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MIASTO, S. 4
CoCArt Music Festival, czyli muzyczna odsłona 
sztuki współczesnej.

TEATR, S. 15
W sobotę rozpoczynają się Alternatywne 
Spotkania Teatralne „Klamra”.

Budżet partycypacyjny, s. 6
Chcesz zmieniać Toruń? Złóż wniosek w budżecie 
partycypacyjnym i miej wpływ na nasze miasto.

WyWIad, s. 9
Rozmawiamy z pochodzącym z Torunia Kamilem 
Dobrowolskim, który zagrał w oskarowym filmie.
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Edukacja i kariEra
co po maturzE?     

REKLAMA TRN 2016031101G

Fot. sławomir jędrzejewski



LUDZIE TORONTO

żaneta Lipińska-patalon
toronto

Maciej Karczewski, 
toruński przedsiębiorca

darek Kowalski
Hrp pamela

jarosław jarry jaworski, 
specjalista public relations, 

freak

ruskie biorą...

Cały świat wie o korupcji  
w Rosji. Sam będąc na Syberii, 
nasłuchałem się o tym sporo. 

Bez „wziątki” ciężko cokol-
wiek załatwić, taki mają kli-
mat. Kiedy więc Rosja otrzy-
mała dwie wielkie imprezy, 
Igrzyska Olimpijskie w Soczi 
i piłkarski Mundial, zapach-
niało wielką forsą. Putinowi 
zależało, aby wielkość jego 
imperium potwierdziły wiel-
kie imprezy sportowe. Hitler 
miał także swoje Igrzyska  
w Berlinie w 1936 roku, widać 
dyktatorzy tak mają. Jednak 
czym byłyby wielkie impre-
zy bez rosyjskich zwycięstw? 
Pamiętam minę Putina po po-
rażce hokeistów jego Sbornej,  
w ćwierćfinale Igrzysk z Fin-
landią... Skoro nie można 
uczciwie, trzeba sposobem. 
Doping. Słowo klucz, dla Rosji 
często jedyna droga do suk-
cesu. Zaczęło się od lekko-
atletów, jakiegoś kajakarza. 
Teraz mamy cały wysyp „na-
koksowanych” zawodników. 
Jak muchy wpadają łyżwia-

rze, biegacze i biatloniści. 
Mistrzowie świata i olimpij-
scy, cała duma rosyjskiego 
sportu. A kilka dni temu, 
oprócz dumy, padła także 
jego piękna ikona. Tenisist-
ka Maria Szarapowa, ta, 
która pokonała odwieczne-
go rywala – Amerykanki, 
siostry Williams, ta, która 
była twarzą wielu kampanii 
reklamowych światowych 
koncernów. To pokazuje, jak 
bardzo zależy Putinowi na 
micie Wielkiej Rosji, ocze-
kuje medali za każdą cenę. 
Szkoda wielu mistrzów, 
szkoda pięknej Marii, ale 
chwała tym lekarzom i kon-
trolerom, którzy mimo ku-
szenia walizkami pieniędzy, 
nie poddali się tej presji.  
A w świat poszło już, że ru-
skie biorą. 

Filmy z serca polski

29 i 30 marca z Centrum Kul-
tury Dwór Artusa zakończy 
się długa podróż projektu 
filmowego „Movies from the 
Heart of Poland”. Podróż po 

Polsce, zorganizowana na-
prawdę niemalże „za jeden 
uśmiech”. A jednocześnie jedna 
z największych, niezależnych 
akcji promocyjnych wojewódz-
twa w ostatnich latach.
Projekt „Movies from...” jest 
dziełem ekipy festiwalu filmo-
wego Tofifest z Torunia. Dwa 
bloki, zawierające 22 fabuły, 
dokumenty i teledyski z Kujaw 
i Pomorza, objechały blisko 
20 miast polskich. Pewnie nikt 
nie uwierzy, ale budżet tego 
przedsięwzięcia nie przekro-
czył 4 tysięcy złotych. Promo-
cja w całym kraju za 4 tysie? 
Można? Ano można. 
Ale tylko wtedy, jak się chce. 
Nam się chciało. Jeździłem 
z tymi filmami do wie- 
lu miejscowości na trasie 
i serce rosło, gdy ludzie  
z zapałem dyskutowali o fil- 
mach Toruniaków i Bydgo- 
szczaków, odnajdując w nich  
swoje emocje i przeżycia. To 
tylko jeszcze jeden powód, by 
sensownie myśleć o wspólnej 

metropolii Torunia i Bydgoszczy. 
Na niwie kina ona już istnieje. 
Mocny, dobry przekaz niosą 
zarówno filmy toruńskie, jak i 
bydgoskie, a my nigdy nie do-
bieramy ich, patrząc skąd są. 
Liczy się tylko jakość.
Jedna smutna nutka wkradła się 
w tę sprawę. Wśród filmów są 
dzieła ludzi z Grudziądza, z ma-
leńkiego Osia w Borach. Ale nie 
ma z Włocławka i Inowrocławia. 
W dobie, gdy każdy ma kamerę 
filmową przy sobie, na swoim 
smartfonie, dwa duże miasta re-
gionu nie mają nic do zapropo-
nowania w sferze kina. Dlaczego 
tak się dzieje? Jak zmobilizować 
i zaktywizować filmowe środo-
wiska tamtych miast? Prezy-
denci Wojtkowski i Brejza muszą 
mocno nad tym popracować. Ja 
już dziś zgłaszam się do nieod-
płatnej pomocy. Tak, aby kolej-
na edycja „Movies from... ” byla 
nie tylko BiT, ale BiTiWiI!

dobra passa

Dobra passa dla kina związane-
go z Toruniem. Pierwszy nasz 
lokalny akcent to oczywiście 
Oscar dla „Syna Szawła”. Film 
zdobył statuetkę w kategorii: 
najlepszy film nieanglojęzycz-
ny. Zagrał w nim pochodzący  
z Torunia Kamil Dobrowolski. Co 
prawda Kamil aktualnie zwią-
zany jest z Rzeszowem, gdzie 

mieszka i pracuje w teatrze, ale 
to w Toruniu się wychował, cho-
dził do liceum i rozbudził pasję 
do aktorstwa. Rozmowę z ak-
torem przeczytacie Państwo na 
stronie 9 tego wydania.
Kolejny lokalny sukces to wy-
różnienia dla filmu kręconego 
w Toruniu i naszym regionie.  
„Excentrycy, czyli po słonecz-
nej stronie ulicy” od początku 
chwalony był za muzykę, któ-
ra stworzyła wyjątkowy klimat 
tego obrazu. I muzyce się do-
stało i za najlepszy dźwięk też 
się dostało. Tak dwa Orły pole-
ciały do Excentryków. Do tego 
„polskim Oskarem” nagrodzono 
jeszcze dwóję drugoplanowych 
aktorów – Wojciecha Pszoniaka 
i Annę Dymną. 
Jarek Jaworski zaprasza dziś 
do Dworu Artusa, gdzie będzie 
można zobaczyć filmy z nasze-
go województwa. To ostatnie  
z prawie dwudziestu miast, 
gdzie będzie można zobaczyć 
regionalną twórczość naszych. 
Mamy więc kolejny dowód na 

to, że film i Toruń bardzo się lubią. 
I niech tak zostanie. 
Jedyne co w tym wszystkim nie-
pokoi to pogłoski o zamknięciu 
kina Centrum w CSW. Mam na-
dzieję, że to plotki. Wiem, co to 
jest rentowność, mam pojęcie  
o kosztach utrzymania, ale uwa-
żam też, że jeżeli coś nie działa 
jak powinno (tego nie wiem w tym 
konkretnym przypadku),  trzeba 
zrobić coś, co problem rozwiąże. 
Zamykania kina byłoby najwięk-
szą klapą i dezerterką. Może trze-
ba znaleźć inny kierunek, może 
czas na punkt zwrotny? Ale jeżeli 
są ludzie, którzy z tego miejsca 
korzystają, wracają i chcą oglą-
dać filmy właśnie w kameralnym 
kinie, a nie w wielkim multipleksie 
to powinno się im to umożliwić. 
Tym bardziej że CSW jest miej-
scem, które mieszkańcom ma 
służyć i sztukę w różnych odsło-
nach przybliżać. Trzymam kciuki 
i za toruńskie kina i za toruńskie 
sukcesy w filmach.

Serwis internetowy YouTube 
spowodował swoistą rewolu-
cję w wielu dziedzinach. Jedną 
z nich są płyty koncertowe. 
Nagrywanie krążków realizo-
wanych na żywo, po roku 2005, 
czyli dacie powstania YouTube, 
przestało być standardową pro- 
cedurą. Tego typu albumy nie 
są już tylko stałym elementem 
dyskografii poszczególnych ar- 
tystów czy zespołów. Oczywiście  
nie straciły one na znaczeniu, 
lecz do ich realizacji muzycy 
musieli poszukać nowego klu-
cza. Artystycznie wiele więc zy-
skały, stając się nowym wyzwa-
niem zarówno dla słuchaczy, 
jak i ich twórców. Taką jest też 

koncertowa płyta Asi Czajkow-
skiej-Zoń nosząca tytuł „Some 
of my Favs. Live”. Artystka, de-
cydując się na wydanie tego al-
bumu, w nieszablonowy sposób 
otworzyła swoją dyskografię, 
jednocześnie pokazując słucha-
czom, jak bardzo ceni szczerość 
w kontakcie z publicznością. Z je- 
dnej strony przedstawiła swo-
je inspiracje, decydując się na 
nieuniknioną konfrontację z wy- 
konaniami swoich Mistrzów, z dru- 
giej pokazała, jak wielkie emo-
cje towarzyszą jej koncertom. 
Zaprosiła fanów do „swego 
świata”, namawiając ich zara-
zem do pozostania w nim do 
czasu pojawienia się jej autor-
skiej płyty, której zwiastunem 
jest zamieszczony jako bonus 
na tym albumie utwór „There’s 
A Place”. Dla mnie ogromnym 
atutem tego krążka jest jego 
brzmienie, oddające w pełni 
specyfikę klubowych koncer-
tów w Hard Rock Pubie Pamela. 

Odpowiedzialny za nie Marcin 
Lampkowski, zasługujący w peł- 
ni na miano producenta tej pły-
ty, korzystając ze swojego wie-
loletniego doświadczenia kon-
certowego, znalazł receptę na 
zaakcentowanie udziału w tym 
przedsięwzięciu wybitnych mu-
zyków: Igora Nowickiego, Wald-
ka Franczyka, Michała Rybki, 
Marka Olbricha, Krzysztofa To- 
czko czy Eddie Angela. Tym sa- 
mym podkreślił jedną z wielkich 
zalet Asi Czajkowskiej-Zoń, któ-
ra dzięki swojej pracowitości, 
profesjonalizmowi, talentowi 
i nieprzeciętnym umiejętno-
ściom wypracowała sobie po-
zycję umożliwiającą współpracę  
z tak ciekawymi osobowościami 
muzycznymi. W pełni to po-
twierdziła londyńska premiera 
płyty w kultowym klubie Jazz 
Cafe Posk ( dodatkowo z udzia-
łem Marcina Grabowskiego). 
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Doświadczenie zdobył, 
pracując dla dzienników 
regionalnych oraz współ-
pracując z agencjami 
reklamowymi przy wielu 
różnorodnych projektach.
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Klucz? Prosty. Festiwal ma 
prezentować najważniejsze 
i najciekawsze zjawiska mu-
zyczne w Polsce, Europie i na 
świecie. To nie tylko muzyka 
elektroniczna, ale i post-rock 
czy jazz. Artyści nie muszą 
mieścić się w ramach wyko-
nywania tradycyjnych pio-
senek, tekst nie wymagany. 
CoCArt to przede wszystkim 
uczta dla ucha. 
Organizatorzy starają się, 
by impreza była otwarta na 
różne gatunki, ale mają oczy-
wiście określone wymagania 
podczas selekcji artystów. 
– Sami jesteśmy muzykami, 
odwiedzamy różne festiwale, 
obserwujemy muzyczne zja-
wiska. Mamy swoje upodoba-
nia stylistyczne, gatunkowe. 
Jesteśmy jednak otwarci na 
rożne formy sztuki. Chcemy 
zaprezentować szerokiemu 
gonu publiczności, to, co się 
dzieje w muzyce współcze-
snej. Jest to subiektywny 
dobór i wykładnik naszych 
aktualnych zainteresowań. 
Śledzimy rynek wydawniczy 
i staramy się zapraszać arty-
stów, którzy są na topie – za-
znacza jeden z organizatorów 
Rafał Kołacki. 
Mimo że wybór jest subiek-
tywny, to uczciwy. Organi-
zatorzy dbają o to, by nie 
zabrakło najważniejszych 
trendów muzycznych i nur-
tów godnych zaprezentowa-
nia. Wartością dodaną jest 
to, że do toruńskiego CSW 

zapraszani są również artyści 
zza granicy. – Od samego po-
czątku chcieliśmy, żeby ten 
festiwal był międzynarodowy 
i udaje nam się to realizować. 
Co roku prawie połowa arty-
stów jest z Polski, a połowa  
z zagranicy. Uważamy, że jest  
to atrakcyjne dla publiczno-
ści – zdradza współorganiza-
tor festiwalu Rafał Iwański.
Co cieszy, imprez o podob-
nym profilu w Polsce jest 
bardzo mało. CoCArt jest cyk- 
liczny i zdobył uznanie wśród 
odbiorców. W Polsce orga-
nizowanie takich festiwalu 
wciąż jest pewnego rodzaju 
eksperymentem.  Toruń ma już  
swoje tradycyjne i jest niez- 
wykle gościnny dla takich no- 
wości. – Mimo że Toruń jest 
małym miastem, nasz CoCArt 
jest w czołówce podobnych 
festiwali w naszym kraju. 
Myślę, że stwierdzenie, iż zaj-
mujemy lokatę w pierwszej 
piątce nie będzie na wyrost 
– mówi Rafała Kołacki. – Jest 
to impreza, na którą artyści 
chcą przyjeżdżać, na której  
chcą zagrać. Jest miejsce  

na eksperyment, na sztukę 
audiowizualną, ale również 
w późniejszych godzinach 
wieczornych na muzykę no-

woczesną, taneczną – doda-
je. Dużą rolę odgrywa spo-
łeczność lokalna, która jest 
zaangażowana oraz ludzie  

z regionu. Wielu uczestni-
ków przyjeżdża na toruńską 
imprezę dla konkretnego ar-
tysty i dla samego spotkania 

się z przyjaciółmi oraz ludźmi 
o podobnych zainteresowa-
niach.
Festiwal to nie tylko muzyka. 
To również sztuka wizualna  
i performens, które stanowią 
oprawę do prezentacji mu-
zycznych. Festiwal to również  
rozmowa. W ramach CoCArtu 
odbędą się panele dysku-
syjne o wydarzeniach niein-
stytucjonalnych. Uczestnicy 
będą rozmawiać między in-
nymi o organizacji wyda-
rzeń związanych z muzyką 

awangardową. – Panel ten 
poprowadzi nasz kolega, ale 
jednocześnie kurator cyklu 
InProgress  w Gdańsku. Jest 
to bardzo ciekawy temat, 
idealny pod dyskusję w oko-
licznościach festiwalowych  
– mówi  Rafał Kołacki. 
Dodatkowo odbędą się 
warsztaty dźwiękowe, które 
poprowadzi Tomasz Mirt. Bę-
dzie to zabawa z dźwiękiem 
w terenie. 
Podczas festiwalowych dni 
usłyszymy między innymi 

grecki duet Mohammad, po-
chodzącą z Meksyku kompozy- 
torkę, artystkę dźwiękową i ku- 
ratorkę Angélicę Castelló, Burk-
harda Stangla – gitarzystę i ko- 
mpozytora, którego twórczość 
skupia się wokół muzyki elek-
tronicznej, elektroakustycznej, 
współczesnej klasyki i muzyki 
improwizowanej. Zapraszamy na  
ósmą edycję CoCArt Music Fe-
stiwal. „Toronto” Magazyn To-
ruński objął wydarzenie swoim 
patronatem.

Karolina Owsiannikow
redakcja@toronto-magazyn.pl 

<< Mimo że Toruń jest małym miastem, nasz CoCArt jest 
w czołówce podobnych festiwali w naszym kraju. Myślę, że 
stwierdzenie, iż zajmujemy lokatę w pierwszej piątce nie bę-
dzie na wyrost  >>
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cocart Mocne eLeKtronIczne  
uderzenIe W centruM sztuKI 
Współczesnej

KULTURA

sztuKa, MuzyKa, przeKaz. raz W roKu csW zaMIenIa sIę W MIejsce FestIWaLu Muzy-
cznego. organIzatorzy cHcą W ten sposóB nIe tyLKo zaprezentoWać różnorod-
ność MuzyKI Współczesnej, aLe taKże poKazać jej BLIsKI zWIązeK ze sztuKą. 
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Rafał Iwański i Rafał Kołacki, organizatorzy CoCArt Music Festival                                              Fot. Sławomir Jędrzejewski

Galeria KarczewsKi
ul. rynek Nowomiejski 25

suN & leNs ceNter KarczewsKi
ul. szeroka 43

PracowNia
ul. staszica 10 b

PracowNia
ul. lisia 3

PracowNia
ul. Ślaskiego 1

www.optometriakarczewski.pl

cocart Music Festival
17-19.03.2016
csW w toruniu

(główne koncerty 
festiwalowe – 18 i 19 

marca)
17.03, godz. 20.00, 

Klub nrd
rna2 (pL)
FoQL (pL)

Bartek Kujawski (pL)
18.03, godz. 19.00, 

csW
HypercoLor (usa/at)
gerard Lebik / piotr 

damasiewicz (pL)
stara rzeKa (pL)
MoHaMMad (gr)
19.03.2016, godz. 

19.00, csW
aVtoMat (pL)

joanna szumacher (pL)
dIatrIBes (cH)

angélica castelló 
/ Burkhard stangl 

(MeX/at)
We WILL FaIL (pL)
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Mam pomysł i co dalej…
– Najprawdopodobniej jeste-
śmy jedynym miastem w kra-
ju, w którym kwota budżetu 
partycypacyjnego stanowi 
sześć procent podatku od nie- 
ruchomości. Uznaliśmy,  że tak 
będzie najwłaściwiej, ponie-
waż ta kwota jest relatywnie 
stała co roku. Bierze się pod 
uwagę rok poprzedzający skła- 
danie wniosków – wyjaśnia 
Małgorzata Ptaszek z Wydzia-
łu Komunikacji Społecznej  
i Informacji Urzędu Miasta  
w Toruniu. W tym roku do dy- 
spozycji jest 7,03 mln zł.  
W naborze wniosków w po-
przedniej edycji do podziału 
było 6,58 tys. zł. Na jakie 
cele zostaną one wydane?  
O tym zadecydują mieszkań-
cy, oddając zarówno głosy 
elektronicznie, jak i papie- 
rowo. – W głosowaniu bierze 
udział tak dużo osób, że to 
nie kwestia grona znajomych, 
których angażują wniosko- 
dawcy, ale wybór wynika  
z autentycznych potrzeb 
torunian – dodaje Małgorza-
ta Ptaszek. Wnioski do bu- 
dżetu partycypacyjnego mo- 
gą zgłaszać mieszkańcy  
miasta lub osoby związane 
w jakiś sposób z życiem To- 
runia przez ponad 183 dni  
w roku – pracą, prowadze-
niem działalności czy studia-
mi. Na stronie Urzędu Miasta 
trzeba pobrać formularz,  
w którym musimy ciekawie, 
a jednocześnie zwięźle opi-
sać nasz pomysł wart za-
interesowania głosujących  
i po wypełnieniu – osobiście 
złożyć w punktach informa-
cyjnych UM lub w inny spo-
sób dostarczyć do urzędu 
do 31 marca. Pieniądze są 
podzielone na pulę ogólno-
miejską – 30 procent środków  
i osiedlową – 70 procent. Trzy 
różne projekty – to graniczna 
liczba wniosków, które może 
zgłosić jedna osoba. Szcze-
gółowe zasady opisane są 

na stronie: www.torun.pl/bp. 
Głosowanie, jak co roku, od-
będzie się w czerwcu i będzie 
trwało dziewięć dni.

Które projekty wygrywają
Wygrywają projekty według 
liczby głosów do wyczerpania 
puli pieniędzy przypadającej na 
dane osiedle, których jest trzy-
naście. Wśród projektów doty-

czących całego miasta kwota 
realizowanych inwestycji nie  
może przekroczyć wspomnia- 
nych 30 procent, czyli 2,1 mln zł.  
Miasto zajmuje się realizacją 
projektów. Wśród zgłasza-
nych pomysłów do najczę-
ściej pojawiających się po-
trzeb należą między innymi 
inwestycje drogowe, tworze-
nie terenów rekreacyjno-wy-

poczynkowych w różnych 
rejonach miasta, nowe place 
zabaw, murale ozdabiające 
fasady budynków, tworzenie 
wybiegów dla czworonogów. 
– Na osiedlu Bielawy-Grębo-
cin czy na Wrzosach od lat 
najpilniejszymi potrzebami 
jest budowa dróg i chodni-
ków. Jeśli takie inwestycje 
zostaną zakończone, przy-

chodzi czas na myślenie  
o kolejnych – tych związa-
nych z miejscami do rekre-
acji czy wypoczynku. Na 
Starówce natomiast często 
pojawiają się projekty zwią-
zane z prowadzeniem zajęć 
dla dzieci – mówi Małgorzata 
Ptaszek, która zaznacza, że 
wnioski w budżecie party-
cypacyjnym stanowią dla 
urzędników bazę pomysłów 
i potrzeb torunian. Nierzadko 
się zdarza, że projekty, które 
nie uzyskały wystarczającej 
liczby głosów i tak są osta-
tecznie realizowane, ale już  
z miejskiego budżetu.   

zrealizowane i te, któ-
re się pojawią
Stowarzyszenie Inicjatywa 
Młodych dwukrotnie sko-
rzystało z wnioskowania  
o środki. Zewnętrzne atrakcje 
– Centrum Rozrywki „Cheł-
miunka”, a w nim piłkarzyki, 
szachy, ping-pong i pole do 
gry w bule powstały przy 
orliku na św. Józefa. Później 
udało się realizować kolejny 
pomysł – Street Park. – Po-
stał w porozumieniu z chło-
pakami z grupy Addicted  
2 Bars. Do tej pory ćwiczyli 
na placach zabaw. Środki zo-
stały przeznaczone na  za- 
kup i montaż urządzeń  
do ćwiczeń: drążków, porę-
czy, drabinek, przy orliku na 
Polnej – mówi Krzysztof Duda 
z SIM. Wspomnianą grupę 
tworzą pasjonaci kalisteniki, 
czyli aktywności fizycznej 
polegającej na podciąganiu 
się, robieniu pompek, brzusz-
ków… i innych ćwiczeń dale-
kich od możliwości przecięt-
nie wysportowanych. 
Podczas ubiegłorocznego 
głosowania jednym ze zwy-
cięskich pomysłów była 
inicjatywa zaproponowana 
przez Ogród Zoobotanicz-
ny. Już pod koniec kwietnia 
 – z myślą o odwiedzających 
go osobach niewidomych  

i słabowidzących – powsta-
nie coś unikatowego.  – Na 
tabliczkach informacyjnych 
przy wybiegach dla zwie-
rząt pojawią się nakładki 
brajlowskie. Za pomocą pi-
lota będzie można urucho-
mić bazy dźwiękowe w kilku 
wyznaczonych miejscach na 
terenie ogrodu i tym samym 
uzyskać interesujące infor-
macje na temat określonej 
grupy zwierząt. W ptaszar-
ni i herpetarium pojawią 
się tablice dźwiękowe – po 
najechaniu palcem na dany 
kontynent, odwiedzający po-
słuchają ciekawostek o róż- 
nych gatunkach ptaków i ga- 
dów. Specjalne tabliczki 
brajlowskie umieszczone bę- 
dą także przy drzewach  
– pomnikach przyrody. Sko-
rzystają na takim udogod-
nieniu również najmłodsi mi-
łośnicy fauny i flory, którzy 
nie potrafią jeszcze czytać – 
opowiada dyrektor placówki 
Beata Gęsińska. Tabliczki  
z opisami brajlowskimi i wy-
pukłymi rysunkami, doty-
kowy plan ogrodu, a także 
książeczki pisane brajlem 
– to wszystko ułatwi kom-
pleksowe poznawanie oka-
zów toruńskiego Ogrodu 
Zoobotanicznego. 
Inne projekty, które prze-
szły w ubiegłorocznym gło-
sowaniu, to m.in. rewitaliza-
cja ciągu komunikacyjnego 
łączącego ul. Sucharskiego 
i Bażyńskich, budowa par-
kingu wzdłuż ul. Brejskiego, 
instalacja monitoringu Na 
Skarpie czy festyn rodzinny 
organizowany przez miesz-
kańców osiedla Bielawy. 
Poza tym w nowych miej-
scach pojawią się kolejne 
place zabaw, siłownie ze-
wnętrzne, dodatkowe oś- 
wietlenie, murale, parkingi 
oraz stojaki na rowery. 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl    

to nIepoWtarzaLna oKazja, KIedy MIeszKańcy  
saMI Mogą WyBrać, co noWego Ma pojaWIć sIę  
W MIeścIe. taKą szansę od czterecH Lat daje  
Budżet partycypacyjny, W raMacH Którego  
zaInteresoWanI sKładają WnIosKI. Możesz MIeć 
WpłyW na KoLejną InWestycję W torunIu – złóż 
WnIoseK do 31 Marca LuB zagłosuj!

Mieszkańcy 
zagłosują, 
na co wydać 
pieniądze

Beata Gęsińska, dyrektor toruńskiego Ogrodu Zoobotanicznego                                                                        Fot. Sławomir Jędrzejewski

Pasjonaci Kalisteniki ze Street Parku                                                                                               Fot. Archiwum prywatne
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Ekologiczny, a w dodatku je-
den z najsprawniejszych spo-
sobów przemieszczania się. 
W naszym mieście to już 
trzeci sezon Toruńskiego Ro- 
weru Miejskiego. Po zimowej 
przerwie związanej z przy- 
gotowaniem sprzętu na wios- 
nę, znów można wypożyczać 
jednoślady. – Zniszczenie 
kół czy rafek to najczęst-
sze usterki. Wiele z nich 
jest skutkiem zjeżdżania na 
rowerach ze schodów – Wa-
cław Mac, dyrektor technicz-
ny firmy Romet Rental Sys-
tems, która jest operatorem 
sieci. Rzadko, bo zaledwie 
pięć procent, to przypadki 
kradzieży.  Czasami znikają 
siodełka, a raz nawet łupem 
padła żarówka z lampki war-
tości 40 groszy. Ale gene-
ralnie rowery miejskie mogą 
czuć się bezpiecznie.  

Ten sezon zapowiada kilka 
nowości. Już nie tylko za 
pośrednictwem strony www.
trm24.pl, na której przed 
skorzystaniem z panelu sta-
cji, trzeba się zarejestrować, 
można wypożyczyć sprzęt. 
Drugą opcją jest nowa apli-
kacja. Dzięki niej można 
doładowywać konto, spraw-
dzać dostępność rowerów 
i miejsc ich oddania, korzy-
stać z nawigacji rowerowej, 
a także sprawdzić ciekawe 
miejsca w okolicy. Będzie 
również możliwość płacenia 
kartami zbliżeniowymi. 

Według statystyk prowadzo-
nych od marca do listopada 
ubiegłego roku, największą 
popularnością cieszyły się 
rowery ze stacji przy Tesco 
na Broniewskiego (12 030). 
Drugie miejsce zajmuje czę-
stotliwość wypożyczeni na 
placu Rapackiego, a trzecie 
u zbiegu ulic Mickiewicza  
i Tujakowskiego. Najmniej-
sze wzięcie miały pojazdy 

przy Plazie (152). – Stacja 
nr 4 przy Bulwarze Filadel-
fijskim – Bramie Klasztornej 
niebawem zostanie przenie-
siona do nowej lokalizacji 
znajdującej się na placu 18 
stycznia w sąsiedztwie dwor-
ca PKP Toruń Miasto. Co do 
nowych stacji miasto obec-
nie nie planuje powiększenia 
systemu o nowe punkty, jed-
nak operator ma możliwość 
przyłączenia do systemu no-
wych – komercyjnych stacji 
– informuje Maria Pałucka, 
kierownik referatu turystyki 
UM. Popularność rowerów 
szybko wzrasta. W 2014 roku 
odnotowano 40 tys. wypoży-
czeń w naszym mieście, rok 
później 120, a w tym roku jest 
planowanych 300 tys.  Jed-
ną z planowanych nowości, 
jeszcze tegoroczną wiosną, 
ma być punkt z małymi jed-
nośladami dla dzieci w wieku 
6-10 lat. 
Pierwsze 20 minut jest grati-
sowe (tak było od początku 
TRM) i jak podaje operator, 
przekłada się to na 80 pro-
cent użytkowników.  Za go-
dzinę zapłacimy złotówkę, 
za dwie – 3 zł, za trzy – 5 zł 
i analogicznie za każdą ko-
lejną 2 zł więcej. Obecnie 
trwają rozmowy przedstawi-
cieli Romet Rental Systems 
z Arrivą i toruńskimi hote-
lami w sprawie współpracy.  
– Chcielibyśmy, żeby pod-
czas zakupu przez klienta 
biletu na przykład z Grudzią-
dza do Torunia, zyskiwał on 
dodatkowe bezpłatne minuty 
na rower miejski. Współpra-
cujemy także z hotelami – na 
razie podpisaliśmy umowę  
z Merkurym – każdy klient 
kupujący w nim nocleg będzie 
miał do dyspozycji rower gra-
tis – mówi Wacław Mac.

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl       

REKLAMA TRN 2016031105G

wypożycz rower  
i zwiedzaj Toruń 

rower miejski znów w pełnej 
gotowości i sprawności czeka 
na mieszkańców i turystów.  
po trzymiesięcznej przerwie 
– naprawach sprzętu 
i konserwacji rowerowych 
parkingów – 300 jednośladami 
zapełniło się 28 stacji. nic tylko 
wskakiwać na siodełka
i przemieszczać się po toruniu. Fot. sławomir jędrzejewski



- 8 -MIASTO

Skąd taki pomysł? Okazuje 
się, że to odwiedzający chcie-
li, żeby taka wystawa została 
zorganizowana w toruńskim 
centrum. Wszystko co zwią-
zane z organizmem człowie-
ka jest bardzo atrakcyjne dla 
odbiorcy. Dokładając do tego 
informacje związane ze zdro-
wym odżywianiem, możemy 
uzyskać pełen obraz funkcjo-
nowania naszego organizmu i 
tego, jaki wpływ na jego pracę 
mamy my sami. Na wystawie 
dowiemy się, jak zdrowo żyć, 
jak komponować właściwą 
dietę, aktywnie spędzać czas, 
ale także jaki wpływ na naszą 
skórę mają promienie UV.

Biorąc pod uwagę, że w gronie 
odbiorów znajdą się również 
najmłodsi odwiedzający cen-
trum, przywita ich olbrzymia 
szczęka i szczotka. To powtór-
ka z prawidłowego mycia zę-
bów. Zawsze się przyda! Ale 
na wystawie posłuchamy też 
pani stomatolog, która zwró-
ci uwagę na najważniejsze 

problemy związane z higieną 
jamy ustnej. 

efekty specjalne 
bez używek
Dla młodzieży trochę profilak-
tyki. Narkogogle i alkogogle 
to dwa rekwizyty, które za-
demonstrują, jak zachowuje 
się człowiek i jego organizm 
po zażyciu środków odurzają-
cych. Żeby uzmysłowić sobie 
to dosadniej, można spróbo-
wać  slalomu między pachoł-
kami. Ta lekcja zdecydowanie 
działa na wyobraźnię. I już ża-
den młody człowiek nie powie 
– skąd wiesz, próbowałeś? Już 
nie musisz. – A po sąsiedzku 
mamy łóżko, w którym znaj-
duje się fantom. Na tym sta-
nowisku odwiedzający będą 
mogli przypomnieć sobie pod-
stawowe zasady udzielania 
pierwszej pomocy. Takiej wie-
dzy nigdy dość. Dalej możemy 
sprawdzić, jaka jest właściwa 
dla nas masa ciała oraz jak 
zdrowo się odżywiać – zapra-
sza Marcin Centkowski.

Jest także jedno stanowisko 
poświęcone sercu. Układ ser-
cowo-naczyniowy jest naj-
ważniejszym układem w orga-
nizmie człowieka. – Przekrój 
serca jest chyba najważniej-
szym eksponatem naszej wy-
stawy, możemy tam zobaczyć 
dwa krwioobiegi, usłyszeć 
prawidłowe i nieprawidłowe 
jego bicie, możemy również 
dowiedzieć się, jakie jest wła-
ściwe  ciśnienie krwi na dużym 
ciśnieniomierzu – dowiaduje-
my się.

ruch na zdrowie
Wśród eksponatów znajduje się 
również urządzenie Mindball, 
które służy ćwiczeniom kon-
centracji. – Polecam korzysta-
nie z tego urządzenia z dozą 
rezerwy. Bardziej służy ono do 
zaprezentowania zjawiska, niż  
daje miarodajne wyniki – zdra- 
dza Katarzyna Przegiętka, 
kierownik działu naukowo- 
-dydaktycznego w „Młynie 
Wiedzy”.
Na wystawie każdy znajdzie 

coś dla siebie. Zdrowie to rów-
nież ruch, więc organizatorzy 
zadbali o miejsce dla tych osób, 
które są zainteresowane zdro-
wym trybem życia. Jest rower 
i steper. Każdy uczestnik wy-
jątkowej wystawy może spraw-
dzić, jak zachowuję się jego 

organizm podczas wysiłku.  
A na koniec zwiedzania można  
skorzystać z Green Boxa, dzię-
ki któremu mogą przenieść  
się w różne miejsca na ziemi. 
Na tym stanowisku można  
sobie zrobić zdjęcie z żyrafami 
czy na wielkim kanionie, które 

potem można wysłać pocztą 
elektroniczną. 
Wystawa „ Na zdrowie” będzie 
dostępna w Centrum Nowo-
czesności „Młyn Wiedzy” do 
końca stycznia 2017 roku. 

Karolina Owsiannikow
redakcja@toronto-magazyn.pl

– na WystaWIe znajdują sIę eKsponaty dotyczące zdroWego odżyWIanIa, Można spraWdzIć  
I sKoMponoWać Własne posIłKI – MóWI MarcIn centKoWsKI z centruM noWoczesnoścI „Młyn 
WIedzy”. – na jednyM ze stanoWIsK jest MagIczny eKran, na KtóryM odWIedzający spraWdzą,  
jaK Będą WygLądać za KILKanaścIe Lat. Może taKI eKsperyMent BędzIe MIał WpłyW na zMIanę  
naszycH naWyKóW żyWIenIoWycH? 

wysTawa Też Może Mieć wpływ „na zdrowie”

REKLAMA REKLAMATRN 2016031107G TRN 2016031106G

* regulamin promocji dostępny u organizatora

Wystawa „Na zdrowie” w Młynie Wiedzy jest już czynna                               Fot. Sławomir Jędrzejewski
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rozmawiamy dwa dni 
po gali wręczenia osca-
rów. jak samopoczucie? 
już dotarło to do cie-
bie?
– Mówiąc szczerze: nie. Jesz-
cze to do mnie nie dotarło. 
Myślę, że ta radość, podobnie 
jak po Cannes, dotrze dopiero 
do mnie za jakiś czas. Ostatnio 
mam napięty grafik, związany 
ze sprawami bieżącymi.

przed galą rozmawialiśmy 
ze znajomymi o szansach 
filmu na oscara? zdania 
były podzielone. 
– Uważam, że nie powinno 
się kierować kluczem, w tym 
przypadku tym, że film poru-
sza temat Holokaustu. Osoby, 
które kierują się takim klu-
czem, powinny zobaczyć film 
i pojąć, jakie są jego walory 
artystyczne. Niewątpliwym 
atutem filmu jest prowadze-
nie kamery oraz warstwa 
dźwiękowa. Bez muzyki, bez 
akcentowania dramatycznych 
momentów, film i tak wywołu-
je piorunujące wrażenie. 

Faktycznie. to, co naj-
pierw rzuca się w oczy, 
to zdjęcia, które na pe- 
wno wpływają na wy-
obraźnię.
– To wszystko pozostawia 
duże pole dla wyobraźni wi-
dza i jego wrażliwości. Z dru-
giej strony nie można zarzu-
cić tej produkcji, że coś w tej 
wyobraźni zostało za bardzo 
zaakcentowane. Uważam, że 
taki był zamysł reżysera, aby 
ten film nie dał nam możli-
wości odpoczynku podczas 
oglądania i aby pozostawił 
po sobie ślad. Myślę, że jest 
to jeden z filmów oscarowych, 
który najdłużej pozostanie w 
naszej pamięci.

Historia zawsze jestem 
trudnym tematem do 
interpretacji.
– Warto mówić o historii, po-
nieważ historia lubi się po-
wtarzać. Pamiętajmy o tym, 
co dzieje się dziś na świecie. 
Przypominajmy sobie, co dzia-
ło się kiedyś i z jakim rodza-
jem agresji może się to wiązać. 

Być może spojrzenie wstecz 
uchroni nas przed podobnymi 
sytuacjami. Na pewno warto  
o nich pamiętać.

W jednym z wywiadów 
wspomniałeś o dyscy-
plinie, która panowała 
na planie. a co dla cie-
bie było najtrudniejsze 
podczas powstawania 
„syna szawła”? 
– Dla mnie osobiście najtrud-
niejsze było przestawienie 
swojego warsztatu sceniczne-

go na potrzeby filmu. Zdyscy-
plinować ciało, powściągnąć 
nadmierną ekspresję. Musia-
łem być maksymalnie praw-
dziwy w rozumieniu filmowym. 
Podczas pracy na planie mu-
siałem na moment schować 
do kieszeni swoje pięcioletnie 
doświadczenie teatralne i na-
uczyć się grać filmowo.
Wiem, że w toruniu 
chodziłeś do VII Liceum 
ogólnokształcącego? 
– Z liceum wyniosłem przede 
wszystkim pasję, tam pojawi-

ła się moja miłość do teatru 
i chęć robienia czegoś w tym 
kierunku. W VII LO miałem 
duże pole do popisu, ogrom-
ne możliwości dzięki temu, 
że pedagodzy akceptowali to, 
co robiłem. Dawano mi szansę 
rozwoju. Liceum to kolebka 
mojej miłości do teatru. 

W jakiej dzielnicy się 
wychowałeś?
– Wychowałem się na osie-
dlu Mokre. Miałem wspaniałe 
dzieciństwo, mieszkałem na 

ciekawym osiedlu, na którym 
spotykałem cały przekrój spo-
łeczeństwa. Miałem kolegów, 
którzy różnie skończyli.  Dzie-
ciństwo zaś kojarzy mi się 
przede wszystkim z zabawą na 
podwórku. Sporo czasu spędza-
ło się poza domem. Myślę, że 
właśnie wtedy zaczęła się moja 
praca nad wyobraźnią. Kompu-
tery były rzadkością, a ja lubi-
łem strzelać z łuków, z czego 
byłem znany na podwórku.

często wracasz do na-
szego miasta?
– Niestety w Toruniu bywam 
rzadko, ponieważ mam wiele 
spraw zawodowych w Rze-
szowie i na Podkarpaciu. Przy-
jeżdżam głównie na święta. 
Natomiast moje znajomości 
toruńskie od kilku lat zubożały. 
Kiedy jestem w Toruniu, głównie 
spotykam się z mamą.

Rozm. Karolina Owsiannikow
redakcja@toronto-magazyn.pl
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rozMaWIaMy z KaroLeM doBroWoLsKIM, aKtoreM pocHodzącyM z torunIa, Który zagrał W FILMIe 
nagrodzonyM oscareM „syn szaWła”.

warTo Mówić o hisTorii, ponieważ 
hisToria lubi się powTarzać

mogą zająć się w kąci-
ku przygotowanym spe-
cjalnie dla nich. Można 
umówić się tam na ka-
meralne lub w większym 
gronie spotkanie bizne-
sowe. Kwadrans Cafe  
dostosowano także dla 
osób niepełnospraw-
nych. Torunianie w dro-
dze do pracy wpadają 
po świeże kanapki lub 
kawę na wynos. Na 
przedpołudniową her-
batę przychodzą mamy 
z pociechami, a także 
osoby, które przy filiżan-
ce kawy mogą w ciszy 
z łagodną muzyką wy-
pełniającą przestrzeń 
popracować. Spotykają 
się tu również seniorzy, 
którym czasami trud-
no znaleźć sprzyjające 
miejsce na rozmowę  
z przyjaciółmi. To oka-
zja, żeby wyjść z domu. 
Umilając sobie degu-

Kojąca muzyka, kuszący 
zapach kawy i herbaty, 
miła obsługa – miejsce, 
gdzie można spotkać 
się z przyjaciółmi, umó-
wić na spotkanie bizne-
sowe, odetchnąć przy 
filiżance czegoś cie-
płego i wyciszyć. Kwa-
drans Cafe na Skarpie 
odwiedzają mieszkań-
cy, ale również będący 
w drodze z miasta do 
miasta. Można się tu 
podelektować szerokim 
wyborem herbat i kaw 
z dodatkiem domowych 
wypieków, którym trud-
no się oprzeć, bo wabią 
apetycznym wyglądem. 
Albo skusić się na gorą-
cą czekoladę czy gorący 
deser z malin. A już na 
wiosnę będą serwowa-
ne sałatki owocowe. 
Kawiarenka to klima-
tyczne miejsce otwarte 
dla wszystkich. Dzieci 

stację, warto zajrzeć do 
najświeższych wydań to-
ruńskich gazet czy ogól-
nopolskich czasopism, 
tracąc poczucie czasu. 
I jeszcze jeden świetny 
pomysł – można za-
brać z półki atrakcyjną, 
nową książkę, zabrać 
do domu i po przeczy-
taniu oddać. Taka ka-
wiarnia… literacka. To 
miejsce ze sprzyjającą 
i pogodną aurą. Dzieci 
stają się grzeczniejsze, 
rodzice zrelaksowani, 
seniorzy się odmładza-

ją, a negocjacje bizne-
sowe kończą się sukce-
sami. Wszyscy wychodzą 
uśmiechnięci i z kolejną 
porcją pozytywnej ener-
gii do codziennych ak-
tywności! Dodatkowym 
atutem miejsca jest wi-
-fi, a także bliskość par-
kingu. 

Kwadrans w Kwadran-
sie to zdecydowanie za 
krótko. Bo przychodząc, 
chciałoby się wydłużyć 
czas tam spędzony w bło- 
gą nieskończoność. 

Kwadrans Cafe na Skarpie. 
Miejsce z miłą obsługą, kojącą muzyką, przyjaznym zapachem kawy 
i dobrą aurą. 

REKLAMA TRN 2016031108G

KwAdrAnS CAfe, ul. SzoSA lubiCKA 166  Ł   (pASAż hAndlowy). 
Godziny otwArCiA: poniedziAŁeK-SobotA 9.00-22.00, w niedziele 12.00-22.00.   

Kwadrans w Kwadransie 
to za KrótKo  

LUDZIE
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dyLeMaty… dotyczą zaróWno MaturzystóW, jaK I aBsoLWentóW studIóW. tycH pIerWszycH – jaKI WyBrać KIeruneK przyszłej 
eduKacjI. drugIcH – W jaKIej pracy Będą MogLI sIę spełnIć, WyKorzystać sWoją WIedzę oraz rozWIjać uMIejętnoścI. zostać  
W Kraju czy WyjecHać?

MaTurzysTo! sTudia wybrać czas

Rozterki zwykle nie kończą 
się w momencie wyboru kie-
runku czy znalezienia pracy. 
Nierzadko studia rozwiewają 
nasze idealistyczne wyobra-
żenia, a praca również od-
biega od doskonałości. Ale 
jednemu zaprzeczyć trudno: 
jeśli jest w nas pasja i deter-
minacja, w końcu na pewno 
znajdziemy miejsce dla siebie.

Co po maturze?
Urszula Godkowska i Kac-
per Klejna z V LO w Toruniu, 
którzy będą zdawali maturę 
w przyszłym roku, już teraz 
myślą o przyszłym kształce-
niu. Ula myśli o medycynie, 
ale jeśli się nie dostanie,  
to co wybierze? – Bardzo 
interesuje mnie położnic-
two albo ginekologia. Czuję, 
że takie kierunki, to moje 
powołanie – mówi licealist-

ka. Kolejną opcją są jeszcze 
studia biologiczne, a także 
kursy związane z fitnes-
sem – na trenera osobiste-
go. Jej chłopak Kacper ma 
na razie szerokie spektrum 
zainteresowań – od odna-
wialnych źródeł energii po 
psychologię. W pierwszej 
kolejności będzie starto-
wał na geologię. Przyzna- 
je, że bardzo poważnie my- 
śli o studiowaniu za granicą. 
Pod uwagę bierze Szwecję 
albo Anglię, gdzie ma bli-
skich. Nie ukrywa, że chciał-
by zamieszkać na stałe w jed- 
nym z tych krajów. 

W kraju czy 
za granicą

Ku pozostaniu w Polsce skła-
niają się Karolina Kowalska  
i Sylwia Matysiewicz. Jeśli 

wyjazd za granicę, to ra-
czej na jakiś czas – zoba-
czyć, zasmakować, zdo- 
być doświadczenie i wró- 
cić. Obecnie studentki 
III roku ochrony środo-
wiska po studiach chcia- 
łyby pracować w jakimś 
ośrodku badawczym, w la- 
boratorium. Karolinę cie- 
kawi mikrobiologia. Ma- 
rzeniami o pracy w ze- 
spole kreatywnym dzieli 
się z nami Paweł Jakimo-
wicz – absolwent polito-
logii i student kierunku 
zarządzanie informacją i bib- 
liologia. Obecnie pracuje 
w call center, co znacznie 
odbiega od zdobytego wy-
kształcenia i jego zainte-
resowań, którymi są m.in. 
świat mediów społeczno-
ściowych, PR, marketing. 
Nie poddaje się jednak  
w poszukiwaniu ciekaw-
szej pracy lub płatnego 
stażu. 

Kto może 
doradzić…

Z wątpliwościami dotyczący-
mi wyboru kierunku studiów 
czy możliwościami wyko-
rzystania zdobytej wiedzy 
w przyszłej pracy, można 
zwrócić się o poradę do pra-
cowników Biura Karier UMK. 
– Osób, które przeżywają 
dylematy związane ze swoją 
ścieżką edukacyjną, nie poja-
wia się bardzo wiele. Częściej 
studenci chcą się dowiedzieć, 
czym mogą się zajmować po 
ukończeniu wybranych przez 
siebie kierunków, w jakich 
firmach, instytucjach mogą 
szukać zatrudnienia – mówi 
Ewa Banaszak, kierownik 
Biura Karier. – Odwiedzają 
nas także studenci, którzy 
doskonale wiedzą, czego 
chcą, ale szukają jeszcze wię-
cej informacji dotyczących 
możliwości rozwoju, pracy 
w ciekawych firmach czy 
praktyk. Na stronie biura 
zainteresowani znajdą m.in. 
oferty pracy, staży, prak-
tyk, a także sprawdzić, jakie 
są dalsze losy absolwentów 
uniwersytetu, w jakich bran-
żach najczęściej znajdują 
zatrudnienie. A już 15 mar-
ca uczniowie szkół średnich 
mogą wybrać się na UMK na 
targi – Promocja Edukacyj-
na. Chętni mogą wypełnić 
testy. Po ich zinterpretowa-
niu przez specjalistów, będą 
mogli dowiedzieć się czegoś 
więcej o swoich predyspo-
zycjach i wyborze dalszego 
kształcenia. 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl           

edukacja, praca, kariera

najBardzIej popuLarnyMI KIerunKaMI 
 na uMK są:

studIa Medyczne – 4824 cHętnycH, 
FarMacja (1067), 

praWo (1396 KandydatóW),  
FIzjoterapIa (582), 

FInanse I racHunKoWość (559) 
oraz anaLItyKa Medyczna (515). 

Bardzo popuLarne Wśród 
MaturzystóW są taKże: 

FILoLogIa angIeLsKa, dIetetyKa, 
pIeLęgnIarstWo, adMInIstracja, 
BezpIeczeństWo WeWnętrzne, 

pedagogIKa, eKonoMIa I zarządzanIe. 
 

WzIęcIeM cIeszą sIę róWnIeż 
noWe KIerunKI:

BIoLogIa sądoWa, 
KoMunIKacja I psycHoLogIa W BIznesIe, 

BezpIeczeństWo narodoWe, 
arcHIteKtura Wnętrz.

najpopuLarnIejszyMI KIerunKaMI 
W Wyższej szKoLe BanKoWej są:

FInanse I racHunKoWość, 
BezpIeczeństWo WeWnętrzne, 

InżynIerIa zarządzanIa 
oraz zarządzanIe.

Na zdjęciu od lewej: Elizaveta Patrusava, Kiryl Salata, Wiktoria Buniewicz            Fot. Sławomir Jędrzejewski
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nIe trzeBa czeKać do IcH zaKończenIa. studIa –  doBry czas, żeBy nIe tyLKo zajMoWać sIę teorIą, aLe próBoWać przeKuć  
zdoBytą już WIedzę W praKtyczne uMIejętnoścI. Warto poszuKać praKtyK, staży aLBo zaangażoWać sIę W WoLontarIat.  
a zdoByte dośWIadczenIe Może oKazać sIę KLuczoWe, już z dypLoMeM W KIeszenI, W poszuKIWanIu pIerWszej stałej pracy.

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.

nie czekaj do końca sTudiów, doświadczenie jesT ważne

- bliżej dalekiego Wschodu -

- 11 -

Już w trakcie studiów poja-
wiają się marzenia: o cieka- 
wym rozwoju zawodowym, sa- 
tysfakcji, dobrych zarobkach, 
możliwościach łączenia pracy 
z podróżami – życiu z pasją. 
I dobrze! Bo wielu udaje się 
taką drogę realizować. Takie 
pragnienia motywują… 

doświadczenie za granicą
Ciekawych opcji można szu-
kać w Toruniu, w całej Pol-
sce i oczywiście za granicą. 
A zagranica kusi – nie tylko 
możliwością pracy, ale połą-
czeniem jej ze zwiedzaniem 
urokliwych zakątków i nauką 
języka. Aiesec zachęca do pra- 
ktyk i staży zagranicznych. 
Studenci mogą wyjeżdżać 
do firm i zdobywać doświad- 
czenie w obszarach IT, mar-
ketingu, pracy administracyj-
no-biurowej, a także edukacji 
– nauki dorosłych i dzieci ję-
zyków obcych. – Staże trwają 
od miesiąca do roku, wolonta-
riaty od 6 do 12 tygodni. Moż-
na zarobić – podczas prak-
tyk firmy płacą studentom.  
I chociaż ich obowiązkiem jest 
wynagrodzenie w wysokości 
średniego zarobku w danym 
kraju, to zwykle dają więcej – 
mówi Mateusz Sawicki z biura 
Global Talents – Aiesec na 

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. 

UMK, koordynator projektu 
„World Talks”. – Zdarza się,  
że firmy same zgłaszają się 
do nas, bo poszukują stażysty  
z konkretnego kierunku 
studiów. Niedawno natrafi-
łem na ofertę pracy w ma- 
rketingu na Węgrzech, gdzie 
najistotniejszym kryterium dla  
pracodawcy było posługiwanie 
się językiem polskim.

Mateusz Sawicki sam ma szan-
sę na wyjazd i już nie może 
się doczekać. Marzy o prak-
tykach w Gruzji, we Włoszech 
lub na Węgrzech. Na wo-
lontariaty oferowane przez 
Aiesec można wyjeżdżać do  
30. roku życia. 

O możliwość praktyk zagranicz-
nych można również pytać w 
Biurze Programów Międzyna-
rodowych UMK, który uczestni-
czy w europejskich programach 
edukacyjnych, m.in. Erasmu-
sie+. Student chcący studiować 
za granicą w ramach wspomnia-
nego programu może wybrać 
ponad 30 krajów europejskich, 
ale tylko te uczelnie, z którymi 
toruński uniwersytet ma pod-
pisaną umowę o współpracę. 
Studenci studiów licencjackich 
mogą starać się o wyjazd po 
I roku, ci ze studiów II stopnia 

– po I semestrze. Oczywiście 
chętny na wyjazd powinien wy-
różniać się dobrymi wynikami 
w nauce i dobrą znajomością 
języka obcego, niezbędnego do 
komunikowania się na wybranej 
zagranicznej uczelni. Minimum 
czasowe pobytu na studiach to 
trzy miesiące. Jeżeli studenta 
interesują praktyki, musi samo-
dzielnie znaleźć instytucję, któ-
ra go przyjmie. Martyna Malec  
z BPM: - Wśród studentów  
V roku różnych kierunków chęt-
nych na wyjazdy w ramach 

praktyki jest prawdziwy boom. 
Te osoby są zwykle bardzo 
cenione przez zagranicznych  
pracodawców. 

praktyki w polsce  
To będzie procentować. Odby-
cie praktyk w jakiejś placówce 
czy przedsiębiorstwie może być 
pierwszym krokiem w przyszłą 
dłuższą współpracę. Toruńska 
Izba Przemysłowo-Handlowa 
zrzesza ok. 210 firm. Warto za-
interesować się tymi podmio-
tami, ale można także pytać 

o praktyki w samej IPH. Marta Ka-
zimierska, specjalistka ds. szko- 
leń w Izbie Przemysłowo-Han-
dlowej: – Proponujemy stu-
dentom zdobywanie u nas do-
świadczenia już od dawna, bo 
od około 10 lat. Nie mamy pre-
ferencji co do kierunku studiów 
osoby zainteresowanej. W na-
szej instytucji uczą się wypeł-
niania obowiązków związanych 
z pracą biurową, mają kontakt  
z przedsiębiorcami. Zdarza się,  
że dzwonią do nas przedsta-
wiciele firm członkowskich 

poszukujący pracowników i py-
tają, czy nie możemy im kogoś 
polecić. Często rekomendujemy 
właśnie praktykantów.    

Jeśli ktoś chce pogłębiać wie-
dzę z zakresu księgowości, i nie 
tylko, może zgłosić się do Grant 
Thornton. Największe szanse 
na odbycie trzymiesięcznych 
praktyk mają studenci finan-
sów i rachunkowości, ekonomii 
oraz zarządzania. Poznawanie 
zawiłości prowadzenia pełnej 
księgowości, zapoznawanie się 
z zagadnieniami kadrowo-pła-
cowymi czy HR-em to dobry 
początek, żeby zdobyć umie-
jętności na przyszłość. Studenci 
szukający ciekawych ofert sta-
ży i praktyk najlepszych firm  
w Polsce mogą śledzić naj-
większy branżowy serwis Ka-
rierawFinansach.pl. Przedział 
ofert: od bankowości, finansów 
po programowanie czy zarzą-
dzanie projektami. 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

REKLAMA TRN 2016031109G
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Marta Kazimierska, specjalistka ds. szkoleń w Izbie Przemysłowo-Handlowej                    Fot. Sławomir JJędrzejewski
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ZA NAMI XXIII EDYCJA FORUM GOSPODARCZEGO, KTóRE ODBYŁO SIę W TORUNIU. DWA DNI ROZMóW O BIZNESIE  
I POLITYCE ODBYŁY SIę POD WSPóLNYM MIANOWNIKIEM INNOWACYJNOŚCI. NA ZAPROSZENIE STOWARZYSZENIA  
„INTEGRACJA I WSPóŁPRACA” DO TORUNIA PRZYJECHALI ZNAMIENICI GOŚCIE.  Fot. SŁAWOMIR JęDRZEJEWSKI

WeLconoMy ForuM In torun 2016
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WeLconoMy ForuM In torun 2016 tcHnąć W przedMIoty IndyWIduaLIzM 
– KIerMasz ręKodzIeła
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Nowoczesna kosmetyka twarzy w oparciu 
o innowacyjne formy kosmetyków oraz 
aparaturę,w tym makijaż mineralny.

Likwidowanie blizn i rozstępów,  
Frakcyjnym Laserem Nieablacyjnym 
- nowoczesna technologia, która skutecz-
nie stymuluje skórę do odnowy kolagenu 
bez efektu łuszczenia naskórka.

Bezbolesna depilacja laserowa nowocze-
snym leserem Mediostar Next Pro - moż-
liwa o każdej porze roku i różnej barwie 
włosa.

Laserowe zamykanie naczynek

Fotoodmładzanie laserowe ( rozjaśnianie 
przebarwień, stymulacja fibroblastów do 
wytwarzania nowego kolagenu, napina i 
rozświetla skórę.

Osiedle Sztuk Pięknych
ul. Broniewskiego 4/101
87-100 Toruń

www.miracle-beauty.pl
kontakt@miracle-beauty.pl
tel. 533 314 994

Modelowanie i wyszczuplanie sylwet-
ki oraz drenaż limfatyczny za pomocą  
Medycznych Fal Radiowych RF, Endermo-
logii

Detoksykacja skóry ciała ( zabiegi BODY 
WRAP) z użyciem wysokowartościowych 
alg firmy Thalgo.

Masaże relaksacyjne i medyczne.

Atrakcyjne promocje na zabiegi od 20% do 50% w marcu. ZAPRASZAMY!

oBca jest IM szaBLonoWość, poWtarzaLność I taśMa produKcyjna. BLIsKa – orygInaLność I unIKatoWość. nIe MusIsz Kupo-
Wać tego, co Mają InnI. już 12 Marca odBędzIe sIę WIeLKanocny KIerMasz ręKodzIeła – HandMarK. – cHceMy zaManIFestoWać 
IndyWIduaLIzM nIe tyLKo osoBoWy, aLe róWnIeż IndyWIduaLIzM przedMIotu – MóWI toruńsKI artysta nIeKonWencjonaLny 
toMasz ceBo. 
Ceramika, obrazy, ubrania, to-
rebki, kolczyki, broszki i inne 
rękodzielnicze cuda – wyko-
nane w różnych technikach 
i z ciekawych materiałów,  
a przede wszystkim stworzo-
ne z pasją. To oryginalne wy-
twory pracy torunian. – Kiedy 
dwa lata temu otworzyłam 
moją pracownię, zaczęło przy- 
chodzić do mnie sporo osób, 
które dzieliły się swoimi rę-
kodzielniczymi zainteresowa-
niami. Zaczęłam myśleć o zo- 
rganizowaniu targów hand-
made’u i sklepie, w którym 
wytwory torunian mogłyby 
być sprzedawane – opowiada 
o narodzinach pomysłu Daria 
Teus, właścicielka Pracowni  
Artystycznej Uszyjmisie. Głów- 
na myśl przyświecająca inicja-
tywie to promocja lokalnych, 
czyli toruńskich twórców. Bo  
w Toruniu „dzieje się” rzemiosło.
Przestrzeń, w której plano-
wany jest kiermasz wielka-
nocny, stanowi z nim spójną  
światopoglądową całość. To 
SkajŁej na Łaziennej. Miejsce, 

które przez lata stawało się 
klubem festiwalowym Sky-
waya na czas jego trwania. 
Spotykali się tam artyści oraz 
twórcy instalacji, odbywały 
się wystawy dzieł sztuki, fo-
tografii, koncerty, warsztaty… 
W takim klimacie klub będzie 
funkcjonował całorocznie.  
– Zawsze uważałem, że jeśli 
w naszym mieście odbywają 
się jakieś ważne wydarzenia, 
to nie tylko organizatorzy, 
ale również pozostali miesz-
kańcy powinni tchnąć ducha 
tych imprez, pewne elementy 
klimatu również w swoje indy-
widualne działania. Chcemy, 
żeby SkajŁej stał się akademią 
eksperymentu artystycznego, 
gdzie odbywają się warsztaty 
muzyczne, malarskie, ręko-
dzielnicze. Jednym z orygi-
nalnych pomysłów będzie np. 
ozdabianie butów za pomocą 
maszynki do tatuażu. Stwo-
rzenie miejsca spotkań kre-
atywnych ludzi z pasją – to 
nasz cel – mówi spełniający 
się w różnych obszarach kul-

tury, między innymi muzycz-
nych i malarskich, Tomasz 
Cebo. Stanowi trzon pomysło-
dawców i inicjatorów grupy 
zakręconych twórców Pak Off 
Team.  
Wystrój SkajŁeja będzie recy-
klingowy: papierowo-plasti-
kowo-szklany – z odpadów 
znalezionych w magazynach 
dużych firm. – A także up-
cyclingowy – ponieważ tym 
odpadom nadany zostanie 
nowy kontekst, nowa funkcjo-
nalność, np. tekturowa gilza 
stanie się taboretem albo sto-
łową nogą, sufit tworzą ścinki 
foliowe, siedziska są papiero-
we – dodaje Tomek. 
Już w maju kolejna nowość  
– w sąsiedztwie klubu powsta-
nie sklep Hand Markt Shop  
z rękodziełem. I znów trzeba 
zaakcentować: z pracami lo-
kalnych  twórców. Już na co 
dzień, a nie tylko podczas oka-
zjonalnych kiermaszów czy 
targów, które mają być orga-
nizowane co trzy miesiące, 
będzie można przyjść – jak 

do galerii dzieł sztuki – i kupić 
coś nieszablonowego stwo-
rzonego z pasji. 

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl 

Dla Czytelników magazynu Toronto mamy niespodzianki od na-
szych wystawców, między innymi kolczyki, voucher na wykona-
nie kartki techniką scrapbookingu, ręcznie dziergane podkładki 
voucher do pracowni, poduszkę dla  najmłodszych. Wystarczy 
wysłać maila na adres handmark.torun@gmail.com. Pierwsze 
sześć osób otrzyma upominki, które będzie można odebrać  
w sobotę lub niedzielę podczas targu. 

Wielkanocny Kiermasz rękodzieła: 12-13 marca, 9.00-16.00, 
skajłej ul. łazienna 15-17

Wstęp dLa osóB KupującycH jest Bezpłatny.

Na kiermasz rękodzieła zapraszają Daria Teus i Tomasz Cebo                           Fot. Sławomir Jędrzejewski
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teatraLna KLaMra startuje W od noWIe
organizatorzy sami przyznają, że ten festiwal jest dla nich najtrudniejszy logistycznie. aż na trzech scenach klubu 
„od nowa” gościć będzie teatr. od 12 do 19 marca widzowie zobaczą dwanaście przedstawień, dziewięć z nich  
to spektakle konkursowe.
Alternatywne Spotkania Te-
atralne „Klamra” dwudzie-
sty czwarty raz odbędą się  
w Akademickim Centrum Kul-
tury i Sztuki „Od Nowa”. Jest 
to jeden z nielicznych festi-
wali, które reprezentują teatr 
niezależny, jedyny w naszym 
regionie.

Od 15. edycji została wpro-
wadzona nagroda od widzów, 
którzy wybierają swój ulu-
biony spektakl. Dzięki temu 
zeszłoroczny laureat wróci do 
Torunia pierwszego dnia festi-
walu. – W ubiegłym roku zwy-
cięzcą został zespół z Lublina 
neTTeatre, który będzie miał 
możliwość wystąpienie na na- 
szym festiwalu również w tym 
roku. Będzie to duże wyda-
rzenie, ponieważ obejrzymy 
najnowszy spektakl „Kogo 
szukacie – znak Jonasza”. 
Tego rodzaju teatr charakte-
ryzuje się tym, że jest żywy 
i często scenariusz podlega 
zmianom – zdradza Mirosław 
„Maurycy” Męczekalski, szef 
„Od Nowy”. 
Kolejnego dnia widzowie zo-
baczą również laureata jednej 

z edycji toruńskiego festiwalu, 
będzie teatr Kana z przed-
stawieniem „Projekt: Matka”.  
O godz. 21.30 spektakl „Me-
lanż”, który wystawi Butoh 
Company.

Natomiast 14 marca to dzień, 
w którym widzowie zobaczą 
spektakl poza konkursem, 
czyli „Kabaret Olbrzymów” 
teatru Cinema. Jest to spek-
takl, który był pokazywany 
dużo wcześniej, a w Toruniu 
zostanie pokazana wersja 
odnowiona. Kolejny dzień to 
„Xhumacja” Radykalnej Frak-
cji Medialnej Mazut. To grupa, 
która również powraca na 
toruński festiwal. – Są znani  
ze swoich radyklanych i bez-
kompromisowych działań. 
Tego samego dnia po raz 
pierwszy widzowie zobaczą 
Klub Komediowy, który za-
prezentuje musical improwi-
zowany. Uważamy, że będzie 
to również wyjątkowe wyda-
rzenie – opowiada Justyna 
Bieluch.

W środę, 16 marca, Laura Le-
ish, aktorka znana ze współ-

pracy z teatrem Usta, Usta 
Republika, znana również to-
ruńskiej publiczności zapre-
zentuje spektakl „Wera V”. 
Drugi spektakl w wykonaniu 
Joanny Dudy i Katarzyny Pa-
stuszak to „Track(s)” – insta-
lacja/performance. Kolejnego 
dnia odbędzie się sopocki te-
atr tańca, który zaprezentuje 
swój premierowy spektakl, 

inspirowany twórczością Sa-
muela Becketta, „Wszystko, co 
widać. OHIO”. Jest to pierwszy 
od pięciu lat duet Joanny Czaj-
kowskiej i Jacka Krawczyka. 
„Studio form światła” również 
na Klamrze po raz pierwszy  
ze spektaklem „Labirynty pu- 
styni”. To teatr Tadeusza 
Wierzbickiego. Jest on cieka-
wy pod względem formalnym, 

wy pod względem formalnym, 
ponieważ jako środek wyrazu 
wykorzystuje grę świateł. Na 
festiwalu pojawią się również 
Porywacze ciał, którzy wy-
stąpią z „Szyszynką”. Na za-
kończenie Komuna/Warszawa  
ze spektaklem „Djuna 1961”. 

Festiwal zakończy i podsu-
muje koncert zespołu „Di kan-

da”, który gra bardzo ener-
getyczną, żywiołową mu-
zykę folkową. W ramach fe-
stiwalu odbędą się również 
inne imprezy towarzyszące, 
wśród nich również spotka-
nia i rozmowy na temat te-
atru. Będą to bardzo inten-
sywne dni dla miłośników 
teatru. Gośćmi specjalnymi 
będą: Paweł Passini – reży-
ser teatralny oraz Leszek 
Mądzik – twórca Sceny Pla-
stycznej KUL. 
We wszystkie dni przedsta-
wienia będą się rozpoczynać 
 o godzinie 19.00.

Karolina Owsiannikow
redakcja@toronto-magazyn.pl

12-19 marca
od nowa

26. alternatywne
spotkania teatralne

KLaMra
2016

TRN 2016031113GREKLAMA



REKLAMA
TRN 2016031114G


