarne jednostki jak m.in. 
Harvard University, Massa-
chusetts Institute of Techno-
logy czy Yale University. 

Właściwie można wyruszyć 
za wiedzą w każdym kierun-
ku na mapie Polski i znaleźć 
coś, co zainteresuje tego-
rocznych absolwentów szkół 
średnich.

związać przyszłość 
z morzem…

Dlaczego nie! Psychologia 
czy prawo nie tracą na popu-
larności i są mało oryginal-
ne, więc może próbować sił 
na kierunkach bardziej niszo-
wych? Nie warto iść za więk-
szością. Ważne jest, żeby 
móc się swoim wykształce-
niem jakoś wyróżnić. W Aka-
demii Marynarki Wojennej  
w Gdyni można się kształcić 
na kierunkach wojskowych: 
nawigacji o specjalności eks- 
ploatacja okrętowych syste-
mów pokładowych, informa-
tyce – morskich systemach 
teleinformatycznych, mecha- 
nice i budowie maszyn – eks-
ploatacji siłowni okrętowych 

oraz mechatronice ze spe-
cjalnością eksploatacja sys- 
temów uzbrojenia morskie-
go. Liczba miejsc, na któ-
rą wpływ ma Ministerstwo 
Obrony Narodowej, zapew-
nia elitarność – od 5 do 10  
na każdym kierunku. Te sa- 
me specjalności występu-
ją w wariancie cywilnym  
z większą ilością miejsc dla za-
interesowanych. Dynamicz- 
ny rozwój sektora morskie-
go doprowadził do uru-
chomienia na tej uczelni  
w ubiegłym roku unikato-
wych w skali kraju studiów 
marynistycznych oraz tych 
związanych z szeroko poję-
tym bezpieczeństwem. Kmdr 
por. Wojciech Mundt, rzecz-
nik prasowy AMW: – Odkąd 
na maturze obowiązkowo 
zdaje się matematykę, za-
uważamy wzrost popularno-
ści mechaniki czy nawigacji. 
Młodzież jest coraz bardziej 
świadoma, że kierunki ścisłe, 
techniczne mają przyszłość. 
Studiuje u nas sporo dziew-
cząt – na elitarnych studiach 
wojskowych stanowią one 25 
procent. Tam też uczący się 
dostają comiesięczny żołd 
powyżej 1200 zł. Absolwen-
ci otrzymują stuprocento-
wą gwarancję zatrudnienia. 
Natomiast mają dużo więcej 
obowiązków niż cywilni stu-
denci: zamiast trzech tysięcy 
godzin zajęć mają raz tyle, są 
skoszarowani, nie korzystają 
z typowych wakacji.   

…albo z lataniem

Kogo zamiast do pływania, 
ciągnie do latania może 
wybrać Wyższą Szkołę Ofi-
cerską Sił Powietrznych  

w Dęblinie z kierunkami: na-
wigacja, logistyka oraz lot- 
nictwo i kosmonautyka (ten 
ostatni również m.in. na Po- 
litechnice Warszawskiej czy 
w Wojskowej Akademii Tech-
nicznej). Specjalności na Wy- 
dziale Lotnictwa to pilotaż  
statku powietrznego, nawi- 
gacja lotnicza, awionika, 
bezzałogowe statki powie- 
trzne, eksploatacja statków 
powietrznych. Natomiast 
na nawigacji można się spe- 
cjalizować w: nawigacji tak-
tycznej, zarządzaniu ruchem 
lotniczym, eksploatacji in-
frastruktury nawigacyjnej 
portów lotniczych. Aleksan-
dra Gospodarek, doradca  
w Biurze Karier WSOSP:  
– Sporo naszych absolwen-
tów znajduje szybko pra-

cę po ukończeniu studiów. 
Dziewczyny często zostają 
na przykład stewardessami. 
Ciekawa jest specjalizacja 
dotycząca dronów, które 
można wykorzystywać mię-
dzy innymi w geodezji, co 
staje się coraz bardziej po-
pularne, a także w innych 
branżach. Osoby wybierają-
ce wojskową, a nie cywilną 
opcję studiów, w stu procen-
tach znajdują zatrudnienie. 
To, w jakim kierunku szkolimy 
w danym roku zawodowych 
żołnierzy, uzależnione jest 
od aktualnego zapotrzebo-
wania MON-u.

dla umysłów ścisłych

Nie każdy stroni od kie-
runków w których roi się 

od równań i cyfr. Trzy lata 
temu Politechnika Warszaw-
ska wprowadziła fotonikę. 
Studenci zdobywają umie-
jętności w zakresie projek-
towania urządzeń optoele- 
ktronicznych, systemów obra- 
zujących, algorytmów anali-
zy obrazu, a holografii, która 
w czasie najbliższej dekady 
może znaleźć przełomowe 
zastosowania w powiązaniu 
z techniką cyfrową. Miło-
śnicy seriali kryminalnych  
i z zacięciem naukowym po-
winni wyruszyć do Wrocła-
wia na unikatową w skali 
kraju chemię i toksykologią 
sądową. Absolwenci tego 
kierunku mogą liczyć na za- 
trudnienie w zespołach nau- 
kowo-badawczych, laborato- 
riach analitycznych, w za-
kładach medycyny sądowej 
oraz w laboratoriach krymi-
nalistycznych policji i innych 
służb mundurowych. Podczas 
studiów zdobywają umie-
jętności w zakresie wyko-
nywania ekspertyz i współ- 
pracy z lekarzami medycy-
ny sądowej, prokuratorami, 
policją i sądami. Pasjonaci 
gier komputerowych mogą 
swoje zamiłowanie przekuć 
w zawód – żeby projektować 

gry i przestrzeń wirtualną 
trzeba się udać do Cieszyna. 
Na pewno nie słabnie zapo- 
trzebowanie na dobrych in-
formatyków (Uniwersytet Łó- 
dzki oferuje informatykę 
dla humanistów!), programi- 
stów, brakuje inżynierów w e- 
nergetyce, motoryzacji, lotnic-
twie i w branży kolejowej.

dla przyrodników

Dwa lata temu uruchomiono 
w Bydgoszczy na Uniwersyte-
cie Techniczno-Przyrodniczym 
jedyne w Polsce inżynieryjne 
studia z zakresu zoofizjotera-
pii zwierząt udomowionych, 
nieudomowionych i egzo- 
tycznych. Studenci uczą się 
biomechaniki ruchu, stoso-
wania manualnych i fizykal-
nych metod terapii zwierząt 
i doboru właściwych ich 
metod, technik laboratoryj-
nych, laseroterapii, kinezy-
terapii. Poznają programy 
treningu sportowego dla koni  
i psów. Warszawska SGGW ma 
w ofercie m.in. hodowlę i ochro-
nę zwierząt towarzyszących  
i dzikich, a także inżynierię 
ekologiczną. Miłośnicy koni 
chętnie wybiorą się na hipo-
logię i jeździectwo na Uniwer-
sytet Przyrodniczy w Lublinie. 
A kto chciałby zostać wete-
rynarzem, może startować na 
największy wydział medycy-
ny weterynaryjnej w naszym 
kraju do Olsztyna, a także  
do Wrocławia czy Krakowa.   

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni                                                                                                                                  Fot. nadesłane

Zajęcia z nawigacji w AMW                                                                                            Fot. nadesłane
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Z roku na rok wybór prZedsZkola i sZkoły wymaga więksZej świadomo-
ści rodZiców. na sZcZęście w Toruniu dZieci mają sZeroki dosTęp nie Tyl-
ko do Tradycyjnych, ale również do alTernaTywnych meTod ksZTałcenia  
w placówkach i we własnych domach.   

nAukA Bez rAm? w toruniu Jest to moŻliwe 

W ostatnich latach w polskim 
systemie edukacyjnym zaszło 
wiele zmian. Dotyczyły wieku 
rozpoczęcia edukacji, systemu 
oceniania, powstania gimna-
zjów, wdrażania rozwiązań te- 
chnologicznych. Niewiele mówi 
się natomiast, jak rozmawiać  
z uczniami, jak konstruktywnie 
rozwiązywać trudne emocjo-
nalnie sytuacje i jak przygoto-
wać młodych ludzi do radzenia 
sobie w dynamicznie zmieniają-
cej się rzeczywistości. W odpo-
wiedzi na ten stan rzeczy coraz 
większe grono zwolenników 
zyskują alternatywne sposoby 
edukacji przedszkolnej i szkolnej. 

W Toruniu powstały żłobek, 
dwa przedszkola i szkoła pod-
stawowa, które kształcą w sy- 
stemie montessoriańskim. Po- 
większa się grono dzieci za-
pisanych do szkół, ale edu-
kujących się indywidualnie  
w domach. Rodzice i dzieci mają 
również dostęp do warsztatów 
edukacyjnych i rozwijających 
kompetencje wychowawcze. 
– Uczymy bez kar, nagród, 
poleceń, poprawiania błędów  
i ocenianiania – mówi Małgo-
rzata Wyżykowska, założyciel-

dwóch montessoriańskich pla-
cówek w Toruniu. – Przedszko-
la i szkoły montessoriańskie,  
to przestrzeń, w której akty- 
wność zawsze leży po stronie 
dziecka – tłumaczy. – W gru- 
pie mieszanej wiekowo, w od-
powiednio zorganizowanym o- 
toczeniu, dzieci stają się auto-
rami własnego planu rozwoju. 
– Dzieci planują swoją pracę,  
a my na przestrzeni roku trzy-
mamy pieczę, aby zrealizowały 
podstawę programową. Tyle 
że najczęściej wybiegają da-
leko poza nią. Nauczyciele nie 
poprawiają ich błędów, ponie-
waż każdy materiał ma tzw. 
kontrolę błędu. To z kolei daje 
możliwość samokontroli w pro-
cesie edukacyjnym i jest szansą 
uczenia się na własnych po-
myłkach, bez poczucia wstydu 
i konieczności ich ukrywania. 
Prezentacje materiałów prze-
prowadzone są w formie indy-
widualnej – każdy z nas jest 
inny, każdy ma inne potrzeby  
i swoje własne zainteresowa-
nia, które są motorem do dzia-
łania i najlepszą motywacją 
do poszukiwania, odkrywania. 
Wiedza przekazywana jest od 
ogółu do szczegółu, co umoż-

liwia poznanie nowego zagad-
nienia z szerszej perspektywy, 
by stopniowo poznać najdrob-
niejsze niuanse. 
Rola nauczyciela Montessori 
jest inna niż w konwencjonal-
nej placówce, ale nie oznacza 
braku zasad i ich przestrze-
gania – wyjaśnia Anna Meina, 
która prowadzi przedszkole  
na Rudaku. – Choć nauczycie- 
lom wychowującym dzieci by- 
łoby wygodniej dopasować 
dzieci do siebie i do ram pro-
gramu, nie wydajemy dzie-
ciom dyspozycji, nie dajemy 
gotowych rozwiązań, my je  
do nich podprowadzamy. W ten 
właśnie sposób uczymy dzieci 
myślenia i samodzielności. Na-
uczyciel podąża za dzieckiem, 
za jego zainteresowaniami, po-
trzebami i zdolnościami. 

Asia, mama od niedawna u- 
cząca dzieci w domu, mówi,  
że założenia homeschoolingu 
podobały jej się dużo wcześ- 
niej, nim zdecydowali się z mę- 
żem przenieść dzieci do eduka-
cji domowej. – Ta decyzja doj- 
rzewała we mnie. Pewnego dnia 
pomyślałam, że nie chcę obu-
dzić się za kilka lat z myślą 

Dlaczego tego nie spróbo-
wałaś?”. Dodatkowo przenie- 
śliśmy się wówczas za mia-
sto, co także mnie ośmie-
liło. Moje dzieci nie lubi-
ły szkoły. Widziałam też,  
że tam nie dostawały tego,  
na czym nam zależy. Szkoła 
funkcjonuje pod linijkę – tak że- 
by  w tabelkach się zgadzało,  
a czy to służy dziecku czy nie, 
to już inna historia. – Chciałam, 
by dzieciaki fascynowały się 
nauką, by podążały za swoimi 
zainteresowaniami, a w szkole 
marnowały mnóstwo czasu. 

Agnieszka zaczęła uczyć syna 
w domu cztery lata temu  

szkolnych. Jednak niebawem 
do brata dołączyło rodzeń- 
stwo. – Postanowiliśmy kon-
tynuować edukację domową 
dlatego, że dostosowujemy 
metody do możliwości naszych 
dzieci. Dzięki temu, że uczymy 
ich w domu, wiemy, co fak-
tycznie potrafią. Mamy więcej 
czasu na poświęcenie uwagi 
trudnemu materiałowi, ale 
również na rozwijanie talen-
tów, pasji i zainteresowań. 
– mówi Agnieszka Również  
w domu edukacja wiąże się  
z wyzwaniami. Należą do nich 
organizacja zajęć językowych  
i specjalistycznych dla dzieci,  
a w końcu dopasowanie wła-

snej pracy zawodowej. Najczę- 
ściej na pełen etat pracuje je-
den z rodziców, a drugi z tzw. 
wolnej stopy. 
Gdzie uczniowie z edukacji do-
mowej nawiązują potrzebne 
do zdrowego rozwoju relacje? 
Mamy wyjaśniają, że spoty-
kają się z dziećmi przyjaciół, 
mają koleżanki i kolegów w 
sąsiedztwie, na zajęciach do-
datkowych. Poza tym już teraz 
tworzą społeczność, ponieważ 
okazyjnie uczą się we wspól-
nym gronie, na organizowa-
nych przez rodziców zajęciach 
i wycieczkach. 

Magdalena Kus
redakcja@toronto-magazyn.pl

REKLAMA TRN 2016040812G

ul. M. Skłodowskiej-curie 1, Toruń
tel. 56 639 88 00

Na zdjęciu Małgorzata Wyżykowska z Europejskiego Centrum Edukacji Montessori                  Fot. Sławomir Jędrzejewski
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Toruński Klub Karate „Kyokushin”                                                                                                                                                      

roZmawiamy Z 
andrZejem „kobrą” kraińskim 
i jackiem bryndalem Z Zespołu 
„kobranocka”

koBrAnockA JuBileusz świętuJe Bez Prądu

30 lat. dużo? mało?
Andrzej: Patrząc pod kątem 
nieprawdopodobnie szybko 
płynącego czasu, to faktycznie 
mało. Wydaje mi się, że ten po-
czątek był trzy lata temu. 
Jak samopoczucie przed 
występem w toruniu?
Andrzej: Przyznam szczerze, 
że trema występuje naprawdę 
niezmienna od tylu lat. Dodat-
kowo gramy czwarty koncert 
akustyczny w swojej karierze. 
Zdecydowaliśmy, że dojdzie do 
niego właśnie w naszym Toru-
niu, w Teatrze Muzycznym.
Jacek: Uważam podobnie jak 
Andrzej. Toruń jest specyficz-
nym miejscem i mam trochę 
większą tremę. Jednak na sce-
nie jesteśmy autentyczni nie-
zależnie, gdzie gramy i ile osób 
nas ogląda.
ten autentyzm to prze-
pis na sukces?
Andrzej: Tak, dzięki temu widać, 
że nie jesteśmy „farbowanymi 
lisami”. To jest sposób na dłu-
gowieczność i nieśmiertelność. 
Ktoś, kto nie jest autentyczny, 
spada bardzo szybko. Czasami 
dzięki szczęściu chwila sławy 
trwa trochę dłużej. 

Autentyzm, szczęście…
Andrzej: Rozsądek, który 
przyszedł w odpowiednim 
momencie…
Jacek: …oraz sztuka kompro-
misu. Czasami w grupie ktoś 
musi zrobić krok w tył, a inny 
w przód. Wszystko zależy  
od tego, jak ktoś w danej gru-
pie potrafi odpuścić w kry- 
tycznych, nerwowych momen- 
tach. Ocieramy się o siebie,  
a nie zderzamy w newralgicz-
nych chwilach i chyba dlate-
go razem jesteśmy 30 lat.
A czego brakuje dzisiej-
szym zespołom, arty-
stom. wy należycie do 
grona tych zespołów, 
które zaczynały w la-
tach 80.?
Andrzej: Współczesnym pio-
senkom brakuje podstawo-
wego dla mnie składnika, 
czyli melodii. Dzisiaj piosenki 
opierają się na rytmie, ale 
jeżeli jest melodia, to pamię-
tana jest przez moment lub 
powtarzana w innych pio-
senkach.
A skąd pomysł na kon-
cert akustyczny?
Jacek: Pomysł wracał od wielu 

lat. Formuła grania akustycz-
nego daje piosenkom, które 
nie ujrzały światła dziennego,  
możliwość zaistnienia na sce- 
nie.  Myślę, że właśnie to za- 
równo mi, jak i moim kolegom 
się bardzo podoba. W mo-
mencie kiedy jesteśmy już 
trochę zmęczeni graniem 
elektrycznym, nagle pojawia 
się perełka w popostaci kon-
certów akustycznych. Pre- 
zentujemy trochę inny ze-
staw piosenek na scenie, więc 

jest to taki oddech świeżości.
Andrzej: Na początku lat 90. 
pojawiła się moda na MTV 
Unplugged, nas to nie kręciło.  
Wtedy nie skorzystaliśmy z te- 
go trendu. Po dwudziestu la-
tach zagraliśmy na imprezie  
u naszego kolegi. Obejrzeliśmy 
zapis tego koncertu, całość wy- 
szła pozytywnie. Postanowili-
śmy zaopatrzyć się w sprzęty 
akustyczny, na którym bardzo 
dobrze nam się grało. Po ja-
kimś czasie moda wróciła, a my 

stwierdziliśmy, że nie będziemy 
czekać. Drugi koncert zagra-
liśmy w Radiu Łódź na żywo, 
co zostało nagrane i są plany 
wydania płyty. 
mieliście okazję wystą-
pić poza granicami kraju.
Jacek: Dokładnie. Dopiero wró- 
ciliśmy z Anglii, gdzie 99,9 pro-
cent widzów to byli Polacy. 
Można było zauważyć, że są 
spragnieni polskiej kultury. 
Można to było odczuć na kon-
cercie, kiedy publiczność razem 

z nami śpiewała poszcze-
gólne piosenki. Wracały też 
wspomnienia ze starych, ja- 
rocińskich koncertów. Na-
sze koncerty się sprawdziły, 
czego skutkiem jest powrót  
do Anglii już we wrześniu.  
Nie były to spektakularne 
wydarzenie w dużych salach, 
lecz w pubach, gdzie bawiło 
się około 200 osób.

Karolina Owsiannikow
redakcja@toronto-magazyn.pl
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KULTURA

Fot. Sławomir Jędrzejewski
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ZNAKOMITA POSTAWA FAWORYTóW, EMOCJE OD PIERWSZYCH  
WYŚCIGóW, ZASKAKUJąCY ZWROT AKCJI NA OSTATNIM                                                                                    
OKRąŻENIU. W TAKICH OKOLICZNOŚCIACH TRIUMF W INAU- 
GURACYJNEJ RUNDZIE TEGOROCZNYCH ROZGRYWEK SPEEDWAY  
BEST PAIRS ODNIóSŁ MONSTER ENERGY TEAM.  FOT. JAREK POBIJAN

speedway                 best pairs Na MotoareNie
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speedway                 best pairs Na MotoareNie

REKLAMA

wernisaż wozownia
małgorzata dawidek „Bodygraphy”

film 
seans i spotkanie w csw

koncert
tomek lipiński w toruniu

11.04.2016, 
godz.19.00

Hard rock Pub
 „Pamela”

wstęp wolny

Historia Trójmiejskiej Sceny Alternatywnej to prawie godzinny dokument o narodzinach zjawi-
ska socjologicznego, muzycznego i artystycznego na Wybrzeżu w latach 1983-1987. 
Autorzy ustami ponad 50 rozmówców opowiadają historię wspólnoty młodych ludzi, którzy 
zintegrowali swoje pasje i marzenia w szarym okresie stanu wojennego. Muzyczna Scena Trój-
miasta była w tym czasie awangardą i promieniowała na cały kraj. Zespoły takie jak: Bielizna, 
Pancerne Rowery, Po Prostu, Apteka, Oczi Cziorne, Bóm Wakacje w Rzymie, Polish Ham i wiele 
innych budowały alternatywny świat w ponurej rzeczywistości, a niektóre przetrwały do na-
szych czasów. Po filmie spotkanie z Yachem Paszkiewiczem i Tymonem Tymańskim.

Hard Rock Pub „Pamela” będzie kolejny raz celebrował swoje urodziny. Tym razem na klubo-
wej scenie wystąpią: Paweł Gumola w solowym secie oraz Tomek Lipiński ze swoim zespołem  
w składzie: Karol Ludew (perkusja), Piotr Leniewicz (gitara basowa), Maciej Dłużniewski (gitara). 
Setlista Tomka Lipińskiego zawiera utwory z jego najnowszej płyty pt. „To czego pragniesz” 
(2015) oraz swoisty greatest hits z repertuaru Tiltu, Brygady Kryzys oraz Fotoness. Paweł Gu-
mola zaprezentuje w akustycznych wersjach swoje utwory znane z wykonań Moskwy, 5000 LAT, 
Transformersów oraz Skankanu. 

W swojej pracy artystycznej Małgorzata Dawidek sku-
pia się na badaniach konfliktu pomiędzy cielesnością 
a językiem dyskursywnym. Artystka czyta ciało jako 
formę tekstową, repozytorium pamięci, doświadczeń 
fizycznych i emocji. Analizuje kwestie związane ze świa-
domością językową, barierami i możliwościami języka, 
jak również ludzkiego ciała rozumianego jako tekst rze-
czywistości. Interesują ją ograniczenia i niewypowiadal-
ność ciała zderzone z potrzebą komunikacji werbalnej.
Na wystawie w galerii Wozownia artystka zaprezentuje 
najnowsze prace,  których główny wątek rozwija się wokół 
aktu ciałopisania. Obok tytułowego zbioru realizacji wideo  
„Bodygraphy” (Ciałografii), zostanie zaprezentowany cykl 
wielkoformatowych rysunków pisanych ‚Repository’ (Repo-
zytorium) oraz seria fotografii „Body Texts” (Teksty Ciała).

koncert
Voo Voo w lizard kingu

Voo Voo to jeden z najoryginalniejszych zespołów na polskiej scenie rockowej, któ-
ry w swojej muzyce, ze znakomitym efektem połączył rock z jazzem i folkiem róż-
nych rejonów świata. Grupa powstała w 1985 r. w Warszawie, jej założycielem jest 
Wojciech Waglewski kompozytor, autor 
bardzo ciekawych metaforycznych tek-
stów, gitarzysta, wokalista, producent 
muzyczny. 

10.04.2016, godz.19.00 
lizard king, ul. kopernika 3

Bilety: 40 zł

8.04.2016,
 godz. 20.00

kino csw
ul. wały gen. sikorskiego 13

Bilety: 12/14 zł

12.04.2016, 
godz. 18.00

galeria sztuki wozownia, 
ul. ducha św. 6
wstęp wolny

KULTURA
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