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Rysowaniem i projektowaniem graficznym zajmuje
się od wielu lat. Doświadczenie zdobył, pracując
dla dzienników regionalnych oraz współpracując
z agencjami reklamowymi
przy wielu różnorodnych
projektach.

Witajcie w Toruniu!
Podobno studia to jeden
z piękniejszych okresów w życiu. Pierwszy krok w samodzielność, a jednocześnie ostatni moment bez obowiązków: stałej pracy, rodziny.
Oczywiście zazwyczaj. Studia
to, jak mawiał jeden z moich
profesorów, przede wszystkim
poszerzanie horyzontów. To
korzystanie z życia kulturalnego, odnajdywanie swoich
pasji i życiowych ścieżek. To

Fake na panią poseł
Pawłowicz
Niedawno zdarzyło mi się
„wdepnąć” w fejka (fake) na
Facebooku. Była nim sfabrykowana wypowiedź słynnej
posłanki Pawłowicz Krystyny,
w której to owa bojowniczka
o prawa przeróżne śmiała się
w twarz opozycji w niewybrednych słowach. Uwierzyłem, że
to jej prawdziwa wypowiedź.
Gdy mi uświadomiono, że to
nieprawdziwy wpis, zacząłem
się zastanawiać, dlaczego się
dałem na to nabrać?

Druk:
Agora SA
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za treść zamieszczonych reklam

życie na własny rachunek,
nawet jeśli z kieszonkowym
od rodziców. To nauka planowania budżetu, strategia zarządzania czasem – bo trzeba
znaleźć i ten na naukę, i rozrywkę. Jeśli źle go wywarzycie, nie wykorzystacie pełni
uroków studiowania. To czas
budowania przyjaźni i poznawania życiowych miłości. Sam
toruński uniwersytet to około 25 tysięcy żaków, do tego
trzeba jeszcze doliczyć silne
szeregi studentów uczelni
prywatnych. Całkiem sporo.
Oczywiście nasze miasto odwdzięcza się młodym ludziom
za to, że wybrali właśnie Toruń do życia i nauki. Znajdziecie mnóstwo zniżek i rabatów
„na legitkę”. Zjecie, pobawicie się, pozwiedzacie. Trochę
tego wszystkiego zazdroszczę. Tego czasu beztroski, a
nawet stresu na egzaminach:
sesji, kolokwiów, nawet tych
ostrych wykładowców. Pa-

miętajcie, by z tego czasu wyciągnąć dla siebie jak najwięcej, bo już się nie powtórzy!
Na pewno podejmując wybór
o studiowaniu w Toruniu,
zwracaliście uwagę nie tylko
na kierunki, ale i urok miasta.
A ten przez większość osób
dostrzegany jest właśnie jako
ten studencki. Podobno Toruń
to idealne miejsce do studiowania, sama przyjechałam tu
na studia. Zastałam. Więc jest
to jakieś na ten fakt potwierdzenie.
My gorąco Was witamy i zachęcamy do lektury naszego
tygodnika. A w tym numerze
– specjalnie dla wszystkich
studentów – przewodnik po
najważniejszych miejscach,
o których student wiedzieć
powinien, podpowiedzi, gdzie
znajdziecie zniżki i jak odnaleźć się w tym nowym świecie.

Od pewnego czasu w polskiej
polityce króluje język pomówień, zła, nienawiści. Każdy,
kto nie pasuje do „formatki”,
natychmiast jest zobrzydzany i
wyciąga mu się prababcię, która sypiała z carskim oficerem.
Krystyna Pawłowicz zasłynęła
nieładnymi wypowiedziami i agresją słowną. Niektórzy próbują przedstawiać to jako ekscentryzm, ale niekoniecznie się do
tego przychylam. Zrozumiałem,
że dałem się nabrać na ów fejk,
bo wiernie naśladował wypowiedzi Pawłowicz. Korzystał z
tych samych słów, formy pisania
i niewątpliwie jedynego w swoim
rodzaju „ducha” jej wypowiedzi.
Uwierzyłem też w ten wpis, bo
od jakiegoś czasu, nie istnieją
granice w agresji. Strony sceny politycznej wręcz się w niej
prześcigają. Co tam sceny politycznej! My wszyscy. Na ulicy, w
sklepie, na rodzinnym spotkaniu.
Lawiny złych słów wypływają
z ust jednych i drugich.

Takich fejków, czyli sfabrykowanych wpisów jakiejś znanej
osoby, jest w Internecie coraz więcej. Powstają fałszywe profile znanych polityków
i społeczników. Do komentowania artykułów zatrudniane
są, opłacane z partyjnych pieniędzy, armie internetowych
bandziorów (trolli), które z fałszywych kont plują, mieszają
z błotem, obrażają.
To jest złe. To jest niegodne.
Zaczynamy wierzyć w każdą
obrzydliwość. Kiedyś byśmy
pomyśleli: „on/ona tego nie
mogli przecież powiedzieć!”.
Dziś czytając post lub komentarz na forum, myślimy: „No tak!
Typowy dla niej/niego język!”.
Przestajemy reagować na to, że
widzimy obsceniczne wstrętne
słowa, tylko machinalnie przypisujemy je jakiejś znanej postaci z telewizora. To nie jest dobre.

Żaneta Lipińska-Patalon
redaktor naczelna

Czarny Pies po raz drugi
Uff... To był intensywny weekend.
Trzy koncerty w ciągu czterech dni.
W Hard Rock Pubie Pamela wystąpili: Half Light, duet Maciej Dłużniewski & Tomek Lipiński, BeMy,
Moriah Woods Trio oraz Earl Thomas ze swoim zespołem. Do tego
premiera płyty, wernisaż i klubowy
pokaz klipu. Sporo jak na początek
jesieni... Parafrazując zasadę Alfreda Hitchcocka: najlepiej, aby kolejny sezon koncertowy zaczął się od
„trzęsienia ziemi”, potem napięcie
powinno rosnąć. Trzymając się
tego planu, następnym wydarzeniem, które w mojej opinii może być
jednym z najważniejszych zorganizowanych przeze mnie w tym roku,

Francuzi trzymają się razem

Dziś słówko o słynnych Caracalach. Od razu uspokajam, nie
mam zamiaru oceniać decyzji
MON. Nigdy nie byłem w wojsku i zwyczajnie się na helikopterach nie znam. Uderzyło
mnie coś zupełnie innego. Otóż
jestem pod wrażeniem reakcji
francuskiego rządu na zerwany kontrakt z MON. Prezydent
Jarosław Jarry Jaworski Holland natychmiast odwołał
specjalista public relations,
freak swoją wizytę w Warszawie. Nie

jest nadchodzący (17 października)
koncert. Drugi raz w tym roku w
Pameli wystąpi supergrupa Czarny
Pies. Pomysł na zespół, który w
praktyce może zrealizować jedynie
muzyk o tak wielkiej charyzmie,
jak Leszek Winder. Zapewne jego
korzenie tkwią w latach 80., gdy
wraz z grupą Krzak na jednej scenie występowali: Ryszard Skibiński,
Ryszard Riedel, Józef Skrzek, Anthimos Apostolis, Krzesimir Dębski
czy Wojciech Karolak. Po latach
Leszek Winder wrócił do tej koncepcji, realizując serie koncertów z
zespołem Czarny Pies w składzie:
Krzysztof Ścierański, Mirek Rzepa,
Michał Kielak, Ireneusz Głyk oraz
Jan Gałach, czyli w wirtuozerskim
gronie. Sądząc po zestawieniu
artystów – projekt skazany na
sukces. Tak jest w istocie. Majowy
koncert Czarnego Psa w Hard Rock
Pubie Pamela był muzycznym objawieniem. Podobnie jak cała trasa.
Szczęśliwie w całości zarejestrowana. Z tego materiału powstała
płyta, która zawiera m.in. obszerne

fragmenty toruńskiego koncertu.
Nagrania zrealizował Arkadiusz
Zyber – uzdolniony realizator
dźwięku, muzyk oraz właściciel
katowickiego klubu muzycznego
Katofonia. W Toruniu wspierany
przez ekipę Asco Stage. Za miks
i mastering odpowiedzialny jest
Michał Kuczera. Wydawcą płyty w
formacie CD jest Metal Mind. Poniedziałkowy koncert będzie promował to wydawnictwo. Otworzy go
występ pochodzącego z Chicago,
cenionego gitarzysty i wokalisty –
Vince’a Agwady. Towarzyszyć mu
będzie polska sekcja w składzie:
Łukasz Gorczyca i Tomasz Dominik.
Moim zdaniem będzie to koncert
marzeń... Wróćmy na chwilę do
wiosennego występu Czarnego
Psa w HRPP. Okazał się on na tyle
istotny, że jako „muzyczny aneks”
do wersji CD ukaże się na winylowym longplayu. Znany jest tytuł:
„HRPP Live Session”. Szczegóły
niebawem.

czekał na opinie, stanowiska
i wyjaśnienia strony polskiej
czy Airbusa. Pokazał swoim
obywatelom, że jest mocnym
prezydentem, i jak rozumie
francuską rację stanu. Respect,
Monsieur le Président! Imponuje mi taki gest. Gest, który
pokazuje obywatelom, że ich
przedsiębiorstwa, koncerny
i ich pracownicy są ważni, a
naruszanie ich interesów to
naruszanie interesów Francji.
Pokazał swoim wyborcom, że
nie jest tylko urzędnikiem, ale
że jest prezydentem Francji i
dba o to, co francuskie. Bo to
są jego podatnicy, jego gospodarka i jego wobec nich
obowiązek. Jak bardzo inaczej
jest u nas... Tu mało kogo obchodzi lokalny czy miejscowy
przedsiębiorca. Każdy urzędnik
zasłania się ustawami, przetargami, audytami... Nikt nie pomaga, nikt ich nie wspiera, nie
obchodzi go nic oprócz podatku, czynszu czy innej opłaty.

Kiedy przejeżdżam przez Kowalewo czy Brodnicę z fabrykami
toruńskiej Belli, kiedy widzę tuż
za granicami miasta budynki
Pacyfiku albo Apator w Łysomicach, to mi zwyczajnie żal. Z tej
perspektywy widać najlepiej, że
u nas o tę toruńską rację stanu
się nie dba. Lokalny biznes jest
pozostawiony tylko sobie, a
często niektórym firmom robi
się złośliwie pod górkę. Rolą
władzy jest nie tylko bywanie
wszędzie w Toruniu, ale także
dbanie o naszą toruńską przedsiębiorczość. Bo to tutaj rodzą
się wpływy do budżetu, tu powstają miejsca pracy, tu tworzy
się perspektywa dla młodych. I
mimo że u nas władza „nie czuje” biznesu, ja pewnie w Toruniu
pozostanę. Ale kiedy widzę taki
gest Hollanda wobec rodzimej
firmy, wtedy z zazdrością myślę
o prezydencie Francji.

Darek Kowalski
HRP Pamela

Maciej Karczewski
toruński przedsiębiorca
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Sztuka leczenia
Dla kliniki stomatologiczno-psychiatrycznej ArtMedica najważniejszy jest pacjent. Zgrany
zespół, wieloletnie doświadczenie i nowoczesny sprzęt tworzą europejskie standardy leczenia.
Natomiast nietypowy wystrój kliniki zapewnia unikalną atmosferę.
Wszystko zaczęło się od koneksji zawodowych i wspólnej
wizji. Dr Damian Dudek wraz z innymi członkami obecnego
zespołu ArtMedica na długo przed założeniem obecnej firmy pracowali w branży medycznej. Dzielili chęć kreatywnej
pracy w innowacyjnym otoczeniu oraz niesienie pomocy
wszystkim pacjentom - niezależnie od problemu czy wieku. Łącząc swoje siły, zaangażowanie i doświadczenie nie
stworzyli tylko kliniki, ale również całą kulturę pracy.
- Marki i firmy tworzą ludzie. Niekoniecznie wystrój
wnętrza, nazwa czy ilość pieniędzy, które zostały włożone
- mówi dr Damian Dudek.
Niemożliwe nie istnieje
Zakres usług ArtMedica wychodzi naprzeciw dużej grupie pacjentów. W ofercie znajduje się między innymi stomatologia
dziecięca i zachowawcza, zabiegi stomatologii estetycznej
oraz higiena jamy ustnej. Poza tym bagaż doświadczeń zespołu pozwala na wykonanie szerokiej gamy trudnych technicznie zabiegów. Jedną z takich dziedzin jest implantologia
I zabiegi rekonstrukcyjne w obrębie kości szczękowych. Używając różnych rodzajów materiałów kościotwórczych oraz
nowoczesnych technik pokonywane są trudne przypadki jak
zbyt mała masa kostna lub jej zbyt niska jakość.
Klinika specjalizuje się również w chirurgii stomatologicznej. Po
kilkunastu tysiącach usuniętych zatrzymanych zębów zmodyfikowaliśmy metodę operacyjną tak, by zapewnić pacjentowi optymalne wykonanie usługi bez bólu i w komfortowych
warunkach. W chirurgii stomatologicznej oraz implantologii
nieocenione usługi oddaje tomograf. Ten znajdujący się
w ArtMedica należy do najnowocześniejszego sprzętu diagnostycznego o bardzo wysokiej rozdzielczości. Ponadto
mamy duże doświadczenie w leczeniu pacjentów chorujących przewlekle na choroby serca i układu krążenia. Nasza
wiedza jest poparta klinicznymi badaniami naukowymi i wykorzystujemy ją w praktyce . Chodzi tu przede wszystkim o ludzi
przyjmujących przewlekle leki “rozrzedzające” krew.

z ryzykiem poważnych powikłań, dlatego wymaga
doskonałych umiejętności. Jednak niektóre przypadki nie klasyfikują się do takiego leczenia. Wtedy
wykonuje się, powszechnie uznawaną za bolesny
zabieg, resekcję wierzchołka korzenia zęba. Jest to
zabieg mikrochirurgiczny wykonywany w znieczuleniu miejscowym. W ArtMedica wykonuje się resekcje
wszystkich wierzchołków korzeni zębów w odcinku
przednim i bocznym Pacjent ma także możliwość
znieczulenia ogólnego. Narkozę poprzedza konsultacja z anestezjologiem, która kwalifikuje do zabiegu
i eliminuje ewentualne ryzyko. Dodatkowym zabezpieczeniem jest aparatura anesetezjologiczna zakupiona w tym roku. Takie połączenie gwarantuje prawie 100% bezpieczeństwa. Ale nie tylko tak złożone
zabiegi pozwalają na znieczulenie. Będąc świadomym indywidualności odczuwania bólu ArtMedica
oferuje tę możliwość wszystkim swoim pacjentom.
- Wiadomo, że firma musi zarabiać, ale w tym
wszystkim musi być człowiek. Do każdego mamy podejście
bardzo spersonalizowane. Kiedy ktoś przychodzi z problemem ważna jest chęć pomocy i empatia - mówi dr Dudek.

Psychiatria, Psychologia, i… sztuka
Kolejnym ważnym elementem ArtMedica jest pomoc
w zakresie psychiatrii, psychologi oraz psychoterapii. Specjalistami w tej dziedzinie są Magdalena Malczewska, psychiatra i psychoterapeuta; Paweł Radziejewski, psychiatra dzieci i młodzieży, oraz Marcin Orłowski, psycholog.
Do nich mogą zwrócić się osoby potrzebujące pomocy
z powodu depresji, psychozy, nerwicy, uzależnień itp.
Terapeutyczny wpływ na pacjentów może mieć również wystrój kliniki. Po wejściu do poczekalni klienci przenoszą się do małej galerii sztuki. Ta szczególna aranżacja
jest głównie pomysłem Magdaleny Malczewskiej, która
od dawna interesuje się sztuką. Efekt małej galerii tworzą obrazy, ale również harmonijne umeblowanie i koloBezpieczna narkoza
rystyka wnętrza. Jednym z celów tego przedsięwzięcia
Specjalistką od protetyki i endodoncji, czyli leczenia ka- jest promowanie lokalnych artystów. W planach jest ornałowego, jest Karolina Wałach. Endodoncja wiąże się ganizacja wernisaży i spotkań z artystami.

Na zdjęciu dr Damian Dubiak
Działalność naukowa i współpraca
ArtMedica to nie tylko klinika stomatologiczno-psychiatryczna w Toruniu. To również działalność dydaktyczno-naukowa.
Wspólnie kadra ma na swoim koncie około czterdzieści prac
naukowych, publikowanych zarówno w Polsce jak i za granicą, oraz wiele wystąpień publicznych. Ambicją jest by poszerzać ten dorobek, ale również nawiązywać współpracę z
placówkami naukowymi. Obecnie ArtMedica współpracuje z Katedrą i Zakładem Histologii i Embriologii w Zabrze-Rokitnica oraz Katedrą Patomorfologii w Krakowie. Udział tych
placówek polega na specjalistycznej diagnostyce mikroskopowej w warunkach laboratoryjnych, co umożliwia dokładną diagnostykę i leczenie rzadkich guzów kości szczękowej
w klinice.
Plany na przyszłość obejmują również rozwinięcie innych
specjalistycznych działów medycyny, ale również poszerzanie tych obecnych. Wszystko to, by pomagać jak najszerszej
grupie pacjentów.
- Zapraszamy wszystkich. Zapraszamy ludzi z ciężkimi problemami; ludzi, którzy dostali odmowę wykonania
zabiegu; ludzi, którzy usłyszeli, że się nie da, że coś jest niemożliwe. Zapraszamy do nas - zachęca dr Damian Dudek.
Lena Paracka
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Niepokorny festiwal
z niepokornym kinem
Już jutro rusza 14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Tofifest”, który potrwa do 23 października. Kilkadziesiąt filmów, warsztaty, spotkania z twórcami
i aktorami – kilkudniowe wielkie filmowe i muzyczne świętowanie. Punktem wyjścia tegorocznego festiwalu będzie film Ridleya Scotta z lat 90. „Thelma
i Luise” oraz podjęcie dyskusji o wolności i godności człowieka.
Muzyczny start
Tegoroczny Tofifest zainauguruje koncert, podczas którego
zaprezentowane zostaną filmowe klasyki Hansa Zimmera, Ennio Morricone, Nino Roty, Johna
Williamsa, Krzysztofa Komedy
i innych twórców w nowych
aranżacjach. A pracował nad
nimi Steve Nash, czyli Kacper
Nowak, kompozytor, producent,
pianista, mistrz świata DJ-ów.
Na scenie CKK Jordanki, 15 października, pojawi się kilkunastu
muzyków. Publiczność usłyszy
fragmenty utworów w oryginale i w przeróbkach – jazzowych
improwizacjach, remiksach. Wystąpią DJ Function, z którym
Steve Nash trzykrotnie wygrywał mistrzostwa DJ-ów, wokaliści Natalia Nykiel i Tomasz
Organek oraz Film Orchestra,
którą stworzą oryginalni muzycy, m.in. Marek Pospieszalski,
Sławek „Kosa” Kosiński, Kamil
Filipski, Brian Massaka. Koncert
wzbogacony zostanie filmowymi wizualizacjami, co pozwoli
publiczności przypomnieć sobie,
z jakiego filmu pochodzą fragmenty utworów.
Filmowa uczta
Tofifest to ocean filmów. Jak co
roku będziemy je oglądać w kilku sekcjach, m.in. On Air, Shortcut, From Poland, Lokalizacje,
Mistrzowie, Zjawiska i Focus.

bliczności zaprezentowanych
zostanie 16 tytułów. Wśród
nich między innymi zdobywca
tegorocznych Złotych Lwów w
Gdyni – film „Ostatnia rodzina”
w reżyserii Jana Matuszyńskiego, opowiadający dramatyczne
losy rodziny Beksińskich. Pokazy uświetni obecność większości reżyserów konkursowych
produkcji. W ramach konkursu
regionalnego Lokalizacje zobaczymy 13 filmów. Na Tofifest
pojawi się także unikatowe,
pierwsze w historii polskich festiwali filmowych pasmo – Klasyka Polskiego Offu.
Na 19 października w Od Nowie
zaplanowano projekcję kultowej
„Thelmy i Luise”. – Widziałam
ten film wiele razy i nie traci na
aktualności. Mówi o sile i prawie do wolności. Na festiwalu
chcemy prezentować przede
wszystkim to, co uniwersalne,
bo właśnie takie filmy mają największą wartość – mówi dyrektor festiwalu Kafka Jaworska.
To nie koniec. Na osobnych sekcjach zaprezentowane zostaną
filmy znad Adriatyku, czyli kilka
produkcji chorwackich, a także
filmy szkockie. Kto lubi filmy z
dreszczykiem, może wybrać się
na pokazy współczesnego hiszpańskiego horroru. Zanurzymy
się również w kino norweskie
Erika Poppe i Benta Hamera,
którego filmy są porównywa-

... z zespołem tworzącym „Tofifest”

Do tegorocznego On Air, czyli
międzynarodowego konkursu
filmów fabularnych, zgłoszono prawie 800 filmów, spośród
nich wybrano 11 debiutów. W
sekcji Shortcut – produkcji krótkometrażowych – było 1870
zgłoszeń. Zobaczymy 30 filmów.
W kategorii From Poland pu-

nego do owoców pracy Akiego Kaurismäkiego, Roya Anderssona czy Jima Jarmuscha.
W ramach pokazów specjalnych czekają na fanów kina:
przyrodnicze
„Królestwo”,
„Rolling Stones Ole, Ole, Ole!
Wolność…” oraz „Nauka chodzenia”.

prak_

Dyrektor Festiwalu Kafka Jaworska...

Jury i Złote Anioły
Do Torunia przyjadą znane
w świecie filmowym osobowości, które zasiądą w jury. Główny konkurs – On Air – to debiuty
i drugie filmy twórców. Oceniać
je będą: Islandczyk Tòmas Lemarqius, znany z „Nói Albínói”
oraz „X-Mana”, duńska aktorka
Sonja Richter („Kobieta w klat-

Jacek Koślicki

ce”, „Kobieta, która pragnęła
mężczyzny”), Jacek Szumlas –
założyciel pierwszej niezależnej firmy dystrybucji filmowej
w Europie Wschodniej, reżyser Kinga Dębska („Moje córki
krowy”) oraz krytyk filmowy
Małgorzata Sadowska. W kategorii form krótkometrażowych

– fabularnych, dokumentów
i animacji – Shortcut najlepszą
projekcję wybiorą gruziński reżyser Georgi Ovashvili („Wyspa
kukurydzy”), polska aktorka
Gabriela Muskała i reżyser Bartek Warwas. Z wieloma jurorami
zaplanowano spotkania z publicznością.
Specjalnym Złotym Aniołem festiwalu za całokształt twórczości nagrodzony zostanie aktor
polskiego i europejskiego kina
– Andrzej Seweryn oraz Allan
Starski – laureat Oskara za scenografię do „Listy Schindlera”,
stały współpracownik Andrzeja
Wajdy. Na odebraniu nagrody
się nie skończy. Widzowie wezmą udział w projekcji filmów,
które osobiście wybrał oskarowy scenograf. Zobaczą „Listę
Schindlera”, „Plac Waszyngtona”, „Ranę”, „Olivera Twista”,
„Dantona” i „Hannibala. Po drugiej stronie maski”. Złote Anioły
odbiorą również Wojciech Smarzowski („Wesele”, „Drogówka”,
„Pod Mocnym Aniołem”, „Wołyń”) oraz Marek Kondrat – za
niepokorność twórczą.
Jak powstaje film?
– warsztaty dla dzieci
i młodzieży
Dodatkowym punktem Tofifest
będzie Filmogranie!. To ukłon w
stronę dzieci i młodzieży. W Kulturhauzie odbędą się warsztaty
związane z filmem, fotografią,
dźwiękiem, edycją obrazu, z formami akcji artystycznych i

tyk fotograficznych. Motywem
przewodnim tegorocznej edycji
Filmogrania! będzie telewizyjny
teatr sensacji. Na uczestników
czekają nierozwiązane zagadki, nieobecni suflerzy, plansze
i kurtyny, zmiany dekoracji,
czynności śledcze. Uczestnicy
dowiedzą się, jak powstaje film,
kim jest reżyser, scenarzysta,
do czego służy klaps. Jednym
słowem: zobaczą, jak skomplikowany jest proces powstawania filmu.

Jacek Koślicki
Listę filmów,Fot.
które
zobaczymy
podczas festiwalu, można śledzić
na stronie internetowej Tofifest.
To niszowe, oryginalne kino, a festiwal jest często niepowtarzalną okazją do obejrzenia w takiej
ilości tak dobrych produkcji.
Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

Konkurs From Poland
dla polskich filmów
pełnometrażowych

1. Baby bump, reż. Jakub Czekaj
„Tribute to David Bowie”
2. Czerwony kapitan,
reż. Michal Kollár
Zwieńczeniem Tofifest będzie
koncert poświęcony zmarłemu 3. Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy,
w tym roku muzykowi i aktororeż. Janusz Majewski
wi Davidowi Bowiemu. – Będzie
to najprawdopodobniej pierw- 4. Fale, rez. Grzegorz Zariczny
5. Kamper,
sze takie wydarzenie w Polsce,
reż. Łukasz Grzegorzek
a nawet w Europie. Czujemy
6. Knives out,
powagę tej sytuacji. Do współreż. Przemysław Wojcieszek
pracy zaprosiliśmy pięciu arty- 7. Kosmos, reż. Andrzej Żuławski
stów. Utwory zostały wybrane
8. Moje córki krowy,
z całej wieloletniej twórczoreż. Kinga Dębska
ści artysty – mówi Krzysztof 9. Niewinne, reż. Anne Fontaine
10. Ostatnia rodzina,
Wachowiak z NRD. Podczas
reż. Jan P. Matuszyński
„Tribute to David Bowie” wy11. Prosta historia o morderstąpią Brodka, Natalia Przystwie, reż. Arkadiusz Jakubik
bysz, Tymon Tymański, Skubas,
12. Sługi Boże,
Tomasz Makowiecki wraz z
reż. Mariusz Gawryś
toruńską orkiestrą. Ciekawym 13. Szkoła uwodzenia Czesława M.,
punktem festiwalu będzie rówreż. Aleksander Dembski
nież spotkanie z Paulem Tryn14. Wszystkie nieprzespane
ką, autorem bardzo wnikliwej
noce, reż. Michał Marczak
biografii o tym kontrowersyj15. Zaćma,
reż. Ryszard Bugajski
nym i niepokornym artyście
– „David Bowie. Starman. Czło- 16. Zjednoczone stany miłości,
reż. Tomasz Wasilewski
wiek, który spadł na ziemię”.

MIASTO
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Będziemy smakować najlepszych restauracji
Restaurant Week, czyli Festiwal Najlepszych Restauracji, już 21 października, po raz pierwszy odbędzie się w Toruniu. Szykuje się prawdziwa uczta
dla miłośników smaków, gdyż znane toruńskie restauracje będą serwować swoje specjały, w atrakcyjnych cenach.
Warszawa, Kraków, Poznań,
Wrocław, Szczecin, czy Białystok – do grona miast,
w których organizowany jest
Restaurant Week, już wkrótce dołączy Toruń. -W innych
polskich miastach akcja Restaurant Week trwa już od
kilku lat i doczekała się kilku
edycji. W Toruniu akcja Restaurant Week odbędzie się
po raz pierwszy. Statystyki
pokazują, że z roku na rok
w festiwalowych miastach,
liczba gości w restauracjach
zwiększa się bardzo szybko.
Społeczeństwo pokazuje, że
jest chętne do tego, by degustować nowe smaki i poznawać nieznane dotąd miejsca
– zauważa Iwona Kalinowska, organizator Restaurant
Week w Toruniu. -Wszystko
to sprawiło, że postanowiliśmy wprowadzić tę akcję
w Toruniu. Czas pokaże, czy
następna edycja będzie cieszyła się jeszcze większym
zainteresowaniem – dodaje. Idea festiwalu zakłada,
by przez 10 kolejnych dni
października w wybranych
restauracjach obowiązywały
atrakcyjne promocje. W każdej z nich trzydaniowe menu
będzie można zakupić w ceREKLAMA

Pikado, Ponte, Restauracja
Hotelu Filmar oraz Royal India. - Jako restauracja jesteśmy otwarci na różnego typu
nowości. Dla naszych stałych
klientów jest to fajna okazja do
tego, by skosztowali dań w nieco innej cenie i w urozmaiconej
oprawie. Jest to również dobra
forma promocji, by przekonać
do siebie nowych gości, którzy nie mieli dotąd okazji, żeby
skosztować naszego menu
- zauważa Szymon Ruciński.

Royal India to jedna z restauracji biorących udział w akcji

nie 39 zł. Daje to możliwość
degustacji nieznanych dotąd
smaków i lepszego poznania
lokalnej kuchni. - Jako restauracja lubimy brać udział
w nowych akcjach, wspierać
kulinarne inicjatywy, dlatego
też postanowiliśmy przyłączyć się do pierwszej edycji
Restaurant Week. Uważam,

Fot. Jacek Koślicki

Festiwalowe menu
Udział lokalnych restauracji
w Restaurant Week jest dobrą
okazją do tego, by zapoznać ze
swoją ofertą nowych klientów.
Wymaga to starannie przygotowanego menu, które zachęci
miłośników dobrego smaku
do ponownej wizyty w danym
miejscu. W ramach festiwalowego menu w restauracji Royal

że należy podejmować różne wyzwania i brać udział w
takich akcjach – przekonuje
Szymon Ruciński, przedstawiciel restauracji Royal
India. W pierwszej edycji
Restaurant Week w Toruniu
zdecydowało się wziąć udział
10 restauracji, są to: Ciżemka, miejski, Jimmi`s Steakhouse, India będzie można znaleźć
Jan Olbracht Browar Staro- Kuranty, Luizjana, Osetia, dania zarówno wegetariańskie,

Festiwal
Restaurant Week
21-30 października

jak i mięsne. W ofercie dań
głównych znajdą się: Channa
Masala, czyli aromatyczna
potrawa z ciecierzycy przyrządzonej z cebulą, pieprzem,
czosnkiem i indyjskimi przyprawami, w gęstym sosie oraz
Murghi Kali Mirch - soczyste
kawałki kurczaka w kremowej
marynacie z imbirem, czosnkiem oraz pasta z jogurtu, soli i świeżo zmielonego
czarnego pieprzu prosto z Taj
Mahal. Mottem przewodnim
jesiennej edycji festiwalu jest
„Towarzyskość to zdrowie”.
Organizatorzy za jego pośrednictwem pragną promować wspólne spędzanie czasu
przy stole, w towarzystwie
rodziny i znajomych. Festiwal
Restaurant Week potrwa do
30 października. Wśród ambasadorów, którzy wspierają
wspomnianą akcję, znaleźli
się: Anita Lipnicka, Mariusz
Lubomski, Steve Nash, Arkadiusz Myrcha oraz Michał
Rzymyszkiewicz.
Ponadto
w inicjatywę tę zaangażowali
się aktorzy: Anna Milczarczyk,
Julia Sobiesiak, Jarosław Felczykowski i Tomasz Mycan.
Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl
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WITAJCIE W TORUNIU!
Jestem nowa w tym studenckim świecie
Może niezupełnie w studenckim, ale w Toruniu jestem świeżakiem. Turystom Toruń kojarzy się przede wszystkim z gotykiem, piernikami, Kopernikiem i Wisłą. Dopiero mieszkając tutaj, dostrzega się magię miasta zawartą w klimatycznych lokalach, wydarzeniach kulturalnych i tętniących życiem ulicach. Przyjeżdżając do Torunia na studia, powstaje pytanie: jak korzystać z uroków miasta, jednocześnie wypełniając studenckie obowiązki?
Wychowałam się w okolicy
Torunia i naturalne może się
wydawać, że wybrałam studia
w Toruniu. Ale pomiędzy tymi
dwoma okresami w moim życiu
wiele razy się przeprowadzałam i zmieniałam szkolę. Mając
dziesięć lat przeprowadziłam
się do Szwecji. Zaczęłam tam
naukę, nie znając jeszcze języka ani innych dzieci. Na
szczęście młody umysł szybko
chłonie. W ciągu kilku miesięcy
opanowałam szwedzki, otoczyłam się wspaniałymi ludźmi
i przywykłam do szwedzkiego
życia. W Szwecji dorosłam,
rozpoczęłam studia i postawiłam pierwsze kroki w zawodzie dziennikarza. Jednak cały
czas dziurę w brzuchu wierciła
mi chęć powrotu do ojczyzny.
Wobec tego postanowiłam wykorzystać możliwość wymiany
studenckiej na przyjazd właśnie do Polski.

Szykując się na wymianę zastanawiałam się czy rzeczywistość pokryje się z moimi
oczekiwaniami i uprzedzeniami. W miarę poznawania
Torunia oraz środowiska akademickiego okazało się, że
uprzedzenia to zwykłe stereotypy, a rzeczywistość
przerosła oczekiwania. Największym z moich uprzedzeń
była niechęć wobec biurokracji. Wyobrażałam sobie administrację UMK jako organ podkładający studentom kłody
pod nogi. I bardzo się myliłam.
Od samego początku otrzymałam pomoc z wielu stron
w realizowaniu owej wymiany
i teraz, będąc już w trakcie
nauki, wciąż mogę na nią liczyć. Administracja uniwersytetu jest naprawdę przychylna studentom, więc nie należy
wahać się, by skorzystać z tej
pomocy.

Kolejnym obiektem moich wyobrażeń byli uniwersyteccy
wykładowcy. W Szwecji od
pierwszego dnia nauki byłam
przyzwyczajana do zwracania
się do nauczycieli po imieniu, nawet na uniwersytecie.
Ten przywilej tworzy bardzo
przyjazną relację między studentem, a wykładowcom, ale
sprawił również, że obawiałam
się kontaktu z odmienną kulturą akademicką. Szybko przekonałam się, że zwracanie się per
Pan i Pani oraz używanie stopni naukowych nie buduje muru.
Dystans faktycznie istnieje, ale
to studenci decydują jaki on
będzie. Większość wykładowców pracuje ze studentami ponieważ lubi kontakt z młodymi
Na wymianę studencką przyjechałam ze Szwecji, a Toruń zaskoczył mnie pozytywnie
umysłami, a jedyne czego wymagają w zamian to zainteresowanie i szacunek. Warto to stresu, ale może również po- Przy każdej przeprowadzce
wykorzystać, ponieważ dobra móc głębiej zrozumieć przekaz i zmianie szkół towarzyszył mi
relacja nie tylko zaoszczędzi wykładowcy.
stres. Stres całkiem naturalny

Fot. Jacek Koślicki
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Number One Club: Dobra jakość,

przystępna cena, atrakcyjne miejsce dla studentów!

Za każdym razem, gdy chcemy wybrać się
do miasta z przyjaciółmi, czy ze znajomymi
staramy się, by było to sprawdzone miejsce.
Number One Club, przy Rynku Staromiejskim
1, daje gwarancje dobrej imprezy, atrakcyjnych promocji i skutecznego relaksu.
Sezon jesienno-zimowy sprzyja wizytom w klubach. W towarzystwie znajomych i przy dawce dobrej muzyki łatwiej jest się
oderwać się od deszczowej aury. W Number One Club, który
mieści się przy Rynku Staromiejskim 1, można mieć gwarancję świetnej imprezy i atrakcyjnych zniżek. Klub otwarty
jest od poniedziałku do soboty. Regularnie odbywa się w nim
szereg tematycznych imprez, organizowanych we współpracy
ze Samorządem Studenckim, czy z innymi organizacjami studenckimi.
Numer jeden wśród studentów
Klub nastawiony jest przede wszystkim na współpracę ze studentami, którzy każdego dnia tygodnia mogą liczyć na różnorodne, atrakcyjne promocje na barze. Ponadto już od wielu
lat Number One Club wspólnie ze Samorządem Studenckim
UMK, organizuje imprezy, tj. otrzęsiny, czy połowinki, które
za każdym razem cieszą się dużym zainteresowaniem. –Trzeba przyznać, że do Number One, przychodzi naprawdę sporo
studentów. Zaletą klubu jest na pewno jego dobra lokalizacja,
myślę że warto tam zajrzeć, będąc wieczorem na mieście opowiada Karolina Nowak, studentka UMK. W ramach akcji „Niegrzeczne poniedziałki” już od 2-óch złotych studenci
mogą liczyć na bogatą ofertę baru. Na następne dni tygodnia
Number One Club przygotował także „Wtorkowe Shotobranie”, „Festiwal smaków”, czy „Czwartkowy Bang”, podczas
których za niewielkie pieniądze będzie można spróbować barowych specjałów. W ramach czwartkowych i weekendowych
promocji, warto także śledzić ofertę party starter, która do godziny 23, pozwala na korzystne zniżki.

Atrakcyjna lokalizacja
i gwarancja dobrej jakości
-Energiczna muzyka i wyjątkowy klimat imprezy, ze względu
na nietypową lokalizację w murach Ratusza Staromiejskiego
to najważniejsze punkty, które wyróżniają nas spośród innych
toruńskich klubów – przekonuje Paweł Anusiak, menager
Number One Club. -Ponadto tylko u nas klienci od poniedziałku do soboty, mogą liczyć na dobrą zabawę. Niezależnie
od dnia warto nas odwiedzić. Number One Club, mieści się
w gotyckich piwnicach, w Ratuszu Staromiejskim( wejście do
lokalu można znaleźć kilka metrów za pomnikiem Kopernika).
Na miejscu znajduje się: sala główna (na ok.130 miejsc siedzących ), sala bankietowa (na ok. 20 miejsc ) oraz sala Jim Beam
Room z własnym barem (na ok. 60 miejsc). Klub otwarty jest
także na organizację urodzin, osiemnastek, wieczorów panieńskich, kawalerskich, czy innych imprez okolicznościowych –
wszystko zależy od preferencji klienta. Wybierający Number
One Club, mają gwarancję dobrej jakości, w przystępnej cenie.
Korzystając z usług Number One Club, można też liczyć na
ofertę sprawdzonych DJ- ów. W klubie regularnie grają między
innymi wielokrotny Mistrz Polski DJ-ów – DJ C-Tite, a także
DJ Gambit znany z prowadzenia opraw muzycznych podczas
największych imprez sportowych w kraju i za granicą. Ponadto
do stałych rezydentów klubu należą: DJ Poppy i DJ Mausik.

WITAJCIE W TORUNIU!
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i uzasadniony strachem przed
brakiem akceptacji ze strony
otoczenia. Nauczyłam się go
oswajać, bo zrozumiałam, że
w wielu aspektach wszyscy
jesteśmy do siebie podobni.
W warunkach przeprowadzki
i rozpoczęcia studiów zdecydowana większość osób będzie
szukała nowych znajomości
i będzie chciała poznać nowe
otoczenie. Będąc otwartym na
ludzi, znalezienie nowych przyjaciół przyjdzie łatwo, a mając
już u boku kogoś znajomego,
można śmiało eksplorować
miasto, buszować po knajpach,
galeriach handlowych i chodzić
na ciekawe wydarzenia.
Poznawanie Torunia było dla
mnie dość łatwe, ponieważ
wielu z moich dawnych przyjaciół studiuje na Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika i chętnie
pokazuje mi miasto. Dzięki
temu wiem, że w poniedziałki
chodzi się do Mr. Capone na
karaoke, w Kredensie często
są przyjemne dla portfela
promocje, a w Cybermachinie
można umilić sobie czas grami
planszowymi i telewizyjnymi.
W Toruniu można znaleźć wiele
różnych lokali gastronomicznych, w których każdy znajdzie coś dla siebie. Tutaj roi się
REKLAMA
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od barów mlecznych, pierogarni,
fastfoodów, kawiarni, restauracji
zachęcających różnymi kuchniami. Klasykiem w swoim gatunku
jest na przykład bar mleczny
Małgośka, naleśnikarnia Manekin,
Planeta Kebab, pizzeria Metropolis czy kawiarnia u Lenkiewicza.
Szukając doznań smakowych

Jednak nie samą konsumpcją
człowiek żyje. Od półtora roku
trenuję siłowo, więc już od pierwszego dnia w Toruniu rozglądałam się za siłownią. Jest w czym
przebierać! Sportowym świrom
proponuję wypróbować kilka
siłowni przed wykupieniem karnetu. Wiele z nich ma pierwsze

tywności. Jumping Arena, Aqua
Park „Olender”, lodowisko „Tor-tor”, centrum wspinaczkowe
„Gator”, niezliczone boiska, kursy
tańca i sztuk walki. Żeby zaoszczędzić pieniądze, można używać
kart Multisport i BeActive albo
regularne sprawdzać portale
zakupów grupowych. Tak. Tak

warto jest też odwiedzić Carpe
Kraft albo Staromiejski Browar
Jan Olbracht. Są tam dziesiątki
różnych piw, które zadowolą
większość podniebień.

wejście za free: Fabryka Formy,
Jatomi, Bella Line, Champion,
Centrum Formy... Zapomniałam
o którejś?
Toruń oferuję też inne formy ak-

właśnie radzą sobie studenci.
Kiedy i te atrakcje się znudzą,
a dusza zapragnie kulturalnego uniesienia z pomocą
przyjdzie wiele wydarzeń kul-
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turalnych. Postrzegając Toruń
jako miasto pierników i Kopernika, umknęła mi jego głębia
i bardzo się zdziwiłam, gdy
odkryłam, jak dużo się tutaj
dzieje. Odnajdą się tutaj wielbiciele sztuki i kongresów, fani
spektakli teatralnych, baletu
i stand-upów, amatorzy każ-

Będąc przy kulturze, warto
wspomnieć o religii. W Toruniu
jest wiele obiektów sakralnych.
Przeważają kościoły rzymsko-katolickie, ale swoje świątynie
znajdą również protestanci, zielonoświątkowcy, prawosławni.
Na terenie miasta działa również wiele wspólnot religijnych,
o których można dowiedzieć się
na przykład od duchownych.
Życie studenta jest spacerem
po cienkiej linie. Z jednej strony
wieje otchłań nauki, referatów
i książek; z drugiej strony czyha otchłań imprez, rozrywek i
wypadów ze znajomymi. Określenie, że studia są pięknym
okresem w życiu wydaje się
z tym nie pokrywać, ale tak
naprawdę to tylko kwestia
nastawienia. Wolność, którą
oferują studia, wiąże się z odpowiedzialnością. Po wyprowadzeniu się z domu rodzinnego
na studia nauczyłam się dysponować czasem w zupełnie
inny sposób. Tylko ja mogłam
wypełnić domowe obowiązki, zmotywować się do nauki i
jeszcze wygospodarować czas
na przyjemności. Ta równowaga jest trudną umiejętnością,
Życie studencie przypomina mi
Fot. Jacek Koślicki
pewne szwedzkie przysłowie:
sztuką jest zjeść ciastko i mieć
dego rodzaju muzyki - od me- ciastko.
talu, przez jazz po hip-hop.
Lena Paracka
Zresztą w „Toronto” co tydzień
znajdziecie przekrój wszystkich
redakcja@toronto-magazyn.pl
ważnych imprez.
TRN 2016101407G
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Co, gdzie, za ile – studencie, nie przegap okazji!
W Toruniu jedno jest pewne – student swoje przywileje ma. Koniecznie sprawdźcie, co oferuje w tym roku starter studencki i gdzie czekają na was studenckie zniżki.
niki i Rachel. Zabieram tam
każdego, kto jest spoza Torunia i zawsze spotykam się
z efektem „wow” – wspomina
Patrycja Lewandowska, blogerka – Torunianka z wyboru.

Studenci w naszym mieście znajdą dla siebie wiele promocyjnych ofert

SOS – czyli gdzie na
szybki obiad studencki
Niezmiennie, w porze obiadowej największą popularnością
wśród studentów cieszy się Bar
Adaś. Wszystko za sprawą niskich cen i dobrej jakości. Od niedawna ma on dwie lokalizacje i
są to: Biblioteka Główna UMK i
Collegium Humanisticum. Każdy
student powinien, chociaż raz
wybrać się tam na kultowe spaghetti, by poznać słynny smak
toruńskich studiów. W poszukiwaniu smacznego, domowego
obiadu, warto zajrzeć także do
REKLAMA

Baru Mlecznego „Małgośka”,
który mieści się przy ul. Szczytnej 10/12. Słynie on ze starannie przygotowywanych dań, za
niewielki koszt. Okazyjne ceny
dla studentów znajdziecie, także w Pierogarni Stary Młyn - za
okazaniem ważnej legitymacji
studenckiej, czeka tam 11%
zniżki. Z kolei jeśli mamy ochotę
na pizzę, to Pizzernia La Grande, wszystkim studentom gwarantuje 20% rabatu. W wolnym
czasie warto także zajrzeć do
miejsc, gdzie choć nie ma zniżek
zawsze czeka na nas smaczne

Fot. Jacek Koślicki

menu. - Uważam, że świetnym
miejscem do spotkań ze znajomymi jest Manekin . Mimo braku
zniżek dla studentów, ceny są
tam naprawdę przystępne na
studencką kieszeń. Serwowane
dania wyglądają i smakują wyśmienicie – przekonuje Dominika Leba, studentka turystyki
i rekreacji, na WSB. - Central
Coffee Perks pokochają wszyscy fani serialu „F.R.I.E.N.D.S.”
Tylko tam można spróbować
kawy Joeya, obejrzeć odcinek
„Przyjaciół” i poczuć się, jak
w prawdziwym mieszkaniu Mo-

Kulturalny Toruń
Centrum Sztuki Współczesnej
„Znaki czasu”, Akademickie
Centrum Kultury i Sztuki „Od
Nowa”, czy Teatr im. Wilama
Horzycy – to miejsca, gdzie
regularnie odbywają się różnorodne wystawy, koncerty,
bądź spektakle artystyczne.
Każdy może tam znaleźć coś
dla siebie i obcować z formą
sztuki, jaką lubi najbardziej.
- Będąc studentem, na pewno
warto zapoznać się wydarzeniami kulturalnymi w Toruniu.
W tym celu polecam śledzić
Ikara, który co miesiąc przedstawia spis imprez w mieście.
Przydatne są też strony
samych instytucji kultury,
takich jak np. CSW – przekonuje Justyna Janczak, absolwentka UMK, na kierunku
dziennikarstwo i komunikacja społeczna. – Zawsze jest
tak, że studenci przynajmniej
kilka razy w tygodniu są na
Starówce. Jest to okazja, by
otrzymać ulotkę, reklamę lub

informacje od osoby sprzedającej, co w najbliższym czasie
będzie odbywać się w danym
miejscu. Zawsze znajdzie się
coś ciekawego, interesującego i wartego uwagi – dodaje. - Wystawy, warsztaty,
inspirujące spotkania czy
pokazy organizowane w CSW
lub w Klubie Studenckim Od
Nowa zostają w sercach na
długo. Za bardzo ciekawą
i co miesięczną opcję spędzenia wolnego czasu, uważam
„Odnowowy” slam poetycki
– zarówno na widowni, jak
i na scenie to świetna zabawa
– zapewnia Patrycja Lewandowska.

dostępne są także w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Plaza. Założenie jednej
z nich, zajmuje zaledwie kilka
minut i nic nie kosztuje. Karta dostępna jest zarówno dla
studentów studiów dziennych, jak i zaocznych, można
ją otrzymać po zgłoszeniu się
do Punktu Informacyjnego
na Placu Orzechowym. Karta
pozwala na promocyjne zakupy, w sklepach, tj. Deichmann, Marylin, Orsay, Świat
GSM, Świat Książki czy Vision
Express. Ponadto za okazaniem karty czeka na was
wiele zniżek w restauracjach
i kawiarniach, tj. Costa Coffee, Olimp, Subway czy Smaki
Azji. Posiadając kartę, warto
Łapcie studenckie
też wyciągnąć znajomych
startery
W Biurze Samorządu Stu- na bowling do Lucky Star, za
denckiego można obecnie który zapłaci się 50% taniej.
odebrać Studencki Starter.
Olga Taraszka
Znajdują się tam atrakcyjne
redakcja@toronto-magazyn.pl
zniżki i rabaty na różne usługi dostępne w Toruniu. Znajdziecie tam, m.in. promocje
na wizytę w escape roomie,
czy też zniżkę na kurs prawo
jazdy. Dodatkowo znajdują
się tam atrakcyjne ceny, na
wybrane zestawy menu w
wielu punktach gastronomicznych. Karty studenckie
TRN 2016101410G

WITAJCIE W TORUNIU!
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Studencki niezbędnik: co, gdzie i dlaczego.
Informacje na dobry początek
Jak dojechać, gdzie kserować, na co postawić podczas wieczornego wypadu na miasto? Podrzucamy wam niezbędne informacje, jak nie zginąć w miejskiej dżungli.

Do biblioteki zawsze
po drodze
Z wizytami studentów w bibliotekach, szczególnie na początku roku akademickiego,
bywa różnie. Największe oblężenie miejscowych zbiorów
literatury, następuje w czasie
sesji i na kilka tygodni przed
oddaniem kolejnych rozdziałów prac licencjackich czy
magisterskich. Warto więc
wiedzieć, gdzie należy się
udać w poszukiwaniu interesujących nas publikacji. Biblioteka Uniwersytecka liczy
15 oddziałów, by korzystać z
jej zasobów wystarczy mieć
aktualną legitymację studencką. Dużym ułatwieniem
jest internetowa platforma
Biblioteki Uniwersyteckiej,
za pośrednictwem której
można na bieżąco sprawdzać
swoje konto i monitorować
termin oddania wybranych
publikacji.
Bez ksera ani rusz
Punkt ksero to jedno z najczęstszych miejsc odwiedzanych przez studentów. Na
każdym etapie studiów zdarzają się zajęcia, na które
trzeba coś wydrukować. Najpopularniejsze punkty ksero
w Toruniu to bez wątpienia:
ksero na Wydziale Chemii,
REKLAMA

Ksero Kotłownia, przy ul. Słowackiego 5/7, Centrum Druku, przy ul. Szosa Chełmińska
92, Ksero Uniwerek, przy ul.
Franciszkańskiej 5 oraz Gagarina 152 – są one najbardziej
popularne wśród studentów
ze względu na dobrą jakość i
korzystne ceny.
Jak dojadę?
Osoby, które wybrały się na studia do Torunia, mogą odetchnąć
z ulgą. Komunikacja miejska nie
jest tutaj skomplikowana i łatwo, w krótkim czasie zarówno
autobusem, jak i tramwajem dostać się w zamierzone miejsce.
Na przystanki Aula i Okrężna,
z których najbliżej mamy do
większości wydziałów (Collegium Humanisticum, Wydział
Biologii i Środowiska, Wydział
Chemii, Wydział Nauk o Ziemi,
Wydział Nauk Ekonomicznych i
Zarządzania, Wydział Nauk Pedagogicznych, Wydział Prawa
i Administracji, Wydział Teologiczny, dostaniemy się tramwajem nr: 1 i 4 oraz autobusem nr:
15, 17, 18, 25, 26, 32, 34, 36, 40.
Chcąc dostać się na Starówkę
możemy wybrać dowolny tramwaj lub autobus nr: 10,11,12, 13,
20, 22, 27, 31, 35,36,38. Pamiętając o bezpiecznych powrotach warto też zwrócić uwagę na połączenia nocne.
Z przystanku Aleja Solidarno-

ści możemy wrócić autobusem
nr 01, 02, 03, 04 lub tramwajem nr 3. Podczas słonecznej
pogody dobrą alternatywą
w komunikacji miejskiej jest rower. Mieszkańcy Torunia mają
do dyspozycji 300 rowerów
miejskich, rozlokowanych na
28 stacjach. Oferta jest godna
uwagi, gdy pierwsze 20 minut
każdej jazdy jest bezpłatne. Rower można wypożyczyć
i odstawić na dowolnej stacji,
dlatego też takie rozwiązanie pozwala na dużą wygodę.
Szczegółowe informacje, jak
zarejestrować się w systemie
Toruńskiego Roweru Miejskiego, znajdziecie na stronie
www.trm24.pl. Z roweru miejskiego można korzystać do
końca listopada, gdyż w sezonie zimowym oferta ta jest
nieczynna. Niezależnie od
tego, jaki środek komunikacji
miejskiej wybierzemy, warto
korzystać z aplikacji Mobile
MPK. Zawiera ona wszystkie
aktualne połącznia i pozwala na łatwy dostęp do mapy
Torunia.

Gdzie skserować notatki? Gdzie się bawić? Jak dojechać na uczelnię? Sprawdziliśmy.

Kredens czy Kafefajka. Z kolei
w poszukiwaniu imprezy warto
uderzyć do klubów, tj.: Stars,
Number One, NOX, Arsenał lub
od niedawna reaktywowana
REKLAMA

Fot. Jacek Koślicki

Kotłownia. Ciekawą alterna- zarówno planszowe, jak i na
tywą na wieczorne wyjście konsoli.
Olga Taraszka
jest też Cybermachina, gdzie
redakcja@toronto-magazyn.pl
w towarzystwie znajomych
można zagrać w ulubione gry:
TRN 2016101409G

Miasto nigdy nie śpi
Wybór klubu na wieczorną
imprezę zależy od indywidualnych preferencji. Osoby,
które stawiają na kameralne
grono powinny sprawdzić, takie
miejsca jak: Cesky Sen, Kadr,
TRN 12016101408G
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Przygoda? Intryga? Kryminał? odkryj tajemnice escape roomów
Czas start. Masz 60 minut, żeby wydostać się z tajemniczego pokoju. Musisz włączyć logiczne myślenie, spryt i rozwiązać zagadki, odnaleźć wskazówki.
Escape roomy to dobra rozrywka dla osób w różnym wieku. Dla każdego, kto lubi pogłówkować i przenieść się do innej rzeczywistości.
W Toruniu mamy ich obecnie
kilka. W escape roomach można
zorganizować sobie wieczór panieński czy kawalerski, integracyjne spotkanie biznesowe, wypad urodzinowy albo po prostu
przyjść z rodziną czy przyjaciółmi na godzinę świetnej zabawy. To miejsca z dreszczykiem,
adrenaliną, gwarantujące cały
wachlarz emocji!
Hotel z horroru
czy bajkowa sceneria
Piernikowej Chaty...
Open The Door to jeden z pierwszych toruńskich escape roomów i do tej pory największy
– dysponuje pięcioma pokojami.
Można się tam zmierzyć ze swoimi największymi lękami w mrożących krew żyłach pokojach,
jakimi są Nawiedzony Hotel czy
pokój Kolekcjonera Twarzy. W
bajkowy świat, pachnący goździkami i imbirem można przenieść się, będąc w Piernikowej
Chacie, smak dalekich wypraw
w nieznane poznamy w Pokoju
Podróżnika, a nieprzeniknioną
głębię morskich fal – w Oceanie
Strachu, który jest najnowszym
pokojem Open The Door. Co
jakiś czas zmienia się wystrój
pomieszczeń – wówczas powstają nowe historie. Głównym

mi standardami. Ale najlepszy
escape, który odwiedziliśmy do
tej pory, mieści się tuż za miedzą – w Bydgoszczy. Odległa
Galaktyka to pokój zamieniony
Escape roomy mają swoje
korzenie w świecie wirtualnym, gdzie w roku 1988 powstała pierwsza tego typu
gra oparta wyłącznie na tekście, który pojawiał się na ekranie monitora. Sama treść
przygody, m.in. opis pomieszczenia, wystarczyła, że gracze świetnie się bawili. Celem
gry była ucieczka z zamkniętego pomieszczenia.

Najważniejsze to znaleźć wyjście z pokoju

celem gry jest wydostanie się
z zamkniętego na klucz pokoju
w ciągu 60 minut. – Na uczestników czekają do rozwiązania
zagadki logiczne, ale również
manualne czy zręcznościowe.
Nie trzeba mieć wiedzy merytorycznej. Liczy się umiejętność
obserwacji, dedukcji, szukania
analogii, spryt, precyzja, ale
przede wszystkim zdolność do
współpracy pod presją czasu.
Gracze ratują ludzkość przed
unicestwieniem, pokonują zło,

stają się detektywami niczym
Sherlock Holmes, szukając
klucza do rozwikłania zagadki – mówi Katarzyna Misiak,
właścicielka Open The Door.
Przez cały czas trwania zabawy
uczestnicy mają kontakt z Mistrzem Gry, który w awaryjnych
sytuacjach udziela wskazówek.
Magdalena Gasewicz, właścicielka Spaced-out, najstarszego
escape’a w Toruniu, od dawna
wraz z mężem jest pasjonatką
realnych escape roomów i wir-

Fot. Jacek Koślicki

tualnych pokoi w grach komputerowych. Pierwszą atrakcją
podczas wyjazdów wakacyjnych nie były i nie są zabytkowe kościoły czy muzea, ale
tajemnicze pokoje. Odwiedzili
je m.in. w Budapeszcie, Barcelonie, w Pradze, a nawet na Filipinach czy w Dubaju. – W Polsce
jeszcze niedawno tego typu
rozrywka nie była popularna,
a teraz mogę śmiało stwierdzić,
że nie mamy się czego wstydzić
w porównaniu ze światowy-

w stację kosmiczną. Robi duże
wrażenie – mówi pani Magda,
która dodaje, że największą
frajdę z gry mają zwykle panie
podczas wieczorów panieńskich
i – reagująca bardzo spontanicznie – młodzież. W toruńskim Spaced-out odkryjemy zagadkę zniknięcia astronoma, a
już wkrótce otwarcie Wehikułu
Czasu.
Intryga, zabawa, czasem strach
– na taj bazie tworzone są kolejne pomysły. W Escape Roomie
Clock do dyspozycji zainteresowanych są dwa pokoje – Pokój
Szalonego Artysty i Urodziny
Genialnego Dziecka. Uczestni-

cy, którzy wybierają pierwszy
z nich, na początku gry poznają
historię artysty, który został
uznany przez otoczenie za
szaleńca. Odnajdują napisane
przez niego listy i dowiadują
się, jakie funkcje będą pełnić w
grze. W pokoju dedykowanym
dzieciom najmłodsi mają godzinę na spakowanie prezentu.
Pokój jest kolorowy, jasny, gra
– dynamiczna – mówi właściciel escape roomu. Rekordziści
wydostali się z pokoju artysty
w 44,5 minuty. Średnio gracze potrzebują na rozwiązanie
wszystkich zagadek 58 minut.
Kiedy dochodzi 50 minuta, zwykle Mistrzowie Gry zaczynają
podpowiadać, żeby nikt nie czuł
się zniechęcony zabawą.
Gdzie jeszcze możemy się wybrać? Do prawdziwej ciemni
fotograficznej, w której trzeba
złamać szyfry. Do warsztatu
słynnego żużlowca, w którym
uczestnicy dowiedzą się, co
jest sekretem jego licznych
zwycięstw. Można się cofnąć w
czasy PRL-u, ale żeby wrócić
do współczesności, należy najpierw odkryć przepis na „eliksir
szczęścia”.
Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

Biały? Czarny? Czerwony? wystawa w Muzeum Etnograficznym
Dlaczego czerwony to kolor miłości, a czarny kojarzy się ze śmiercią? Dlaczego kobiety w czerwonej kreacji są bardziej ponętne, a panna młoda staje przed ołtarzem
w bieli? Nowa wystawa w Muzeum Etnograficznym odsłoni przed nami tajemnice symboliki kolorów.
„Biały? Czarny? Czerwony? O
symbolice kolorów” to nowa
wystawa w toruńskim muzeum,
a zarazem pierwsza taka w
Polsce. Prezentuje około 600
eksponatów, które wypełniają
przestrzeń wystawy, wprowadzając nas w świat i wyjaśniając
tajemnice trzech ważnych dla
różnych kultur barw. To owoc
dwuletnich przygotowań.
- Nie podchodzimy do kolorów
jako zjawiska estetycznego,
ale jako nośnika pewnych idei.
Oprócz obiektów z naszego
kręgu kulturowego, szukałyśmy również spoza niego. Stąd
na przykład czerwone kimono
ślubne japońskiej panny młodej.
Ciekawym elementem wystawy, wzbudzającym spore zainteresowanie szczególnie wśród
pań, jest na pewno rekonstrukcja stroju żałobnego noszonego
przez polskie patriotki na znak
żałoby po zabitych Polakach
w manifestacjach w 1861 roku
– mówi Agnieszka Kostrzewa,
jedna z trzech autorek scenariusza wystawy. Autorkami
wystawy, oprócz pani Agnieszki, są Hanna M. Łopatyńska i
Magdalena Ziółkowska-Mówka.
Oprawę plastyczną przygotował Wojciech Kiwi Jaruszewski,

współpracowała z nim Barbara
Górka. Wiele eksponatów pochodzi spoza Muzeum Etnograficznego. Zostały wypożyczone
m.in. z Muzeum Włókiennictwa,
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Muzeum
Początków Państwa Polskiego
w Gnieźnie, z Teatru Horzycy,
Muzeum Przyrodniczego UMK
czy toruńskiego Muzeum Okręgowego.
Wystawa nie została podzielona na trzy kolory. A to dlatego,
że te same barwy – w zależności od kraju – mają odmienną
symbolikę, nie są jednoznaczne.
Czerń znamy jako kolor żałoby,
ale w Chinach oznacza szczęście, w Egipcie kojarzy się z
odrodzeniem i życiem, w Japonii z dorosłością i doświadczeniem. W kulturze Azji kolor ten
łączy się często ze smutkiem i
opłakiwaniem zmarłych, u nas
wręcz przeciwnie – ze ślubną
radością, elegancją, niewinnością, tym, co radosne. A czerwień? Kolor energii, pożądania,
miłości, ale również agresji. W
Chinach, na Bliskim Wschodzie
i w Indiach panny młode zakładają na ślub czerwone suknie,
w Afryce Południowej czerwień
jest kolorem żałoby.

I właśnie z tą ogromną różnorodnością
znaczeniową
spotkamy się na wystawie.
Odwiedzający Muzeum Etnograficzne mają okazję zobaczyć
i sfotografować się z czarną
wołgą, która w latach 70. miała rzekomo porywać po zmroku
małe dzieci, których krew wykorzystywano jako lekarstwo
dla bogatych Niemców umierających na białaczkę czy też radzieckich wysoko postawionych
urzędników. Skolekcjonowano
liczne stroje – czarownicy, oficera SS, Lorda Vadera, doktora
Dżumy, Zorro, czarną suknię z
krynoliną z lat 60. XIX w., białą
sukienkę tenisistki z 1912 roku
czy koszulkę hokeisty Mariusza
Czerkawskiego. Dowiemy się, co
oznacza i skąd się wzięła „mała
czarna”, „czarna polewka”, dlaczego mówimy o czarnej, a nie
czerwonej rozpaczy, co oznacza
biała broń, dlaczego niewinny
czarny kot ma przynosić pecha i
skąd wzięło się czerwone serce
jako znak miłości. – W udziale
przypadło mi opracowanie koloru czerwonego. Dziś miłość
nierozerwalnie łączy się z czerwonym sercem, ale nie zawsze
tak było. Starożytni lokalizowali to uczucie w różnych narzą-

Na zdjęciu autorki scenariusza jedynej tego typu wystawy w Polsce

dach, na przykład w wątrobie.
Dopiero w Biblii znajdziemy cytaty mówiące o tym, że miłość
rodzi się w sercu – wyjaśnia
Hanna Łopatyńska kuratorka
wystawy i współautorka scenariusza. – Okazuje się również, że
wzorcem kształtu symbolicznego serca, znanego od średniowiecza, nie stał się ludzki organ,
ale najprawdopodobniej pierwowzór stanowiło serce krowy
– bardziej przypominające ten

symetryczny kształt i zdecydowanie częściej widziane przez
ówcześnie żyjących ludzi.
Wraz z wystawą pojawiła się
bogato ilustrowana, 300-stronicowa publikacja o tym samym tytule, co ekspozycja.
Wystawę można wykorzystać
w szkole, przeprowadzając
w muzeum lekcję plastyki, muzyki, historii czy języka polskiego,
wyjaśniając znaczenie i genezę
używanych i nadal popularnych

Fot. Jacek Koślicki

związków
frazeologicznych
związanych z kolorami. Część
wystawy poświęcona płodności
i namiętności, ze względu na tematykę, udostępniana jest tylko
dorosłym. Poza tym jednym wyjątkiem wystawa jest dostępna
dla zainteresowanych w każdym
wieku do końca kwietnia przyszłego roku.
Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl
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Używane auta – czy warto w nie zainwestować?
Zakup używanych samochodów za każdym razem wiąże się z szeregiem obaw, w końcu nikt z nas nie chce zostać oszukany. Doradcy klienta
w salonach samochodowych przekonują nas jednak, że warto zaufać badaniom, którym poddawane są obecnie używane auta.
Rzetelna diagnostyka
Decyzja o zakupie używanego
samochodu budzi wiele wątpliwości. Z jednej strony możemy
sporo zaoszczędzić, z drugiej
nie chcemy zainwestować zyskanych pieniędzy w systematyczne naprawy. Powinniśmy
dlatego też uważać, by pochodzenie auta, którym jesteśmy
zainteresowani było rzetelnie
sprawdzone. - Musimy znać
dokładną historię samochodu,
który sprzedajemy. Każde auto,
które przekazujemy naszym
klientom, musi zdobyć specjalny
certyfikat, a konkretnie Certyfikat Jakości Pojazdu DEKRA –
opowiada Jolanta Juchcińska,
sprzedawca samochodów w salonie Ford Auto Styl. - Warunkiem do tego, by dany samochód mógł otrzymać taki
certyfikat, jest szereg badań
kontrolnych. Na podstawie ich
wyników, jeśli badany pojazd
zbierze odpowiednią ilość punktów, otrzymuje wspomniany
certyfikat jakości – dodaje.

z racji tego że samochody, które
są w naszym salonie są sprawdzane i pewne. Znamy historię
każdego z nich. Co istotne – dajemy gwarancję na samochody,
które nie mają już gwarancji fabrycznej, otrzymują one wówczas gwarancję 12-miesięcy,
od daty zakupu – opowiada
Jolanta Juchcińska. Używane
samochody to często dobra jakość, w rozsądnej cenie. Zyskując gwarancję pewnego źródła
pochodzenia, łatwiej jest podjąć
decyzję o wyborze konkretnego
auta. - Jako autoryzowany dealer marki Toyota uczestniczymy w programie „Toyota pewne
auto”. W ramach tego programu
sprzedajemy auta, wyłącznie z
polskiej sieci dealerskiej, nie
handlujemy autami sprowadzanymi – zapewnia Kacper
Gąska. – Auta, które kupujemy
są, za każdym razem gruntowanie sprawdzane. Zarówno na
etapie odkupu auta, jak i przed
Gwarancja jakości
- Warto zdecydować się na jego sprzedażą badamy dane
zakup samochodu używanego, auto, zgodnie z 75 punktami. InW momencie, gdy decydujemy
się na zakup używanego samochodu, zdajemy sobie sprawę,
że ryzyko nieoczekiwanej awarii
jest wysokie. Wybierając jednak
sprawdzonych dealerów, mamy
gwarancję że otrzymamy pełną
dokumentację danego pojazdu,
a fachowcy przeprowadzą jego
kompleksowe badanie. - W naszym salonie minimalizujemy
ryzyko związane, z zakupem
używanego samochodu. Nie ma
co ukrywać – zakup używanego
samochodu zawsze wiąże się z
ryzykiem i im mniej pewne źródło skąd pochodzi dane auto,
tym to ryzyko wrasta – zauważa Kacper Gąska, doradca klienta w salonie Toyota Bednarscy.
- U nas to ryzyko jest dużo
mniejsze, gdyż zarówno historia
aut, jak i ich stan techniczny czy
blacharski jest rzetelnie sprawdzany.

Wybór samochodu używanego poleca Jolanta Juchcińska z toruńskiego salonu Forda

formacje na temat dokładnego
stanu samochodu, przekazujemy zarówno nowonabywcy,
jak i osobom zainteresowanym
zakupem takiego auta. Jeśli
zdarzyłoby się, że samochód
ma jakiekolwiek uszkodzenia
blacharsko-lakiernicze, również
o tym informujemy – dodaje.
Sprawdzeni dealerzy, dbając

o dobro swoich klientów, proponują zakup wyłącznie przebadanych samochodów, uwzględniając przy tym dodatkową
gwarancję. -Staramy się mieć
samochody, które są jeszcze
na gwarancji producenta. W
sytuacji, gdy już ona upłynęła
oferujemy klientom samochody, liczące do 7 lat, z gwarancją

Fot. Jacek Koślicki

12-miesięczną – zapewnia Kacper Gąska. – Wliczona jest ona
w cenę auta i zbliżona zakresem do gwarancji producenta.
Dodatkowo posiada ona pakiet
assistance, czyli holowanie na
najbliższej stacji Toyoty, na wypadek nieoczekiwanej awarii.
Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl
TRN 2016101411G
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W toruńskim Fordzie kupisz też
auto używane
Szukasz idealnego samochodu? Rynek wtórny nie zaspakaja Twoich oczekiwań, a budżet nie pozwala na zakup auta salonowego? Skorzystaj
z oferty toruńskiego salonu Auto Styl i wyjedź sprawdzonym autem w dobrej cenie.
Jakie są atuty zakupu samochodu
używanego w salonie? Przede wszystkim pewność transakcji. Fakt, że

każdy samochód który znalazł się które opuszcza salon Auto Styl w Tow ofercie dealera jest sprawdzony runiu jest wcześniej szczegółowo zdiai otrzymuje gwarancje. Każde auto, gnozowane zgodnie z certyfikatem
DEKRA. Aby go uzyskać samochód
musi przejść szereg badań diagnostycznych. – Mimo, iż jesteśmy autoryzowanym salonem marki Ford, należy
podkreślić, że w ofercie samochodów
używanych posiadamy różne marki, są
to samochody z różnych segmentów
i w różnych przedziałach cenowych.
Każdy kierowca znajdzie dla siebie
odpowiedni model w interesującym go
budżecie. Posiadamy między innymi
ciekawą propozycję samochodów pozyskanych z leasingu pracowniczego: do roku użytkowania
i 10 tysięcy kilometrów przebiegu- podkreślają eksperci
toruńskiego salonu.
Salon Auto Styl proponuje również
swoim klientom bogaty system finansowania. Poza formą gotówkową istnieje również możliwość

kredytowania zakupu bądź oferta leasingu. Preferowane jest również pozostawienie swojego dotychczasowego auta w
rozliczeniu.
Salon Auto styl przy ul. Gdańskiej 4 w Toruniu to również serwis samochodowy,
blacharnia i Stacja Kontroli Pojazdów.
Aktualnie dla wszystkich kierowców
trwa wyjątkowa akcja wymiany opon na
zimowe. Każdy kto skorzysta z zakupu
w salonie otrzyma cztery opony w cenie
trzech! Zapraszamy do korzystania i życzymy bezpiecznej jazdy.

?
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Kult
w Od Nowie
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Tradycyjnie studencki sezon w klubie Od Nowa rozpoczął się od koncertu
zespołu Kult. Legendarna grupa wystąpiła w ramach „Pomarańczowej Trasy”.
Fot. Jacek Koślicki

KULTURA
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Warsztaty

Festiwal
XXIII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek „Spotkania”
Startuje festiwal teatrów lalek w teatrze Baj Pomorski. W programie m.in. 15.10, godz. 16:00warsztat muzyczny dla dzieci poprowadzi kierownik
muzyczny Teatru „Baj Pomorski” Krzysztof Zaremba /wstęp wolny- zapisy, mała scena/ 6+, 16.10,
godz.12:00 warsztat filmowy w oparciu o projekt
Studio Baj, warsztaty filmowe poprowadzi Ireneusz Maciejewski reżyser i filmowiec, wstęp wolnyzapisy, pokój- studio 69/ 7+, 17.10 , godz.10:30 Jak
powstaje lalka teatralna? Warsztaty poprowadzi
pracownia teatralna Teatru „Baj Pomorski”, dowiemy się czym różnią się kukła, sycylijka, marionetka, jawajka, czym jest teatr cieni /wstęp wolny- zapisy pracownia teatralna/ 5+.
Cały program znajdą Państwo
pod adresem: www.bajpomorski.art.pl

Kaligrafia japońska
Muzeum Okręgowe w Toruniu i AIACC – Association for International
Advancement of Calligraphy Culture z Tokio zapraszają na warsztaty kaligrafii w wykonaniu artystów z Japonii. Spotkanie rozpocznie
krótkie wprowadzenie do japońskiej kaligrafii. Podczas warsztatów ich
uczestnicy będą kaligrafować na okrągłych wachlarzach Górę Fuji.
Najpierw będą ćwiczyć, a następnie pod okiem japońskich mistrzów
wykonają samodzielnie kaligrafię.

zapisy: dkp@muzeum.torun.pl
20.10.2016,
Kamienica
Pod Gwiazdą
Wstęp wolny

Koncert

Warsztaty

Czarny Pies w Pameli

Spotkanie ze sztuką w teatrze

W poniedziałek, 17 października 2016 roku, w Hard Rock Pubie Pamela wystąpi supergrupa Czarny Pies. Jest to projekt, w którym Leszek Winder zaprasza do wspólnych koncertów cenionych
przez siebie muzyków i przyjaciół. Tym razem z mistrzem gitary wystąpią: Krzysztof Ścierański
(gitara basowa), Jan Gałach (skrzypce), Mirek Rzepa (gitara), Michał Kielak (harmonijka) oraz
Przemek Kuczyński (perkusja). Zespół będzie promował swoją płytę zrealizowaną w czasie wiosennej trasy koncertowej. Na krążku znajdują się m.in. obszerne fragmenty występu zarejestrowanego w Hard Rock Pubie „Pamela”. Wieczór otworzy Vince Agwada Band - zespół niezwykle
utalentowanego gitarzysty i wokalisty pochodzącego z Chicago. W opinii organizatora jest to
jedno z najważniejszych wydarzeń 2016 roku

Kim jest Hedda? Jakie emocje kierują jej decyzjami? Czym jest dla
niej odwaga? Kompromisem czy próbą walki z konwenansami? Na
te i inne pytania spróbują odpowiedzieć uczestnicy warsztatów
towarzyszących spektaklowi „Hedda Gabler”. Uczestnicy poprzez
działania teatralne zapoznają się z tematyką spektaklu, jego formą
oraz tekstem dramatu. Warsztaty
odbędą się w przestrzeni spektaklu.
Prowadzenie: Aleksandra Bednarz
(aktorka Teatru im. Wilama Horzycy), Marta Lewandowska (pedagog teatru). produkcji Łukasza
Borowieckiego i Wojciecha Steca
- artystów, którzy kilka lat temu
stworzyli „Myśliwiecką”. Jak zwykle
dużo zabawy różnymi stylami muzyki - od tureckiego techno-folku
przez blues patriotyczny, jazz mokotowski, chorwacki pop, szanty
narciarskie, chóralny śpiew małżeński, piosenkę starofrancuską, do
słowiańskiego rocka. A przy tym nie lada zdarzenie towarzyskie, bo
pojawia się w tych piosenkach wielu gości, znajomych, przyjaciół.

17.10.2016,
godz. 19:00

Hard Rock Pub „Pamela”

Bilety: 25/30 zł
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20.10.2016, godz. godz. 14:00,
Teatr im. Wilama Horzycy, scena na zapleczu
Wstęp wolny, zapisy: promocja@teatr.torun.pl

Koncert
Lao Che w Auli UMK
Muzyka Lao Che to zbitka wielu naleciałości stylistycznych. Grupa
zyskała duży rozgłos dzięki swojej drugiej płycie pt. „Powstanie
Warszawskie” odzwierciedlającej dziesięć najbardziej znamiennych dla powstania wydarzeń. Krążek ukazał się na rynku w
marcu 2005 roku. 30 lipca 2012 roku członkowie zespołu zostali
odznaczeni Srebrnym Krzyżem Zasługi przez prezydenta RP za
„zasługi na rzecz popularyzacji i upamiętnienia Powstania Warszawskiego”.
Do tej pory grupa wydała już sześć płyt, każda z nich jest osobnym
albumem koncepcyjnym, podporządkowanym osobnym wpływom, rytmom i stylistyce. Szósty, ostatni album pt. „Dzieciom” to
absolutny hit sprzedażowy. Do tej pory niemalże połowa utworów
z tej płyty znalazła się na liście radiowej „Trójki” z czego większość
na samym szczycie LP3. „Wojenka” odnotowała również rekord 13 notowań z rzędu na pierwszym miejscu! Album został również
albumem roku w kategorii rock - nagroda Fryderyki 2015.

CKK Jordanki, al. Solidarności
9.10.2016, godz.18:00
Bilety: 95 zł
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