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Dzieje się, s. 4
Toruński Festiwal Food Trucków już w sobotę, 
Szeroka i Jadwigi - dwie toruńskie ulice będą świętowały.

MODNA sTARÓWKA, s. 7-10
Modna Starówka, czyli wielkie 
świętowanie dwóch toruńskich ulic.

eDUKACjA, s. 11-17
Czas wybrać kierunek studiów, 
a jest jeszcze w czym wybierać! ODKRyj NAjNOWszą OfeRTę, s. 24
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fot. Jacek Koślicki

Szeroka zapraSza!Szeroka zapraSza!
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Gorący koncertowy wrzesień

Lato się kończy, ale dobra passa 
wyjątkowych koncertów w Hard 
Rock Pubie Pamela trwa nadal. 
Obserwując niedawne występy tak 
genialnych gitarzystów, jak Javier 
Vargas czy Eddie Angel, zdałem 
sobie sprawę, że nie starcza czasu 
na komentarz do ich koncertów. 
Mimo doskonałego wrażenia, jakie 
po sobie zostawili, myślami jestem 
już przy kolejnych wydarzeniach. 
Podobnie jest z artystami w trasie. 
Z maksymalnym zaangażowaniem 
grają koncert, ale gdy znajdą się już 
w hotelu, myślą o tym, co będzie 
kolejnego dnia. Można więc powie-
dzieć, że oni mają swoją trasę a my 
swoją, klubową :). Szczęśliwie prze-

cinają się one dość często, dzięki 
czemu artyści wracają do Hard Rock 
Pubu Pamela. Pierwszy spektakular-
ny comeback będzie miał miejsce 12 
września. W Toruniu zagra ze swoim 
zespołem fiński wirtuoz gitary – Ben 
Granfelt. Znany z wieloletniej współ-
pracy z tak cenionymi zespołami, jak 
Leningrad Cowboys (1992-1996) oraz 
Wisbone Ash (2001-2003). Podziwiam 
Wisbone Ash od wielu lat, więc z du-
żym zaciekawieniem czekałem na 
zeszłoroczny koncert Ben Granfelt 
Band. Muszę przyznać, że przerósł 
moje oczekiwania. Szczęśliwie od-
czucia muzyków były podobne, 
dzięki czemu zagrają ponownie. W 
doborowym towarzystwie, poprze-
dzeni setami wysokoenergetyczne-
go projektu, jakim jest Carvin Jones 
Band, oraz debiutującego w Hard 
Rock Pubie Pamela toruńskiego ze-
społu Blues Szwagiers. Kolejny spek-
takularny powrót nastąpi 26 wrze-
śnia. Na klubowej scenie pojawi się 
Pat McManus. Lider renomowanego 
irlandzkiego zespołu Mama’s Boys 
(1980-1999) w 2009 roku założył 
grupę Pat McManus Band. Toruńska 

publiczność zna zespół ze świetnego 
występu w trakcie HRPP Festival 2014. 
Grupa została owacyjnie przyjęta, 
pozostając w świadomości fanów na 
długi czas. Wrażenia muzyków mu-
siały być równie dobre, ponieważ w 
tym roku nie wyobrażali sobie trasy 
koncertowej bez przystanku w To-
runiu.  Biorąc pod uwagę, że wieczór 
otworzy ze swoim zespołem po-
chodzący z Chile wirtuoz harmonijki 
ustnej Cristian Inostroza, zapowiada 
się koncert porównywalny z tym 
sprzed dwóch lat. Gdy do tych zapo-
wiedzi dorzucę informację dotyczącą 
niedzieli 18 września i czekającego 
nas występu zespołu Continental, 
powstaje terminarz przyprawiający 
nawet mnie o zawrót głowy.  Dodam, 
że Continental to grupa sformowana 
przez Ricka Bartona, członka założy-
ciela Dropkick Murphys. Bostończycy 
z Dropkick Murhys obchodzą w tym 
roku swoje dwudziestolecie. W tym 
czasie skład zespołu uległ kilku zmia-
nom. Sprawdzimy, jak Rick Barton 
radzi sobie po odejściu z tej kultowej 
grupy.

Wyczekujemy 
z nadzieją

Już wkrótce kolejni ab-
solwenci szkół średnich 
rozpoczną naukę na uni-
wersytetach i w szkołach 
wyższych. Znowu na studia 
ruszą zarówno ci, którzy 
nie mają pomysłu na siebie 
i chcą przedłużyć stan wol-
ności, jak i ci silnie zmoty-
wowani. Studiowanie to nie 
odbębnianie zajęć. Jeśli ktoś 
ma takie podejście, to może 

lepiej sobie odpuścić?! 
Cudownie, jeżeli ktoś swoje 
pasje do jakiejś dziedziny 
nauki rozwija od lat i marzy 
o wzniesieniu się na kolej-
ny szczebel wtajemnicze-
nia. Wtedy studiowanie ma 
sens. Głęboko racjonalny. I 
z takiego grona pasjonatów 
wyrastają dobrzy fachow-
cy, świetni eksperci. Ukłon 
w stronę tych, którzy nie 
kierują się genetyką, że po 
matkach, ojcach, wujkach 
i innych krewnych muszą 
skończyć jakiś prestiżowy 
kierunek. Bardzo często to 
klęska. Wybranie własnej 
drogi może być fascynują-
ce. Nawet jeśli rodzina za-
wetuje!
Od lat na UMK szybko za-
pełniają się kierunki me-
dyczne, psychologia, pra-
wo, anglistyka, pedagogika. 
Ich wzięcie nie spada. Ale 
równocześnie brakuje chęt-
nych na wiele innych, na 

przykład na informatykę. A 
rynek pracy czeka na pro-
gramistów. Oczywiście tych 
znających się na rzeczy. 
Ale nie negujmy chętnych, 
którzy tłumnie zapełniają 
popularne kierunki, bo ich 
też wyczekujemy. Z wielką 
niecierpliwością i nadzieją 
w oczach czekamy na le-
karzy, pedagogów, psycho-
logów, prawników, ale tych 
ze szczerym powołaniem, z 
ludzkim podejściem, z em-
patią, w pełni fachowych. 
Więc może z drugiej stro-
ny dobrze, że co roku aż 
tylu walczy o jedno miejsce 
w całej Polsce. Wówczas 
szanse narodzenia się w ich 
gronie prawdziwych homo 
sapiensów, a nie tylko homo 
erectusów rosną. Niech wy-
trwają tęgie głowy.   

Hanna Wojtkowska
redaktor Toronto

Budujcie wreszcie tę 
dwupasmówkę!!!

Ostatnio bardzo często jeż-
dżę służbowo do Bydgoszczy, 
o różnych porach, z wieloma 
osobami lub sam, ot praca. Za 
każdym razem wkurzam się 
niesamowicie, na stratę czasu 
i nerwów w drodze autem. Pró-
bowałem pociągiem, ale wtedy 
muszę przejechać nie tylko 
cały Toruń, to jeszcze potem 
całą Bydgoszcz. Choć akurat 

transport szynowy powoli w 
Bydzi się poprawia. Wyremon-
towane dworce, platforma 
przesiadkowa pociąg-tramwaj, 
Bydgoszcz Wschód, tramwaj 
na Fordon, to bez wątpienie 
świetne pomysły na nowo-
czesną komunikację. Oj... kiedy 
patrzę na połataną i ze stary-
mi szynami pośród bruku Szosę 
Chełmińską, na cuchnące pero-
ny dworca Toruń Miasto to nie 
da się ukryć, że zaczynają nam 
sąsiedzi  infrastrukturalnie nas 
wyprzedzać. Marzy mi się, aby 
pomiędzy naszymi miastami co 
kilkanaście minut kursowały 
szybkie szynobusy, taka kolej-
ka jak w Trójmieście. Ile czasu 
by to zaoszczędziło, można w 
takim pojeździe popracować, 
poczytać, a nie bezsensow-
nie przepalać paliwo, jadąc 50 
km/h kolejno przez Przysiek, 
Górsk czy Czarnowo. Plany na 
taką kolej wciąż się jakoś nie 
realizują, bo nie mamy metro-
polii. Nie wiem, czy politycy 

zgodnie i jednogłośnie kiedy-
kolwiek ją zaakceptują, czasem 
myślę, że im na tych sporach 
zwyczajnie zależy. Dzielenie, 
wieczne spory i głupie kon-
flikty, zawsze wychodziły nam 
Polakom najlepiej. Chyba nasi 
politycy nie potrafią inaczej. 
Ale ludzie tu mieszkający, MY 
WSZYSCY, już dawno tę me-
tropolię wybraliśmy i ją budu-
jemy, Toruń rośnie na zachód, 
Bydzia na wschód. Bez głupich 
uprzedzeń, bez zawistnej pro-
pagandy, ale po sąsiedzku i 
po ludzku. Teraz Wam – dro-
dzy politycy pozostało tylko 
nam w tym nie przeszkadzać. 
No i jeszcze wybudujcie nam 
dwupasmową drogę w każdym 
kierunku, szyny i poślijcie nimi 
tramwaj co kwadrans. Reszta 
stanie się bez Was, zupełnie 
naturalnie i zupełnie  sama!!! 
Tylko, co wtedy Wy – Politycy 
będziecie mieli robić...

Wybieg na szerokiej

Przed nami kolejne świę-
towanie na Starówce. Tym 
razem wielka feta odbędzie 
się w samym sercu Toru-
nia. Na tapecie dwie ulice: 
Szeroka i Królowej Jadwigi. 
Tym razem zupełnie nowy 
pomysł na świętowanie, 
jak dla mnie bardzo trafio-

ny. Toruńskie centrum za-
mieni się bowiem w wybieg 
mody. Najważniejszy w tego 
typu przedsięwzięciach jest 
klucz. Tu kluczem jest to, 
co mamy na Szerokiej na 
co dzień. Butiki, drogerie, 
sklepy z dodatkami. Tym 
ulica Szeroka żyje. A jeżeli 
święto ma być wspólną pra-
cą przedsiębiorców, którzy 
tu funkcjonują, czemu nie? 
Sama idea świętowania ulic 
na Starym Mieście jest cie-
kawa. To kolejne atrakcje, 
które przyciągają turystów 
i mieszkańców, ale przede 
wszystkim integracja przed-
siębiorców i mieszkańców. 
To ich święto, do którego 
zapraszają nas wszystkich. 
Dają od siebie to, co mogą 
zaoferować. Angażują się, 
budują coś razem. To bar-
dzo ważne. Na co dzień nie 
zawsze jest czas, żeby dbać 
o relacje i „sąsiedzkie” kon-
takty. Nawet jeśli święto 

jest raz w roku, warto.
Wielkie modowe święto roz-
pocznie się o godz. 16.00 
w sobotę. Myślę, że war-
to wybrać się na Szeroką 
i zobaczyć ten spektakl. 
Może będzie to argument, 
by odkryć to miejsce na 
nowo? Z zupełnie innej 
perspektywy? Może będzie 
to idealna okazja, żeby od-
wiedzić ulubione miejsca,  
w których dawno nie by-
liśmy? „Toronto” patronu-
je temu wydarzeniu i na 
pewno nas nie zabraknie. 
Tymczasem w tym wydaniu 
prezentujemy modne obli-
cze Starówki, z Robertem 
Karlewskim sprawdzamy 
stylizacje torunian, trendy 
na jesień i odwiedzamy waż-
ne miejsca gastronomiczne. 
Państwa również zaprasza-
my na spacer po toruńskiej 
Starówce!

LUDZIE TORONTO

Maciej Karczewski 
toruński przedsiębiorca
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MARCIN 
TREICHEL

Rysowaniem i projektowa- 
niem graficznym zajmuje 
się od wielu lat. Doświad-
czenie zdobył, pracując 
dla dzienników regional-
nych oraz współpracując 
z agencjami reklamowymi 
przy wielu różnorodnych 
projektach.

Darek Kowalski
HRP Pamela

Żaneta Lipińska-Patalon
redaktor naczelna
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fesTiWAL sMAKÓW fOOD TRUCKÓW W TORUNiU 
MOBiLNe ResTAURACje zjADą DO TORUNiA

Food trucki odwiedziły nie-
dawno Toruń – mieszkańcy i 
turyści mieli okazję do degu-
stacji jedzenia z mobilnych 
barów podczas Święta Toruń-
skiego Piernika. Natomiast I 
Festiwal Smaków Food Truc-
ków to nowa impreza w na-
szym mieście. 10 i 11 września 
na Rynku Nowomiejskim poja-
wi się ponad 20 restauracji na 
kółkach. – Festiwale smaków 
zaczęliśmy organizować trzy 
lata temu, ponieważ od tego 
czasu zaczęły one zyskiwać 
na popularności w naszym 
kraju. Pierwszym miastem Fe-
stiwalu Smaków był Gdańsk. 
Foodtruckerzy przyjechali 
również do Gdyni, Szczeci-
na, od dwóch lat odwiedzają 
Poznań. W Toruniu, Olszty-
nie oraz w Bydgoszczy nasz 
festiwal będziemy organizo-
wać po raz pierwszy – mówi 
współorganizatorka festiwa-
lu Małgorzata Tomczyk. 

Hot-dogi na bogato 
i amerykańskie donotsy 

Na razie organizatorzy pla-
nują foodtruckowe degusta-
cje w północnej Polsce, co nie 
przeszkadza, żeby zjeżdżali 
się na nie uczestnicy z ca-
łego kraju. Już wiadomo, że 
nasze miasto odwiedzą mo-
bilne restauracje z Gdańska, 
Gdyni, Bydgoszczy, Warsza-
wy, Łodzi. Co będzie można 
„wszamać”? Torunianie spró-
bują frytek belgijskich, pół-
metrowych zapiekanek, bur-
gerów, w tym w japońskim 
makaronie, lepionych ręcznie 
pierogów, hot-dogów z kom-
binacją warzyw i ziół, amery-
kańskich donutsóów z dziur-
ką, pieczonych kasztanów, 
tostów na bogato, a także 
dań wegańskich i wegetariań-

skich – wariacji z marchewki, 
buraków, ciecierzycy i innych 
niezwierzęcych produktów. 
Będą dania kuchni meksykań-
skiej, arabskiej czy śródziem-
nomorskiej.
Każdy degustator będzie 
mógł wygodnie usiąść i zjeść 
wybrane przez siebie danie. 
Dla dzieci przewidziane są 
kąciki zabaw. – W Trójmie-
ście, skąd pochodzimy jako 
organizatorzy, przygotowu-
jemy zawsze największy zlot 
mobilnych jadłodajni. Tutej-
szym festiwalom smaków 
towarzyszą między innymi 
pokazy aut amerykań- 
skich i motocykli. Do śle- 
dzenia bieżących informacji 
o atrakcjach w Toruniu za- 
praszamy na naszego Face-
booka „I Festiwal Smaków 
Food Trucków” – zachęca 
pani Małgorzata.

food trucki z Teksasu

Skąd wzięła się moda na 
food trucki? Jak wiele in- 
nych nowości i wydarzeń 
przełomowych, narodziła się  
w Stanach Zjednoczonych 
Za prekursora mobilnej ga-
stronomii uważa się Char- 

lesa Goodnighta z Teksasu,  
który w XIX wieku zbudował 
„Chuckwagon”, czyli „kar-
kówkowóz”. Z tej kuchni po-
lowej sprzedawał jedzenie  
poganiaczom bydła i podróż-
nym na Dzikim Zachodzie. 

Potem pojawiła się pierwsza 
jadłodajnia na kółkach, któ-
rej właściciel serwował kawę 
i kanapki przed jedną z re- 
dakcji amerykańskiej gazety, roz-
poczęto również sprzedaż kieł-
basek przy słynnych amerykań- 

skich uniwersytetach – przy 
Yale, Harvardzie czy Prince- 
ton. Kuchnie polowe podczas 
pierwszej wojny światowej słu- 

żyły wojsku. Dwa lata temu  
w USA założono Narodowe 
Stowarzyszenie Food Trucków. 
W dziesiątkach tysięcy liczy 

się dziś liczbę jadłodajni na  
kółkach w Stanach. W Wielkiej  
Brytanii ich liczba sięga 5 tys., 
we Francji około 3 tys. W Polsce  

samochodów z jedzeniem jeździ 
ponad 300 i ich liczba rośnie.

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl 

W restauracjach, barach albo… w food truckach. jeśli chcemy na szybko coś przekąsić, to są one idealny. Do Torunia zawitają mobilne 
jadłodajnie z różnorodnym menu. Od półmetrowych zapiekanek po pieczone kasztany – zapowiada się smakowicie!

REKLAMA TRN2016090904G

Już w sobotę na Rynku Nowomiejskim będzie można spróbować przysmaków z furgonetek                                                                Fot. Jacek Koślicki

i festiwal smaków 
food Trucków

10–11 września 
Godzina: 12.00–21.00

Miejsce: 
Rynek Nowomiejski



- Ludzie coraz rzadziej chodzą 
do tradycyjnych galerii sztuki, 
dlatego sztuka musi wyjść do 
nich – stwierdza Agnieszka 
Kozieja, koordynator projek-
tu. Dzięki organizacji naszego 
festiwalu mieszkańcy miasta 
mają możliwość zobaczyć 
wartościowe dzieła sztuki w 
przestrzeni publicznej. Mogą 
je spotkać, idąc do pracy, 
szkoły czy na spacer – dodaje. 

Już po raz 9. w Toruniu odbywa 
się Międzynarodowy Festiwal 
Sztuki Artmoves.  Jego ideą 
jest wykorzystanie bilbordów 
w innowacyjny sposób, tak by 
zmienić ich tradycyjne prze-
znaczenie. Przede wszystkim 
mają one służyć sztuce, a nie 
celom komercyjnym.

- Festiwal budzi ogromne za-
interesowanie i pozytywny 
odzew odbiorców. Widzowie 
z ciekawością podchodzą do 
kolejnych edycji. Oczywiście 
czasami pojawiają się kon-

trowersje, w zeszłym roku na 
przykład trochę zamieszania 
narobiła praca Anity Jaźwiec 
wyróżniona przy międzynaro-
dowe jury w konkursie – przy-
znaje koordynator projektu.

Festiwal Sztuki Artmoves za-
kłada również zachęcenie 
wszystkich obserwujących do 
kontemplacji sztuki, reflek-
sji i pogłębionego myślenia. 
Istotną częścią festiwalu jest 
konkurs na najlepszą pracę 
bilbordową.  W ramach jego 
tegorocznej edycji, twórcy 
interpretowali hasło, które 
nawiązuje do problemu, z któ-
rym musi na co dzień zmierzyć 
się współczesny człowiek: 
„Pod presją. Jak być sobą we 
współczesnym opresyjnym 
świecie?”. Łącznie nadesłano  
1204 prace  z 62 krajów świata. 
Wśród nich nie zabrakło twór-
ców z  Kuby, USA, Chin, Arme-
nii, Libanu, Rosji czy Ekwado-
ru. Jury wyróżniło spośród 
nich 10 dzieł, które obecnie 

 można zobaczyć na bilbordach 
znajdujących się na  Placu Ra-
packiego. Za najbardziej kre-
atywną uznano pracę, której 
autorami są: Aleksander Pią-
tek i Monika Braksal z Polski. 

sztuka i refleksja 
- Nasz festiwal namawia ludzi 
do samodzielnego przemyśle-
nia ważnych kwestii. Podczas, 

gdy obecnie zalewa nas fala 
populizmu bardzo istotne jest,  
by mieć własne zdanie i oso-
biste przemyślenia – zauważa 
Agnieszka Kozieja. - Tematy 
kolejnych edycji festiwalu 
zawsze są dobierane tak, by 
były aktualne i powiązane  
z tym co dzieje się na świecie. 
W ramach Art Moves Work- 
shop zaplanowano także krea- 

- 
tywne warsztaty dla dzie- 
ci i młodzieży. Na specjal-
nym, interaktywnym bilbor- 
dzie wszyscy chętni będą mie-
li możliwość dokończyć myśl 
- „Najbardziej czuję się sobą 
wtedy, gdy…”. 

Oficjalne otwarcie festi-
walu odbędzie się już dziś 
(9.09.2016), o godz. 12 na 

 Placu Rapackiego, całość pro- 
jektu tradycyjnie koordynuje 
toruńska Fundacja Rusz.

Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl
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WyjąTKOWA MiejsKA GALeRiA: 
BiLBORDy ze szTUKą
Debiutanci i uznani artyści zaprezentują 
prace, które mają poruszyć przechodniów.  
za sprawą Międzynarodowego festiwalu 
sztuki Artmoves ulice Torunia zamienią się  
w wielką galerię sztuki.

Joanna Górska i Rafał Góralski z Galerii Rusz                                                                                                                                           Fot. Jacek Koślicki
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W raz z nadejściem jesieni w 
modzie pojawiają się nowe 
trendy. Modne w to lato moc-
ne kolory, zastąpimy nieco 
stonowanymi. Oczywiście 
nieodłącznym elementem 
wszystkich stylizacji jest ma-
kijaż. Ważne jest jednak, by 
został on właściwie dobrany 
do wieku i rodzaju skóry. 
- Gdy wykonujemy makijaż  

najważniejsze jest, by zama- 
skować niedoskonałości skóry,  
gdy klientka przychodzi do 
nas z trądzikiem, czy też z 
sinymi powiekami za pomocą 
odpowiednich kosmetyków 
musimy to zakamuflować – 
opowiada Małgorzata Czere-
pińska, wizażystka Pracowni 
Urody.
Jesień to pora roku, która  

w szczególności kojarzy się z 
kolorami, takimi jak: czerwień, 
brąz, czy pomarańcz,  niez- 
miennie barwy te królują także  
w makijażowych trendach. 
-Bardzo modny obecnie robi 
się efekt zmatowionej cery, 
z odrobioną rozświetlenia, 
jeśli chodzi o usta tej jesie-
ni będą dominować odcienie 
czerwieni i bordo – zdradza 

wizażystka.
Tendencje do rozświetlania 
skóry potwierdza również 
nasz drugi ekspert. - Ten 
sezon należeć będzie do 
rozświetlaczy, bo dzięki nim 
nawet najbardziej zmęczona 
skóra odzyskuje świeżość. 
Na co dzień dla bardziej na-
turalnego efektu nakładajmy 
go na policzki , skronie i nos, 
najlepiej pod podkład. Hitem 
tej jesieni będą  także usta w 
kolorze wina, z połyskiem lub 
w macie, ważne, aby były do-
brze obrysowane konturówką 
– tłumaczy Barbara Chęć, wi-
zażystka Miracle Beauty SPA. 
Niezwykle ważnym elemen-
tem każdego makijażu są 
oczy, to one przy pierwszym 
kontakcie z drugą osobą wy-
suwają się na pierwszy plan. 
Warto więc, podczas wyko-
nywania makijażu poświęcić 
im szczególną uwagę, by 
prawidłowo i efektywnie je 
podkreślić. 

- Wśród cieni do oczu zdecy-
dowanie będą królować beże 
oraz ciepło-brązy.  W ostat-
nim czasie ważne stały się 
także dobrze wystylizowane 
brwi, które stanowią ramę dla  

naszego oka – zauważa Mał-
gorzata Chęć. -Przez kolejny 
sezon królować będzie czar-
na kreska , której grubość 
dostosowujemy do kształtu 
oka. Nanosimy ją na górną , 
ewentualnie na dolną powie-
kę oraz na linię wodną oka.– 
podpowiada.

Podstawą świadomość 
rodzaju skóry

Przed przystąpieniem do 
wykonywania makijażu, 
powinniśmy zwrócić uwa- 

gę na to, jakich kosmety-
ków używamy, i czy są one 
odpowiednio dobrane do  
naszego rodzaju skóry. Warto 
w tym celu poddać się regu-
larnym badaniom dermato-
logicznym. Pozwalają  one w 
łatwy i szybki sposób stwier-

dzić, czy mamy do czynienia 
ze skórą suchą, wrażliwą, 
bądź normalną. Ponadto, mo-
żemy dzięki temu  świadomie 
dobierać kosmetyki, które  
będą korzystnie wpływać na 
kondycje naszej cery. 
-Jeżeli mamy skórę wrażli-
wą na pewno należy starać 
się używać produktów hi-
poalergicznych, które za-
wierają najmniejszą ilość 
alergenów – podkreśla Mał-
gorzata Czerepińska. -Jest 
wtedy największe prawdopo- 
dobieństwo, że będą nam one 

pasowały. - Bawmy się kolo-
rami i trendami w makijażu, 
ale pamiętajmy aby pasował 
on do naszej osobowości  
– podumowuje Barbara Chęć. 

Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl
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Wyraziste brwi, podkreślone usta i subtelnie rozświetlona cera – to obecne trendy, które przez najbliższą porę roku będą dominować w makijażu. 

fot. Jacek Koślicki

Na Szerokiej 
jak Na wybiegu
„Miasto stylu” święto ulic szerokiej 
 Królowej jadwigi 10 września 2016, godz. 16:00
Święto, na które zapraszamy mieszkańców i turystów, rozpocznie się w sobotę o 16.00. Oprócz 
aspektu modowego będzie zaprezentujemy dorobek organizacji pozarządowych działają-
cych między innymi na rzecz mieszkańców starówki. Odbędzie się pokaz tańca ulicznego, 
gry i zabawy dla najmłodszych uczestników oraz konkursy adresowane do ich rodziców. 
Przed pokazem mody nagrodzony zostanie zwycięzca konkursu na modelowy letni ogró-
dek gastronomiczny. Świętowanie głównego toruńskiego traktu zakończy koncert bandu 
z Młodzieżowego Domu Kultury – wymienia Aleksandra Iżycka, dyrektor Biura Toruńskie-
go Centrum Miasta, które od lat wraz z przedsiębiorcami ze starówki organizuję święta 
toruńskich ulic.

Bardzo modny obecnie robi się efekt 
zmatowionej cery, z odrobioną roz-
świetlenia, jeśli chodzi o usta tej jesie-
ni będą dominować odcienie czerwieni 
i bordo
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Taki wybór naleśników ma 
mało kto. Ponad 80 różnych 
rodzajów, z najróżniejszym na-
dzieniem, do tego kilkanaście 
sałatek i zup. Dlaczego „Mane-
kina” odwiedza tak wiele osób? 
– Bo mamy zdrową żywność, 
dobre dania za przystępną 
cenę. Stałymi bywalcami są na 
przykład toruńscy sportowcy. 
To najlepsza rekomendacja 
tego, co serwujemy, ponieważ 
to między innymi oni mają 
sporą wiedzę na temat odży-
wiania i zdrowej diety – mówi 
menedżer restauracji Andrzej 
Janusz. Dania wytrawne, we-
getariańskie, na słodko. Jak o 
„Manekinie” napisano w jed-
nym z czasopism: „setki rodza-
jów – tysiące doznań”. Trafione 
w sedno.  

Na tradycyjną włoską kuchnię 
z produktami sprowadzanymi 
z Italii (może z wyjątkiem bo-
rowików, bo najlepsze są pol-
skie!) wybierzemy się do „Da 
Fulvio”. Od piątku do niedzieli 
zjemy tam świeże ryby i frutti 
di mare. Degustowanie niem-
rożonego halibuta, tuńczyka, 
płaszczki, małży czy kalmarów 
nie należą do polskiej codzien-
ności, więc warto się skusić. Za-
letą dań jest między innymi ich 
lekkość. – Od początku chętnie 
przychodzą do nas Włosi – tu-
ryści, ale również ci mieszkają-
cy w Toruniu. Chwalą między 
innymi tuńczyka – mówią, że 
nigdy w Polsce we włoskiej 
restauracji podobnego nie je-
dli – mówi Anna Swoboda, któ-
ra wraz z mężem Fulvio Loru 
prowadzi restaurację. W menu 
znajdziemy szeroki wachlarz 
makaronów, wraz z typową pa-
stą z policzkiem wieprzowym, 
spaghetti przyrządzane z prze-

różnymi dodatkami, wyszuka-
ne tarty czy zupy, a ostatnio 
tagliatellę z dodatkiem  
wspomnianych bo-
rowików. Niedaw-
no w gronie dań 
pojawiła się ama-
triciana – włoski 
sos do makaronu 
na bazie podsma-
żonego, drobno 
pokrojonego mięsa, 
pomidorów oraz sera 
pecorino. Historia nowego 
dania wiąże się z trzęsieniem 
ziemi, do którego doszło nie-
dawno we włoskim Lacjum, i 
w którym niemal doszczętnie 
zniszczone zostało miasto 
Amatrice, z którego wywodzi 

się sos. Wprowadzenie go do 
menu wiązało się również ze 

zbiórką pieniędzy 
na zakup po-

t r zebnych 
dla po-
s z ko d o -
w a n y c h 
rzeczy. 

 Lasuchy
         do Lenka
Korzystając jak najdłużej z 
ciepłych dni, nie musimy od-
mawiać sobie słodkości naj-
bardziej kojarzonych z latem, 
czyli lodów. Sezonowe smaki 
jak maślanka czy jogurt grec-
ki, zawsze chętnie wybierane 
lody ciasteczko czy piernikowe 
nie odchodzą w zapomnienie. 
A nawet jeśli niektóre z nich 
znikną na czas jesienno-zimo-
wy, to pojawią się znowu w 
okresie wiosenno-letnim. A już 
w październiku… – Klienci py-
tają o jesienny Festiwal Lodów 

 
Czekoladowych. Do degusta-
cji smaki czekolady desero-
wej, białej, mlecznej – różne 
zestawienia. Zimą na pewno 
w okresie bożonarodzenio-
wym pojawią się nowe sma-
ki pierników – mówi Maciej 
Lenkiewicz. Kto jeszcze nie 
próbował tortu bezowego 
z owocami czy karmelowe-
go z cynamonem na bazie 
mascarpone, warto na chwi-
lę zapomnieć o kaloriach  
i niech górę weźmie nieokieł-
znane niczym łasuchowanie.        

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

POWOLi MijA LATO, ALe CzAs 
WyPADÓW z BLisKiMi NA MiAsTO 
i PRzyjACiÓłMi BęDzie TRWAł.  
zACzNie zMieNiAć się AURA, 
WRAz z Nią PRzyjDzie 
KOLej NA LeKKą MODyfiKACję 
MeNU.  W śCisłyM CeNTRUM 
Nie BRAKUje MiłyCH MiejsC 
NA WsPÓLNy WyTRAWNy 
POsiłeK Czy DLA KONTRAsTU
– NA COś słODKieGO. 

Spacer 
po STarówce
z DOBRą KUCHNią 
W TLe

Na konkrety



Nabory trwają, więc jeśli ktoś 
nie dostał się na wymarzo-
ny kierunek, może pomyśleć 
o pokrewnym lub zupełnie 
innym. Nigdy nie wiemy, czy 
kontynuowanie kształcenia 
na kierunku, który nie zaj-
mował w naszym rankingu 
priorytetowego miejsca, nie 
okaże się trafiony. I co warto 
zaznaczyć, tak jak jeszcze kil- 

ka lat temu topowe kierunki 
były obsadzone w pierwszym 
naborze, tak teraz może być 
zupełnie inaczej. Przyszli stu-
denci składają dokumenty na 
kilka kierunków, tym samym 
zapełniając miejsca na li-
stach, po ogłoszeniu wyników 
wybierają jeden. Rotacja trwa 
całe wakacje. Te studenckie 
zbliżają się do końca, warto 

więc dokonać wyborów. Na 
co można jeszcze aplikować? 
Sprawdzamy wolne miejsca 
na toruńskiej uczelni.
17 wydziałów – 90 kierunków
Na UMK na 17 wydziałach 
studenci mają do wyboru 
ponad 90 kierunków studiów. 
Pierwszy nabór, rozpoczęty 
na początku lipca, pozwolił 
zapełnić takie kierunki jak 

chociażby popularne od lat 
prawo, psychologię, peda-
gogikę, administrację, bio-
logię sądową, komunikację i 
psychologia w biznesie, bez-
pieczeństwo narodowe, bez-
pieczeństwo wewnętrzne. Z 
kierunków filologicznych an-
glistyka i japonistyka cieszą 
się największym zaintereso-
waniem kandydatów. Trady-

cyjnie wzięcie miały kierunki 
Collegium Medicum: lekarski 
(22 osoby na jedno miejsce, 
rok temu – 28), farmacja (po-
dobnie jak w ubiegłym roku 
10 kandydatów na miejsce), 
analityka medyczna czy ko-
smetologia. Ich popularność 
nie maleje. W drugim nabo-
rze, który zakończy się 14 
września (I stopień i jednoli-
te magisterskie) prym wiodą 
zarządzanie, ekonomia, tury-
styka i rekreacja, informatyka 
– studia inżynierskie, zdrowie 
publiczne, inżynieria biome-
dyczna, pedagogika specjal-
na, socjologia, kognitywisty-
ka, lingwistyka praktyczna i 
copywriting. Do 21 września 
można składać dokumenty 
na II stopień studiów. Jeśli w 
obecnym naborze nie zapeł-
nią się limity miejsc, ogłoszo-
ny będzie trzeci.

Warto na informatykę 
i pedagogikę medialną 
Ewa Walusiak-Bednarek, 
rzecznik prasowy UMK: - Tra-

dycyjne kierunki akademickie 
takie jak fizyka, filozofia czy 
filologia polska, oprócz me-
dycyny, prawa czy pedagogi-
ki, nie są dziś tak popularne 
jak 20 lat temu, ale też wtedy 
nie było tak szerokiej oferty 
kierunków. 
Niewielu chętnych zgłasza 
się na ochronę środowiska, 
chemię, etnologię, filologię 
rosyjską, politykę publiczną 
czy teologię. Znak czasów. 
Niektóre kierunki stają się 
passé, choć przecież na przy-
kład po ukończeniu fizyki 
wcale nie trzeba pracować w 
oświacie. Rządzą stereotypy. 
Absolwenci tego kierunku z 
powodzeniem spełniają się w 
branżach informatycznych, 
elektronicznych, uczestniczą 
w tworzeniu nowoczesnych 
technologii. 
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WRzesień jesT jeszCze szANsą NA DOsTANie się NA sTUDiA i zNALezieNie DLA sieBie ODPOWieDNieGO KieRUNKU. NieKTÓRe z NiCH zOsTAły jUŻ OBsADzANe 
PODCzAs PieRWszeGO NABORU. Te, KTÓRe jeszCze CzeKAją NA sTUDeNTÓW, Nie są WCALe GORsze. 

DRUGi NABÓR TRWA! sPRAWDź, GDzie są WOLNe MiejsCA

Kandydaci toruńskiej uczelni podczas naboru na studia                                                                                              Fot. Andrzej Romański
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Okazuje się, że kierunki cie-
szące się mniejszą popu-
larnością, bardzo często są 
pożądane na obecnym rynku 
pracy, bardziej niż kolejny 
absolwent prawa czy psy-
chologii. – Jestem zaskoczo-
na przeciętną popularnością 
kierunków, które są niezwykle 
atrakcyjne z punktu widzenia 
potencjalnego sukcesu absol-
wentów na rynku pracy. Mam 
tu na myśli na przykład in-
formatykę, ale też chociażby 
pedagogikę medialną, która 
stanowi niezwykłą szansę dla 
osób o predyspozycjach hu-
manistycznych na znalezienie 
pracy w sektorze informatycz-
nym, który stale poszukuje 
specjalistów – mówi dr Ewa 
Walusiak-Bednarek. Wymie- 

nia również organizację opieki 
nad osobą starszą, kierunek 
interdyscyplinarny, przygoto-
wanym z wielką starannością. 
Przy starzejącym się obecnie 
społeczeństwie, to studia z 
przyszłością. Osobom, które 
z różnych przyczyn nie mogą 
podjąć studiów medycznych, 
ten kierunek daje szansę na 
pracę w sektorze ochrony 
zdrowia, a jak wiadomo rynek 
usług medycznych także stale 

poszukuje pracowników. 
UKM na studiach I stopnia 
zapewnia miejsca 9 tysiącom 
osób.
Podczas tegorocznego naboru 
w porównaniu z rokiem ubie-
głym w tym samym okresie 
przyjętych zostało więcej stu-
dentów.
Paweł Bukowski, rzecznik 
prasowy Wyższej Szkoły 
Bankowej: - Rekrutacja trwa 
do października, choć nie  

ustalamy sztywnej granicy 
jej zakończenia, zdarzało się 
bowiem, że z różnych wzglę-
dów studenci dołączali nieco 
później. Aktualnie najbardziej 
oblegane kierunki to bezpie-
czeństwo wewnętrzne, inży-
niera zarządzania, finanse i 
rachunkowość, pedagogika 
oraz turystyka i rekreacja. 
Nowy rok akademicki zainau-
gurujemy 7 października. 
Systemy bezpieczeństwa im- 

prez masowych, internatio-
nal business, projektowanie 
i wdrażanie aplikacji mobil-
nych, edukacja dorosłych i 
praca z osobami starszymi 
czy odnowa biologiczna z ele-
mentami fizjoterapii – to nie-
które nowe specjalności w ra-
mach istniejących kierunków 
na WSB. W jej murach studiuje 
ponad 8 tysięcy studentów 
i słuchaczy, łącznie na wy-
dziale toruńskim i bydgoskim. 
W Toruńskiej Wyższej Szkole 
Przedsiębiorczości, jako je-
dynej niepublicznej uczelni w 
Polsce oraz jedynej w regio-
nie, można rozpocząć naukę 
na kryminologii. Po ukoń-
czeniu kierunku absolwenci 
znajdą pracę w szeroko poję-
tym wymiarze sprawiedliwo-
ści – w policji, sądownictwie, 
prokuraturze, służbach wię-
ziennych jako kuratorzy czy 
mediatorzy. Poza tym można 
tam studiować logistykę oraz 
kosmetologię.  

Hanna Wojtkowska
redkacja@toronto-magazyn.pl
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Nauka na studiach podyplomo-
wych zwykle jest bardzo przyjem-
na. Nie czujemy presji, że „trzeba”, 
wiedza jest skondensowana, 
roczne czy dwuletnie studia nie 
zniechęcają swoją długością. To 
dojrzały wybór, że chcemy się w 
czymś rozwijać.

Najczęściej
dwusemestralne
Wrzesień to dobry czas zgłasza-
nia się na podyplomówki. Przyję-
cie kandydata na studia wiąże się 
 jednak z pewnymi obostrzeniami. 
Nie możemy wszyscy wszędzie 

startować. Żeby rozpocząć studia 
podyplomowe, musimy posiadać 
dyplom studiów licencjackich, 
inżynierskich bądź magisterskich. 
Różnice w wymaganiach for-
malnych każda uczelnia określa 
indywidualnie. Na UMK możemy 
wybierać spośród 64 kierunków. 
Dominują studia dwusemestral-
ne, nieliczne to nauka trwająca 
trzy-cztery semestry. Należą do 
nich m.in. logopedia, przygoto- 
wanie nauczycielskie, kształcenie 
w zakresie witrażownictwa i szkła 
artystycznego czy analityki me-
dycznej. Miejsca na podyplomów- 

kach nie są limitowane, natomiast 
mankamentem jest oczywiście 
odpłatność studiów, ale dzięki 
temu wybór jest bardziej prze-
myślany. – Studia są odpłatne, 
tak więc uruchamiamy je wtedy, 
gdy jest wystarczająca liczba 
chętnych, jeśli chętnych jest wię-
cej, uruchamiamy kolejne grupy 
– wyjaśnia dr Ewa Walusiak-Bednarek, 
rzecznik prasowy UMK. – Najbardziej 
popularne są studia podyplomowe w 
zakresie: budowania kompetencji 
menedżerskich, rachunkowości, 
zarządzania zasobami ludzkimi, 
edukacji przedszkolnej i wcze- 

snoszkolnej, logopedii, kancelarii 
tajnej i ochrony informacji niejaw-
nej, administracji publicznej, pra-
wa zamówień publicznych, prawa 
podatkowego, analityki medycz-
nej, teologii. Te studia są co roku 
bez problemu uruchamiane. 
Nowością w podyplomowej edu-
kacji na UMK jest m.in. Akademia 
Skutecznego Biznesu. Słuchacze 
poznają sekrety skutecznego 
rozwijania swojego biznesu i 
wejścia na globalny rynek. A 
uczyć się będą od ekspertów. 
Zajęcia w ASB prowadzą prakty-
cy – pracownicy UMK, absolwenci 
Uniwersytetu Harvarda, Massa-
chusetts Institute of Technology 
(MIT) oraz absolwenci programu 
500 Innovators realizowanego na 
Uniwersytecie Stanforda. 

zmienić pracę 
albo awansować
W WSB w tym roku do wyboru 
wiele nowości. Można się do-
kształcać w zakresie analityki 
finansowej, aplikacji interneto-
wych i mobilnych, angielskiego w 
biznesie, mentoringu menedżer-
skiego, szeroki wybór kierunków 
dotyczy również pedagogiki. 
Obszar studiów pedagogicznych 

w WSB obejmuje już ponad 20 
kierunków. Agnieszka Muzyczy-
szyn, kierownik Centrum Studiów 
Podyplomowych WSB, wymienia 
najchętniej wybierane specjal-
ności: executive marketing, sto-
rytelling w biznesie, HR Business 
Partner z controllingiem perso-
nalnym, studia kwalifikacyjne w 
zakresie edukacji przedszkolnej 
i wczesnoszkolnej czy trenera 
rozwoju osobistego z psychodie-
tetyką. Na pewno w październi-
ku tradycyjnie ruszą m.in. grupy 
edukujące się w kadrach i pła-
cach, w bezpieczeństwie i higie-
nie pracy, logistyce w biznesie, 
ochronie danych osobowych, a 
także rozpocznie się akademia 
trenera biznesu czy akademia 
menedżera sprzedaży. Kto chce 
się kształcić na podyplomów-
kach? – Słuchacze mają różne 
motywacje. To głównie osoby 
związane już zawodowo z jakąś 
branżą, na przykład z produkcją, 
chcące się jednak doszkolić w 
zakresie zarządzania jakością czy 
bhp. To ich dokształcanie wiąże 
się często z możliwością awansu 
w pracy. A jeśli ktoś przykładowo 
jest handlowcem, to szuka pody-
plomówki związanej z miękkimi 

kompetencjami – coachingiem 
czy akademią menedżera. Taki 
typ słuchaczy myśli zwykle o 
zmianie pracy. Jeśli ktoś ma wąt-
pliwości, który kierunek wybrać, 
zapraszamy na bezpłatne warsz-
taty z wybranych kierunków. 
Do osób, które przynajmniej od 3 
lat są menedżerami, adresowane 
są studia MBA – Master of Busi-
ness Administration. – Słuchacze 
często dzielą się z nami tym, jak 
bardzo uczestnictwo w zajęciach 
pozytywnie zmieniło ich sytuację 
zawodową. Najbardziej cenią so-
bie wymianę doświadczeń z pre-
zesami, menedżerami z innych 
firm. Bardzo często w trakcie 
MBA pojawiają się nowe pomy-
sły, które później z sukcesami są 
realizowane – mówi Agnieszka 
Muzyczyszyn. Słuchacze pod-
czas studiów odwiedzają wybra-
ne przedsiębiorstwa, w których 
poznają praktyczne aspekty ich 
funkcjonowania i zarządzania 
nimi, a także – co stanowi duży 
atut studiów – mają możliwość 
wyjazdu do siedziby partnera  
– Franklin University w Columbus 
Ohio. 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl
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Co po studiach? Analityka medyczna, rachunkowość czy MBA – na to-
ruńskim uniwersytecie i w szkołach wyższych można się dokształ-
cać na kilkudziesięciu podyplomówkach. To dobry wybór, jeśli chce-
my dowiedzieć się więcej z danej dziedziny albo znaleźć zatrudnienie  
w innej branży.

PODyPLOMÓWKi: CzAs sPROfiLOWAć się NA BRANŻe 

REKLAMA REKLAMA TRN2016090915GTRN2016090914G

Studentki Wyższej Szkoły Bankowej podczas egzaminu na studiach podyplomowych     Fot. Nadesłane
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340 OsÓB, A W TyM AŻ 140 KOBieT zOsTAłO zAKWALifiKOWANyCH DO TRzeCieGO TURNUsU szKOLeNiA NARODOWyCH sił RezeRWOWyCH,  
W TORUńsKiM CeNTRUM szKOLeNiA ARTyLeRii i UzBROjeNiA.

A MOŻe DO WOjsKA? PRzyGOTOWAWCzA 
słUŻBA WOjsKOWA Cieszy się POWODzeNieM 

REKLAMA TRN2016090916G

- Służba wojskowa w ostatnim 
czasie cieszy się naprawdę du-
żym powodzeniem –  przyzna-
je kpt. Tomasz Kisiel, z Centrum 
Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia 
im. gen. J. Bema w Toruniu. -W 
Toruniu, do naszego centrum, 
co roku nie brakuje wielu chęt-
nych, ze względu na świetne 
możliwości jakie tutaj mamy 
oraz dobrą bazę szkoleniową.
Na pierwszym etapie, wszy-
scy zakwalifikowani trafiają 
do Ośrodka Szkolenia Podsta-
wowego, gdzie spędzają trzy 
miesiące, po tym okresie udają 
się do Ośrodka Szkolenia Spe-
cjalistycznego. 
-Pierwsze co każdy chęt-
ny musi się tutaj nauczyć to 
musztra - tak by chodzić zgod-
nie z zasadami wojskowymi, 
czyli równo, z odpowiednim 
wymachem rąk – opowiada 
kpt. Tomasz Kisiel. -Ponadto 
na początku wszyscy chętni 
poznają regulaminy oraz stop-
nie wojskowe. Po tym okresie 
są już oni gotowi do złożenia 
przysięgi wojskowej i stają się 

pełnoprawnymi żołnierzami – 
dodaje.
Centrum Szkolenia Artylerii i 
Uzbrojenia daje  możliwość od-
bycia szeregu szkoleń, tj. szko-
lenie strzeleckie, czy prawne, 
co pozwala to na dobre opa-
nowanie zasad prawa huma-
nitarnego. Ponadto przyszli 
żołnierze uczęszczają na zaję-
cia z topografii, czy też zajęcia 
sanitarne.
- W przypadku kobiet są te 
same wymagania, jedyna róż-
nica pojawia się przy testach 
fizycznych, natomiast poza 
tym, cały proces szkolenia jest 
równy dla wszystkich – pod-
kreśla kpt. Tomasz Kisiel. 

Podstawowe wymagania
Podczas ubiegania się o pod-
jęcie służby wojskowej, pod-
stawowym wymogiem  jest 
wykształcenie gimnazjalne, 
ukończony wiek 18 lat oraz do-
bry stan zdrowia.
-Rzeczywistość jest taka, że z 
wykształceniem gimnazjalnym 
pojawia się nawet nie połowa 

chętnych, zdecydowana więk-
szość ma jednak wykształcenie 
maturalne, są także osoby po 
studiach wyższych – przyznaje 
kpt. Tomasz Kisiel.

Atutem dodatkowe 
kwalifikacje
Rekrutacje przeprowadzają or-
gany administracji wojskowej, 
w Toruniu odpowiada za to 
Wojskowa Komenda Uzupeł-
nień. To pierwsze miejsce, do 
którego powinien udać się kan-
dydat ubiegający się o odbycie 
służby wojskowej. Następnym 
krokiem jest pojawienie się na 
komisji lekarskiej, która wery-
fikuje stan zdrowia chętnego. 
Dopiero po przejściu tej pro-
cedury wiadomo, kto został 
pozytywnie zakwalifikowany.  
-Mile widziani są chętni, któ-
rzy wcześniej odbyli już jakieś 
kursy, tj. prawo jazdy, gdyż na 
kierowców w szczególności z 
kategorią C  jest obecnie duże 
zapotrzebowanie, dotyczy 
to również ratowników me-
dycznych, czy płetwonurków  

– podkreśla kpt. Tomasz Kisiel. 
Klasy o profilu wojskowym na 
dobry początek
W Toruniu, m.in. VI LO im. Ze-
słańców Sybiru posiada klasy o 
profilu mundurowym. Podjęcie 
już na poziomie szkoły średniej 
edukacji,  z zakresu wojskozna-
stwa jest bez wątpienia dużym 

ułatwieniem dla wszystkich 
kandydatów do pojęcia służby 
wojskowej. 
- W przyszłości przewidywane 
są profity dla osób, które już 
na etapie szkoły średniej ukoń-
czyły klasę, o profilu wojsko-
wym, na chwilę obecną takich 
bonusów nie ma – opowiada 

kpt. Tomasz Kisiel –Uczestnic-
two w tego typu klasach daje 
z pewnością pewien obraz woj-
ska, jest to z nim pierwsze zde-
rzenie, pozwala to na ugrunto-
wanie podstawowej wiedzy z 
tego zakresu – dodaje. 

Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

Obecnie coraz więcej osób pra-
gnie zadbać o estetykę swoje-
go uśmiechu. To z kolei generuje 
zapotrzebowanie na stanowisko 
technika dentystycznego, który 
ściśle współpracuje z gabinetami 
stomatologicznymi. Do jego za-
dań należy m.in. wykonanie apa-
ratów ortodontycznych, protez, 
licówek oraz innych estetycznych 
uzupełnień uzębienia.

Co ciekawe, tylko w TEB Edu-
kacja kierunek ten prowadzony 
jest ze specjalizacją w nowator-
skiej technologii CAD/CAM. Za-
stosowanie tej techniki stanowi 
przyszłość gabinetów stomato-
logicznych – mówi Iwona Bury – 
Dyrektor Oddziału TEB Edukacja 

w Toruniu – Absolwenci takiej spe-
cjalizacji mogą liczyć na ciekawe 
oferty pracy i konkurencyjne wy-
nagrodzenie.

W TEB Edukacja praktyczna na-
uka zawodu technika dentystycz-
nego trwa 2,5 roku i kończy się 
egzaminem zawodowym. Atu-
tami szkoły są nowocześnie wy-
posażone sale i wykwalifikowana 
kadra.

Absolwenci kierunku mogą zna-
leźć zatrudnienie w publicznych 
i prywatnych gabinetach denty-
stycznych albo otworzyć własną 
pracownię i podjąć współpracę 
ze stomatologami oraz chirurga-
mi twarzowo-szczękowymi. 

Przygotowawcza służba wojskowa cieszy się dużym powodzeniem                          Fot. Jacek Koślicki
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sTUDiA Nie MUszą się OGRANiCzAć DO CHODzeNiA NA WyKłADy i ćWiCzeNiA. jeŻeLi KOGOś DANA DzieDziNA PAsjONUje W sPOsÓB szCzeGÓLNy, 
ODNAjDzie się W KOłACH NAUKOWyCH Czy KLUBACH. 

sTUDiA się TOCzą RÓWNieŻ W KOłACH i KLUBACH

REKLAMA TRN2016090917G

Studiowanie – chyba najlepszy 
czas w życiu młodych ludzi. W 
miarę swawolny, choć uczyć się 
trzeba. To jednocześnie okazja do 
rozwijania swoich zainteresowań. 
To, w co się zaangażujemy pod-
czas studiowania, może wskazać 
nam kierunek, w jakim chcemy 
pójść w przyszłości, gdzie chcie-
libyśmy pracować, w czym się 
spełniać. 

Wyjaśnią matematykę 
i czarnego kota 
Zapisanie się do koła naukowe-
go to zwykle chęć pogłębiania 
wiedzy. Warsztaty, konferencje, 
konkursy, pisanie artykułów na-
ukowych… ale przede wszystkim 
radość z przebywania w gronie 
podobnych pasjonatów. Daniel 
Strzelecki, doktorant na Wydziale 
Matematyki i Informatyki UMK, od 
pierwszego roku studiów należał 
do Koła Naukowego Matematy-
ków i przez trzy lata był jego prze-
wodniczącym. Co działo i dzieje się 
podczas spotkań członków koła? 
– Polegają one na wymianie wie-
dzy z różnych obszarów matema-
tyki. Chętni przygotowują referaty, 
dzieląc się z pozostałymi osobami 
tym, co ostatnio ciekawego prze-
czytali czy usłyszeli. Później na 
ten temat dyskutujemy. Prowa-
dzimy również konsultacje dla 

studentów – jeśli ktoś ma problem 
z matematyką, chętnie pomożemy 
wytłumaczyć wszystkie jej zawiło-
ści – mówi Daniel Strzelecki, który 
jako student z sukcesami uczestni-
czył w wielu konkursach matema-
tycznych, a koło było najlepszym 
miejscem przygotowań do nich. 
Dziś jest po drugiej stronie – to 
on wspiera młodszych członków 
koła w intensywnym rozwiązy-
waniu zadań przed wyjazdami na 
matematyczne rywalizacje. Poza 
tym koło co roku organizuje To-
ruńską Letnią Szkołę Matematyki i 
Informatyki, na którą licznie przy-
jeżdżają studenci i wykładowcy z 
całej Polski. Jak podkreśla Daniel, 
matematyka nie przyciąga wielu 
studentów, ze względu na jej trud-
ność, choć wielokrotnie niesłusz-
nie odstrasza, natomiast osoby 
ambitne, zdolne i pracowite, bo do 
studiów trzeba się przyłożyć, wła-
śnie w tym mniejszym gronie mają 
dużą szansę na rozwój i indywidu-
alne traktowanie. 
Jeśli kogoś interesuje, dlaczego 
wiążemy czerwone wstążki na 
wózkach dziecięcych czy ulubio-
nych roślinach, i dlaczego czarny, 
a nie biały kot, paraliżuje nas, kie-
dy przebiega przez ulicę, w Kole 
Naukowym Folklorystów pozna 
tajemnice pochodzenia rozma-
itych przesądów i nie tylko. Dr 

Adrian Mianecki, opiekun nauko-
wy KNF: – Folklor bardzo wiele 
tłumaczy z naszej rzeczywistości 
współczesnej. W zależności od 
opiekunów koła skłaniało się ono 
bardziej ku tematyce muzycznej  

lub też nabierało sznytu nauko-
wego. Osobiście chciałbym pójść 
w stronę eksploracji Azji, co do-
datkowo będzie korespondowało 
z nową specjalnością na kulturo-
znawstwie – kulturą Dalekiego 
Wschodu. Dr Mianecki zaznacza, 
że na spotkania koła przychodzą 
zazwyczaj studenci kulturoznaw-
stwa, ale już na wykłady fakul-
tatywne w ramach różnych wy- 

działów, bardzo często ścisłowcy 
– fizycy i matematycy. 

Nauczyć się żonglerki
Kół naukowych działających na 
UMK jest kilkadziesiąt. W ich gro- 

nie zdarzają się również bardzo 
unikatowe. Szukając odskoczni od 
wszystkiego, co nosi znamiona na-
ukowe, można stać się członkiem, 
najprawdopodobniej nadal jedy-
nego w Polsce, uniwersyteckiego 
Studenckiego Koła Żonglerskiego. 
– Członkowie naszego koła zaj-
mują się różnymi typami żonglerki 
i kuglarstwa. Uczymy się od siebie 
nawzajem. Nasze spotkania to 

nauka manipulowania piłeczkami, 
maczugami, ringami, ale trenują 
u nas również tancerze teatru 
ognia, szczudlarze, poikarze, mo-
nocykliści, osoby uprawiające żon-
glerkę kontaktową czy trenujący  

z hula-hoopem – wymienia Rafał 
Sarniak, prezes SKŻ, który podczas 
studiów w Toruniu połączył dwie 
pasje – do żonglerki i astronomii, 
z której się doktoryzuje. Zainte-
resowanie żonglerką wykazują 
głównie studentki. Na treningi już 
wkrótce będą przyjeżdżać również 
chętni bydgoszczanie. Informacji o 
treningach zainteresowani mogą 
szukać na Facebooku. 

W Wyższej Szkole Bankowej 
oprócz bardziej tradycyjnych 
propozycji, znajdziemy m.in. 
kluby Cashflow (działa rów-
nież na UMK) czy Toastmasters. 
Uczestnictwo w pierwszym wta-
jemniczy nas w wiedzę na temat 
finansów i jak sprawić, żeby po-
mnażać, inwestować pieniądze 
i racjonalnie nimi dysponować. 
Jeśli ktoś czuje w sobie talent 
mówcy albo wręcz przeciwnie, 
uważa, że nie posiada zdolności 
do logicznej argumentacji, two-
rzenia kreatywnej wypowiedzi i 
odczuwa strach przed publicz-
nymi wystąpieniami, w gronie 
toastmasterów na pewno przej-
dzie metamorfozę.
Studenci aktywni fizycznie mogą 
przebierać w różnorodności 
sportowych propozycjach. Biegi, 
rower, siatkówka, koszykówka, 
piłka nożna, brydż i inne – moż-
na kontynuować swoje pasje lub 
rozpocząć trenowanie jakiegoś 
sportu. Po ćwiczeniach i wykła-
dach studenci mogą się spełniać 
w wielu miejscach, korzystając 
ze studenckiej młodości i chłon-
nego umysłu. Jak zawsze pod-
stawą są jednak chęci robienia 
czegoś ponad normę.

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

Koło matematyczne to jedna z alternatyw na zajęcia dodatkowe na studiach. Na zdjęciu Daniel Strzelecki.    Fot. J. Koślicki
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Rozpoczęcie studiów to zupeł-
nie nowy etap w życiu każdego 
młodego człowiek. Zazwyczaj 
z dala od domu, z nowymi 
wyzwaniami, życiem bez ro-
dziców, nowymi znajomymi i 
umiejętnością pogodzenia tego 
z nauką. Podobno najgorszy 
jest pierwszy rok. Potem już z 
górki. Właśnie dlatego powstał 
pomysł, by organizować wyjaz-
dy integracyjne dla przyszłych 
studentów jeszcze przed roz-
poczęciem roku akademickie-
go. Studenci z Torunia właśnie 
wyjeżdżają nad morze,  by tam 
poznać się i rozpocząć swoją 
przygodę ze studiowaniem. Ale 
zanim pojadą do Rewalu czeka 
ich mnóstwo atrakcji na miej-
scu w Toruniu. Od noclegu w 
akademiku, zwiedzaniu uczelni, 
spotkania z władzami uniwer-
sytetu, po pierwszą studencką 
imprezę. 

integracja
już we wrześniu
By pierwsze kroki na uczelni 
były czystą przyjemnością, 
w arkana studenckiej rzeczy-
wistości młodszych kolegów 
wprowadzą  m.in. przedstawi-
ciele Samorządu Studenckiego.
-Najgorzej jest przenieść się 

w nowe miejsce, nowe i duże 
otoczenie, a najtrudniej jest 
się zaklimatyzować . Stąd 
pomysł „Adapciaka”. Wszyst-
ko po to, by zintegrować 
studentów pierwszorocz-
nych, aby w październiku 
pewnym krokiem weszli na 
swój wydział - tłumaczy 
Ada Kamela, przewodnicząca 

Samorządu Studenckiego.  
– Ale to nie wszystko. Po 
takim wyjeździe pozostają 
kontakty, przyjaźnie, a na-
wet i miłości. Często później 
spotykamy się w swoim gro-
nie, chociażby podczas im-
prez otrzęsionowych, które 
już niebawem.
 

zabawa i nauka
Wyjazdowe plecaki już spako-
wane. Przyszli studenci toruń- 
skiej uczelni wyjeżdżają nad 
morze. Ale niech pozory nie 
mylą. „Adapciak” to nie tyl-
ko wydarzenie towarzyskie, 
podczas wyjazdu odbędą się 
również szkolenia, które po 

zwolą w październiku poczuć 
się pewniej w strukturach 
uczelni. Na tapecie chociażby 
system USOS. Przyszli studenci  
dowiedzą się również jak ko-
rzystać z pomocy finansowej 
czyli wszystkiego o stypen-
diach i innych formach wspar-
cia. – Taki wyjazd to przede 

wszystkim nowe znajomości, 
integracja nowych studen-
tów i ich starszych kolegów 
z uczelni. Oczywiście nasz 
weekendowy wyjazd to nie 
tylko zabawa, zapoznamy się 
między innymi z systemem 
USOS, który na początku 
potrafi sprawić wiele pro-
blemów. W planach również 
zapoznanie się z prawami i 
obowiązkami studenta, nie 
zabraknie także podstaw 
pierwszej pomocy- zaznacza 
Ada Kamela.
I tak podczas weekendu 
osiemdziesięciu pięciu stu-
dentów z różnych kierun-
ków wydziałów toruńskich i 
bydgoskich, pozna podstawy 
funkcjonowania na uczelni 
w pigułce zaserwowanej od 
starszych żaków. Będą się 
bawić, szkolić, zwiedzać.  Na 
koniec pięciodniowej przygo-
dy nie zabraknie elementu 
symbolicznego- chrztu stu-
denckiego. Po powrocie nie 
zostaje nic innego, jak czekać 
na indeks!

Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl 

PRzyszLi sTUDeNCi RUszyLi NA ADAPCiAKA!

REKLAMA TRN2016090918G

już za niecały miesiąc zaczną studenckie życie, ale zanim to się stanie postanowili poznać się poza uczelnią. Ponad osiem-
dziesiąt przyszłych studentów toruńskiej uczelni rozpoczęło adaptację do nowego etapu życia i edukacji.

Ada Kamela, przewodnicząca Samorządu Studenckiego UMK                                                                                                  Fot. Sławomir Jędrzejewski
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TORUńsKA UCzeLNiA 
W PResTiŻOWyM 
raNkiNgu

REKLAMA TRN2016090921G

TRN2016090919G

TRN2016090920G REKLAMA

REKLAMA

Uniwersytet Mikołaja Kopernika 
po raz czwarty znalazł się w pre-
stiżowym Qs World University 
Ranking. zestawienie obejmuje 
4% najlepszych szkół wyższych 
na świecie w tym tylko sześć 
uczelni w Polsce. 

W rankingu brane są pod uwagę następu-
jące kryteria: opinia wykładowców (40% 
oceny ogólnej), opinia pracodawców (10%), 
stosunek liczby studentów do liczby wy-
kładowców (20%), tzw. cytacyjność pu-
blikacji naukowych na podstawie Scopus 
(20%), odsetek wykładowców zagranicz-
nych (5%) oraz odsetek studentów zagra-
nicznych (5%).

W rankingu znalazło się sześć polskich 
uczelni. Z naszego kraju sklasyfikowa-
ne zostały: Uniwersytet Warszawski (na 
366. miejscu), Uniwersytet Jagielloński (w 
grupie rankingowej 431-440), Politechnika 
Warszawska (w grupie 601-650), a także 
UMK, Uniwersytet Łódzki oraz Uniwersytet 
Wrocławski (w grupie 701+).

Ranking przeprowadzany jest od 2004 roku 
przez organizację Quacquarelli Symonds 

zajmującą się problematyką nauczania na 
poziomie wyższym. Najważniejszym celem 
rankingu jest umożliwienie kandydatom na 
studia racjonalnego wyboru uczelni oraz 
popularyzacja idei studiowania poza kra-
jem ojczystym.

UMK od kilku lat znajduje się w wąskim gro-
nie polskich uczelni w rankingu QS World 
University Rankings. Po raz pierwszy w ze-
stawieniu znalazł się w 2013 r., obecny był 
również w roku 2014 i 2015. W czerwcu 2016 
r. Uniwersytet Mikołaja Kopernika znalazł 
się w pierwszej setce QS University Ranking 
dla Europy i Azji Środkowej. UMK z łączną 
oceną 42,5 zajął 99. miejsce i zanotował 
awans względem zeszłorocznego zestawie-
nia (wówczas znalazł się na miejscu 101.).



Ural Polarny i tundra ja-
malska, rok temu Kongo, 
a  jeszcze wcześniej Ka-
merun, Libia i Afryka za- 

chodnia, widać, że Two-
je wyprawy to przede 
wszystkim egzotyka?
- Rzeczywiście. Pociąga mnie 
świat, który jest zdecydowanie 
odmienny od tego, w którym 
przebywam na co dzień. Szukam 
miejsc, które jeszcze nie są tak 
„zjeżdżone”, oklepane, które nie 
są oczywistymi kierunkami dla 
turystów. To o wiele ciekawsze, 
bo mniej przewidywalne.

Nawiązując do Twojej 
wyprawy, skąd w ogóle 
pomysł na podróż rowe-
rem przez tundrę?
- Dziewicza przyroda, wielkie 
przestrzenie, odludne miejsca 
- zawsze mnie fascynowały. 
Wcześniej było kilka wyjazdów 
do Afryki, zobaczyłem Saharę 
z perspektywy kilku krajów, 
trochę się pustynią nasyci-
łem i postanowiłem pojechać  

w zupełnie inne miejsce w 
sensie geograficznym. Trzeba 
przyznać, że Ural Polarny to w 
jakimś sensie także pustynia,  

tyle że pełno w niej wody. Wi-
działem wcześniej zdjęcia - ta 
zielona pustynia była mi na-
prawdę bliska. I mało kto jeździł 
tam na rowerze!

Organizujesz swoje wy-
prawy samotnie. Co daje 
podróżowanie w poje-
dynkę?
- Możliwość decydowania o 
wszystkim samemu. Podróżo-
wanie w pojedynkę, to pozna-
wanie swoich możliwości, po-
konywanie lęków, satysfakcja 
z osiągniętych celów. Ponadto, 
takie wyprawy dają przyjem-
ność, z obcowania z naturą  
w ciszy. 

Refleksje ze swoich po-
dróży zamieszczasz na 
blogu, z jakimi reakcjami 
na temat swoich wypraw 
się spotykasz?

- Ludzie pytają, czy się nie boję, 
tak samemu. I podziwiają, za tę 
odwagę. Z kolei ja sobie myślę,  
że właśnie ten strach przed 

nieznanym jest jedną z moich 
motywacji. Okazuje się, że z 
reguły ten strach znika, zostaje 
zapomniany na amen, i kiedy 
już to doświadczenie mam za 
sobą, nie mogę sobie tego uczu-
cia przypomnieć. Tak było np. z 
pierwszą samotnie spędzoną 
nocą w lesie równikowym.

Czego będą mogli dowie-
dzieć się podczas spotka-
nia z Tobą mieszkańcy 
Torunia, czy będzie to re-
lacja wyłącznie  z wpra-
wy na Ural Polarny?
-Ta wyprawa była napraw-
dę udana, i to pod wieloma 
względami. Była najtrudniejszą 
pod względem fizycznym, bo 

praktycznie przez 3 tygodnie, 
dzień w dzień parłem naprzód 
z dużym wysiłkiem, nie oszczę-
dzałem się. Udało mi się nagrać 
dużo materiału filmowego, któ-
ry po zmontowaniu okazał się 
także bardzo zabawny. Prezen-
tacja z tej wyprawy niezmiennie 
cieszy się dużą popularnością 
publiczności.

Czy możesz już teraz 
zdradzić swoje podróżni-
cze plany na przyszłość? 
- Po ostatniej wyprawie do 
dżungli kongijskiej zrealizowa-
łem swój ważny cel. I póki co nie 
mam kolejnego. To jednak tylko 
kwestia czasu - krążą mi po gło-
wie różne pomysły, najpewniej 

 

nie będzie to jednak samotna 
wyprawa.

już w najbliższą 
środę, o godz. 

18.30,  w Dworze 
Artusa odbędzie się 
spotkanie z podróż-

nikiem, pt. świat 
i okolice – Rower 
góral i na Ural.  
zapraszamy.

Rozm. Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl
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Kierunek każdej z wypraw dobiera tak, by nie było to miejsce oczywiste i „zjeżdżone” przez turystów - podróżnik 
Dominik szmajda już w przyszłym tygodniu zawita do Torunia.

DomiNik SzmajDa – podróżnik, foto-
graf, na co dzień wydawca (m.in. Rowerem 
i pieszo przez Czarny Ląd Kazimierza No-
waka). W ostatnich latach odbył kilka wy-
praw rowerowych: Maroko, sahara zachod-
nia, Mauretania, Mali (2008/2009), Libia 
(2009/2010) i Czad i Kamerun (2011). Lau-
reat nagród na festiwalach podróżniczych, 
autor wystaw fotograficznych. jeden  
z liderów projektu sztafeta Afryka Nowa-
ka, współzałożyciel i prezes fundacji im. 
Kazimierza Nowaka.

Dominik Szmajda udał się do północnej Rosji, a dokładnie na Ural Polarny i tundrę jamalską, aby tam… pojeździć na rowerze! Dlaczego 
akurat tam? W wielkim skrócie – bo jest tam pięknie i ciekawie. I bardzo egzotycznie! Nigdy wcześniej nie podróżował w kierunku 
północnym. Chciał przekonać się, czym tak naprawdę jest tundra, wytarzać się w niej trochę i sprawdzić, czy da się po niej jechać na 
rowerze. Z kolei Ural Polarny to góry zupełnie dzikie i nagie, bez drzew, jak na pustyni. Ponieważ uwielbia pustynie, intuicyjnie czuł, 
że te zielone też przypadną mu do gustu.

STrach przeD NiezNaNym 
jesT jeDNą z jeGO MOTyWACji

LUDZIE
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STrach przeD NiezNaNym 
jesT jeDNą z jeGO MOTyWACji

TRN 2016090210G
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NIERUCHOMOŚCI

Z tej okazji w przestrzeni toruń-
skiej Starówki będą odbywać się 
ciekawe wydarzenia, na które 
zapraszają muzea, ale nie tylko. 

W muzeach
Muzeum Okręgowe w Toruniu 
zaprasza już w najbliższą so-
botę na IV Toruńską Noc Muze-
alną. Wydarzenie odbędzie się  

w godzinach 18:00-22:00. W jego 
ramach będzie można za darmo 
zwiedzić Muzeum Historii Toru-
nia przy ul. Łaziennej, Muzeum 
Podróżników im. Tony`ego Halika 
przy ul. Franciszkańskiej oraz 
Kamienicę pod Gwiazdą przy 
Rynku Staromiejskim. W wybra-
nych godzinach po ekspozycjach 
oprowadzać będą ich kuratorzy.  

W godzinach 18:00-22:00 moż-
liwe będzie również wejście na 
wieżę ratuszową. Ceny biletów: 
bilet normalny: 11 zł, bilet ulgo-
wy: 7 zł. 

W środę 14 września w Muzeum 
Etnograficznym odbędzie się  
zwiedzanie stałej wystawy „Ta-
jemnice codzienności…”. Uczest- 

nicy podążać będą ścieżką lu-
dowej religijności, pamiątek z 
pielgrzymek i odpustów, sztuki 
samorodnej i wpływów sztuki 
wysokiej na kształtowanie się 
poczucia piękna i upodobań es-
tetycznych mieszkańców daw-
nych wsi i małych miasteczek. 
Początek o godz. 17:00, wstęp 
jest wolny.

Tydzień później (21.09, godz. 17:00 
)Etnomuzeum zaprasza na zwie-
dzanie Parku Etnograficznego 
(ekspozycja budownictwa ludo-
wego z Kujaw i Pomorza XIX/XX 
w.). Podróż obędzie się ścieżką 
kapliczek i związanych z obrzędo-
wością doroczną detali wystroju 
izb oraz prezentacja elementów 
folkloru: przysłów, opowieści 
wierzeniowych związanych z 
postaciami wybranych  świętych 
patronów oraz tradycyjnych pie-
śni towarzyszących codziennemu 
życiu i świętowaniu. Na to wyda-
rzenie również wstęp jest wolny.

Trwa świętowanie 
na starówce
W ramach Europejskich Dni Dzie-
dzictwa 24 września odbędzie się 
także Święto Ulicy Przedzamcze. 
Tytuł wydarzenia to: „Przedzam-
cze tańczy i śpiewa – bawimy się 
na ludowo”. Święto ulicy Prze-
dzamcze swoją formułą będzie 
nawiązywało do obchodów Eu-
ropejskich Dni Dziedzictwa, dzię-
ki pokazaniu wielokulturowego 

dziedzictwa Torunia. Tegoroczne 
święto podzielone zostanie na 
cztery bloki tematyczne: blok 
taneczny (godz. 12:00-15:00) za-
mieni ulice w salę taneczną oraz 
scenę z muzyczną. Na wyzna-
czonych miejscach pojawią się 
tancerze zapraszający do wspól-
nego tańca. Tańczyć będzie moż-
na polskie tańce ludowe, a także 
tańce z różnych stron świata. 
Widzowie będą mogli aktywnie 
uczestniczyć w pokazach tańca, 
przysłuchiwać się pokazom wo-
kalnym i zespołowym, blok histo-
ryczny (godz. 16:00-17:00) to Tur-
niej konny w Fosie Zamkowej. Od 
16:00 do 17:00 odbędą się również 
warsztaty taneczne i warsztaty 
puszczania wielkich baniek my-
dlanych, 17:00-19:00 to wspólna 
Zabawa Taneczna przy muzyce 
Kapeli w Fosie Zamkowej.
Przez cały dzień będzie można 
uczestniczyć w warsztatach rę-
kodzieła, jarmarku regionalnym, 
pokazie bicia monety. 

Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl

Fot. Mateusz Patalon
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WRzesień MiesiąCeM 
europejSkich DNi DzieDzicTwa

Przez cały wrzesień w naszym mieście trwać 
będą europejskie Dni Dziedzictwa. Tegorocz-
na edycja odbędzie się pod hasłem: Gdzie 
duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, 
arcydzieła, pomniki.  

MIASTO

We wrześniu obchodzone są Europejskie Dni Dziedzictwa                                                                                                                      Fot. Błażej Kriks



- 20 - - 21 -SPORT

zmiany w składzie

Obecny skład drużyny Nesta 
Mires Toruń znacząco róż-
ni się od tego, który można 
było zobaczyć jeszcze na 
początku tego roku. Po za-
kończeniu ostatniego sezonu 
łyżwy zawiesili doświadcze-
ni zawodnicy, a wśród nich: 
Łukasz Chrzanowski, Jacek 
Dzięgiel i Mariusz Kuchnic-
ki. W barwach  Nesta Mi-
res Toruń nie pojawi się już 
również Mateusz Gościński, 
młodzieżowy reprezentant 
Polski, który zdecydował się 
na transfer do Stoczniowca 
Gdańsk. Łącznie z dalszej 
gry dla toruńskiej drużyny 
zrezygnowało 12 zawodni-
ków. Na ich miejscu pojawiło 
się wiele twarzy z zagrani-
cy, m.in. Denis Trakchanov, 
czy Artur Kovrakh, Jest to 
bez wątpienia największa od 
lat wymiana kadry. -Trzeba 
podkreślić, że jest to cał-
kiem nowy zespół, wszyscy 
jesteśmy jednak pozytywnie 
nastawieni, myślę że jest to 
lepsza drużyna niż w ubie-
głym roku – zauważa trener 
Leszek Minge.

solidne przygotowanie
 
Ostatnie 8 tygodni zawodnicy 
Nesta Mires Toruń spędzili na  
intensywnych treningach. –
Jestem bardzo zadowolony 
z lata, nie trenowaliśmy co 
prawda w pełnym składzie, 
ale ci zawodnicy, którzy brali 
udział w treningach, dawali  
z siebie wszystko - wspomina 
Leszek Minge. Treningi zo-
stały odpowiednio wcześniej 
zaplanowane, by nie zabra-
kło wśród nich wielu ćwiczeń 
poprawiających wydolność  
i kondycje. -Okres letni prze-
pracowaliśmy dość solidnie, 
były zajęcia na siłowni, spo- 
ro też biegaliśmy, był także 
czas na gry zespołowe - pod-
sumowuje Bartosz Fraszko, 
zawodnik Nesta Mires Toruń. 
-Każdy zawodnik dał z siebie 
150%, więc myślę że okres 
ten przyniesie efekty w naj-
bliższym sezonie – dodaje. 

Pozytywne 
nastawienie 

Początek rozgrywek Polskiej 
Ligi Hokejowej już we wrze-
śniu. Na chwilę obecną kibice  

mogą jednak śledzić przebieg 
spotkań sparingowych. - Cze-
ka nas na pewno dużo pracy, 
nie ulega też wątpliwości, że 
zawodnicy muszą się lepiej 
poznać i zgrać, wymaga to 
na pewno wielu treningów  

– podkreśla trener Leszek 
Minge. - Atmosfera w druży-
nie jest świetna, mamy spo-
ro nowych twarzy, ale bar- 
dzo szybko nowi zawodnicy  
wkomponowali się do druży-
ny, co bardzo cieszy – dodaje 

Bartosz Fraszko.  Do rozgrywek 
Polskiej Ligi Hokejowej zakwali-
fikowano dziesięć klubów, inau-
guracyjna kolejka odbędzie się 
11 września.  

Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

Od wtorku do niedzieli na 
welodromie w Pruszkowie 
trwały mistrzostwa Polski w 
kategorii elita. Ekipę TKK Pa-
cific Toruń do „złotych żniw” 
poprowadziły olimpijki Edy-
ta Jasińska i Natalia Pamela 
Rutkowska oraz Patrycja Dą-
browska i Karolina Perekitko. 
Dwie najbardziej doświadczo-
ne torówki Edyta i Natalia 
były motorem napędowym 
drużyny na 4000 m, która 
wywalczyła pierwszy, histo-
ryczny i od razu złoty medal 
dla Pacifiku. W finale team w 
składzie: Jasińska, Rutkow-
ska, Dąbrowska i Perekitko, 
doścignęły ekipę Stali Iglotex 
Ocetix Grudziądz i sięgnęły 
po tytuł mistrzyń Polski.

To było znakomite otwar-
cie „worka z medalami”. W 
następnych konkurencjach 
sypnęło kolejnymi sukcesa-
mi.  I tak chronologicznie, w 
konkurencji scratch (wyścig 
na 15 km z finiszem na „kre-
skę”) srebro zdobyła Natalia 
Rutkowska, a brąz Patrycja 
Dąbrowska. W wyścigu indy-
widualnym na 3000 m na do-
chodzenie zwyciężyła Edyta 
Jasińska, przed Rutkowską. 

Wyścig punktowy również 
padł łupem Jasińskiej, a 
Rutkowska zajęła trzecie 
miejsce. Konkurencją, która 
zadebiutowała w programie 
mistrzostw był wyścig elimi-
nacyjny (eliminator, ostatni 
zawodnik po dwóch rundach 
odpada). Pierwszą mistrzynią 
Polski została Natalia Rut-
kowska, a na trzecim stopniu 
podium stanęła Jasińska. Naj-
trudniejszą konkurencją ko-
larską rozgrywaną przez 2 dni 
jest Omnium, (kolarski wielo-
bój, w którego  skład wcho-
dzi 6 różnych konkurencji - 
Scratch ; Wyścig Eliminacyjny 
; 3000 m na dochodzenie ; 500 
m ze startu zatrzymanego , 
250 m ze startu lotnego oraz 
Wyścig punktowy, wygrywa 
zawodniczka która zgromadzi 
łącznie najwięcej punktów we 
wszystkich konkurencjach)  
triumfowała Edyta Jasińska, 
wyprzedzając Rutkowską.  
Medalowy festiwal torunia-
nek zakończyły w madisonie 
(wyścig parami). Tu najlep-
sze okazały się olimpijki z 
Rio – Rutkowska i Jasińska, 
a srebrny medal zdobyła Pa-
trycja Dąbrowska  w duecie z 
Karoliną Karasiewicz (BOGO 

Szczecin).
- Nasz występ w Pruszkowie 
to wielka, radosna niespo-
dzianka – podsumowuje Le-
szek Szyszkowski, dyrektor 
sportowy TKK Pacific Nestle 
Fitness Cycling Team. – Po 
cichu liczyłem na sukces dru-
żyny na 4000 m, prowadzonej 
przez Edytę i Natalię. To jest 
pierwszy historyczny medal 
dla klubu Pacific w mistrzo-
stwach Polski elity kobiet. 
Wcześniej żadna z naszych 
pań nie stała na podium w 
konkurencjach torowych. 
Dziewczyny tak się pozytyw-
nie nakręciły, że rozbiły bank 
i zdobyły w sumie trzynaście 
medali. To niesamowity suk-
ces toruńskiego kolarstwa 
i przypieczętowanie jakże 
udanego sezonu olimpijskie-
go! Przy okazji chciałbym ser-
decznie podziękować naszym 
liderkom – Edycie Jasińskiej 
i Natalii Rutkowskiej, które 
po starcie w Rio de Janeiro 
zdobyły się na jeszcze jeden 
wysiłek i tak pięknie udeko-
rowały klubowy skarbiec me-
dalami.
Toruńskie medale w Mistrzo-
stwach Polski w Pruszkowie:
13 – tyle medali zdobył to- 

ruński zespół na MP w Prusz-
kowie: 6 złotych, 4 srebrne i 3 
brązowe
6 – tyle medali zdobyła Edy-
ta Jasińska: 5 złotych, 1 brą-
zowy
7 – tyle medali zdobyła Na-
talia Rutkowska: 3 złote,  

 

3 srebrne, 1 brązowy
3 – tyle medali zdobyła Pa-
trycja Dąbrowska: złoty, 
srebrny i brązowy
1 – medal zdobyła Karolina 
Perekitko – złoty; to jej trze-
cie złoto w tym sezonie (MP 
juniorek Świdnica; Górskie MP 

Wysowa Zdrój; drużynowo  na 
4000 m MP elita).  

Redakcja
redakcja@toronto-magazyn.pl 

DRUŻyNA NesTA MiRes TORUń GOTOWA NA NOWy sezON 

KOLARKi z TORUNiA zNOWU POKAzAły KLAsę

Obecne zmiany w drużynie Nesta Mires Toruń stwarzają od września optymistyczną szansę dla toruńskiego zespołu. 

Kolarki TKK Pacific Nestle fitness Cycling Team Toruń wracają z mistrzostw w Pruszkowie z trzynastoma medalami! sześć złotych, cztery 
srebrne i trzy brązowe  krążki składają się na dorobek „fitnessek”. – To historyczny moment w dziejach klubu, TKK Pacific nigdy przedtem 
nie zdobywał medali na torze w rywalizacji kobiet – cieszy się Leszek szyszkowski.

Karolina Perekitko zdobywczyni złotego medalu
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W MINIONY PIąTEK NA SCENIE KLUBU WYSTąPIŁ PROJEKT MARK OLBRICH BLUES ETERNITY & TORUń FRIENDS W SKŁADZIE: JIMMY THOMAS, 
LAURIE GARMAN, MARK OLBRICH, EDDIE ANGEL, PRZEMEK ŁOSOŚ, IGOR NOWICKI, GRZEGORZ MINICZ.
FOT. AGATA JANKOWSKA

BLUes W HARD ROCK PUBie „PAMeLA”
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Koncert
Vi festiwal Cichej Muzyki

Koncert
Ben Granfelt

Wystawa
sztuka turecka

Kino
julieta w CsW

Koncert
Devon Allman w Od Nowie

Koncert
Utwory Osieckiej

spotkanie
Podróż rowerowa na Ural

Wystawa
Obrazy j. zwolickiego

Towarzystwo Bachowskie zaprasza na kolejną 
odsłonę VI Festiwalu Cichej Muzyki. Tym razem 
preludiami organowymi J.S. Bacha zajęli się mu-
zycy z Toruńskiego Kwintetu Dętego. Artyści 
korzystają ze świetnych transkrypcji na instru-
menty dęte autorstwa Mordechaja Rechtmana. 
Toruński Kwintet Dęty powstał w 2010 roku z 
inicjatywy muzyków Toruńskiej Orkiestry Sym-
fonicznej. Skład kwintetu: Monika Nowacka-Se-
kuła (flet), Mateusz Kubański (obój), Ewa Zwo-
lińska (klarnet), Marek Wroniszewski (fagot) 
Andrzej Sekuła (waltornia). Najbliższa edycja 
festiwalu odbędzie się pod tytułem: BACH. Pre-
ludia chorałowe. 

Devon Allman jest synem legendy amerykańskiego 
bluesa i rocka Gregga Allmana, założyciela i lidera ze-
społu The Allman Brothers Band – jednej z najważniej-
szych grup w dziejach światowej muzyki rozrywkowej. 
Devon ALLMAN to wokalista i gitarzysta, który stoi na 
czele własnej grupy. Jest on uznanym i samodzielnym 
wykonawcą a w Od Nowie wystąpi z zespołem składa-
jącym się wyłącznie z amerykańskich muzyków. Kon-
cert będzie częścią trasy promującej najnowszą płytę 
grupy „Ragged & Dirty”.

W najbliższy poniedziałek w Hard Rock Pubie 
Pamela wraz ze swoim zespołem, zagra fiński 
wirtuoz gitary - Ben Granfelt. Znany z wielolet-
niej współpracy z tak cenionymi grupami, jak 
Leningrad Cowboys (1992-1996) oraz Wisbone 
Ash (2001-2003).  Ben Granfelt Band wystąpi w 
doborowym towarzystwie, poprzedzony seta-
mi wysokoenergetycznego projektu, jakim jest 
Carvin Jones Band, oraz debiutującego w Hard 
Rock Pubie Pamela toruńskiego zespołu Blues 
Szwagiers. Carvin Jonesswoją grą zapewnił so-
bie miejsce w elitarnym gronie 50 najlepszych 
gitarzystów wszech czasów rankingu maga-
zynu „Guitarist”.Oprócz lidera, zespół tworzą 
Levi Velasquez (grający na perkusji) oraz Joe 
Edwards (grający na gitarze basowej). W trak-
cie koncertu fani poznają pierwsze szczegóły 
wydarzenia jakim jest HRP Festiwal 2016. 

W ramach pożegnania wystawy prezentującej sztukę współczesnych artystów tureckich „Czyste 
wody”, którą oglądać można do 19 września, CSW  zaprasza na serię spotkań poświęconych kultu-
rze Turcji.  Gościem Czytelni (9.09, godz. 18:00 )będzie również Konrad Zasztowt z Polskiego Insty-
tutu Stosunków Międzynarodowych, z którym będzie można porozmawiać o sytuacji społecznej w 
Turcji i wpływie polityki na codzienne życie w tym kraju – dyskusję poprowadzi znany dziennikarz 
Max Cegielski, autor książki Oko świata. Od Konstantynopola do Stambułu. Dla kinomanów centrum 
przygotowało miniprzegląd kina tureckiego, prezentujący filmy z nurtu „Tureckiej Nowej Fali”. Ki-
nematografia znad Bosforu przeżywa od kilku lat znakomity okres. Przybliża obraz Turcji, jakiego 
nie znamy ani z katalogów wycieczek, ani z dramatycznych relacji telewizyjnych. W Kinie Centrum 
zobaczymy filmy określane jako „Turecka Nowa Fala”.

Prezentowana w Konkursie Głównym festiwalu w Cannes „Julieta” Pedro Almodóvara to wielki 
powrót hiszpańskiego mistrza. W swoim nowym filmie reżyser „Porozmawiaj z nią” i „Volver” wra-
ca do rzeczywistości, w której czuje się najlepiej: świata kobiet i ich namiętności.
„Julieta” to trzymająca w napięciu historia matki poszukującej córki, która wiele lat temu zniknęła 
bez śladu. Opowieść o skrajnych uczuciach, jakie odczuwamy wobec najbliższych i tajemnicach, 
które przed nimi skrywamy. Filmowa adaptacja opowiadań wyróżnionej literacką Nagrodą Nobla 
Alice Munro pokazuje, że siłą kina Almodóvara jest niezmiennie wiara w potęgę uczuć i miłości.

Z okazji rocznicy 80. urodzin Agnieszki Osieckiej, Dwór Artusa zaprasza na niezwykła podróż po 
jej twórczości, w którą zaprosi nas utalentowana wokalistka Agnieszka Grochowicz. Artystka po-
stanowiła zmierzyć się z klasycznymi kompozycjami, jakie stworzył do słów Osieckiej wybitny 
twórca, Seweryn Krajewski. Projekt OSIECKA#KRAJEWSKI#GROCHOWICZ to spotkanie krakowskiej 
poetki, wokalistki i aktorki Agnieszki Grochowicz z dorobkiem jednego z najbardziej twórczych i 
wzruszających duetów w historii polskiej piosenki. A to wszystko w nowych, wysmakowanych 
aranżacjach z pogranicza jazzu i muzyki rozrywkowej autorstwa znakomitych muzyków ja-

zzowych różnych pokoleń –  Antoniego Dębskiego, 
Dawida Rudnickiego oraz Damiana Niewińskiego.  W 
projekcie znajdziemy zarówno piosenki znane szero-

Latem 2012 roku Dominik Szmajda udał się do północnej Rosji, a dokładnie naUral Polarny i tundrę 
jamalską, aby tam… pojeździć na rowerze! Dlaczego akurat tam? W wielkim skrócie – bo jest tam 
pięknie i ciekawie. I bardzo egzotycznie! Nigdy wcześniej nie podróżował w kierunku północnym. 
Chciał przekonać się czym tak naprawdę jest tundra, wytarzać się w niej trochę i sprawdzić, czy 
da się po niej jechać na rowerze. Z kolei Ural Polarny to góry zupełnie dzikie i nagie, bez drzew, 
jak na pustyni. Ponieważ uwielbia pustynie, intuicyjnie czuł, że te zielone też przypadną mu do 
gustu. W Dworze Artusa podczas bogato ilustrowanego przezroczami spotkania podróżnik zda 
relacje z tej niezwykłej i pełnej przygód wyprawy.

Malarz w swoich pracach koncentruje się 
na kolorze i kompozycji, odrzucając mi-
styczną i złożoną kulturowo symbolikę. 
Artystę mniej interesuje to, co stanowi o 
treści obrazu, a bardziej problem współ-
istnienia barw na powierzchni malowidła. 
Autor podporządkowuje się regułom per-
spektywy, odwzorowuje kształty i pro-
porcje, jednak w strukturze kolorystyki 
obrazów stawia na wariację artystyczną 
na temat świateł, cieni i barw. Wystawa 
w Galerii Proscenium czynna będzie są 
od poniedziałku do piątku w godz. 12:00 
– 19:00 oraz podczas spektakli i koncer-
tów dla publiczności Teatru Muzycznego 
w Toruniu.

11.09.2016, godz. 17.00
sala Mieszczańska Ratusza staromiejskiego 

Wstęp bezpłatny

HRP Pamela, 
ul. Legionów 36

12.09.2016, godz. 19.00
Wstęp wolny

Dni tureckie w CsW
8-11.09.2016

Wały gen. sikorskiego 13

julieta, 
reż. Pedro Almodóvar, 

Hiszpania 2016
Kino Centrum, CsW

Wały gen. sikorskiego 13

12.09.2016, godz. 19.00
Od Nowa, ul. Gagarina 37a

Bilety: 70/90/100 zł

Osiecka - Krajewski – koncert 
Agnieszki Grochowicz

11.09.2016, godz. 19.00
Dwór Artusa, sala Wielka

Bilety: 25/30 zł

14.09.2016, 
godz.18.30

Dwór Artusa, 
sala Wielka
Wstęp: 2 zł

14.09.2016, godz. 19.00
Teatr Muzyczny, 
ul. Żeglarska 8
Wstęp wolny
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