
Witajcie W toruniu, s. 7-12
Rok akademicki zacząć czas! Zwyczaje, porady, 
miejsca. Wszystko dla studentów.

Miasto, s. 5
Drogi, remonty, przebudowy. Rozmawiamy 
z dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg. 

Kino, s. 13
Tofifest Festiwal, odkrywamy kolejne karty 
tegorocznego festiwalu.

Fotorelacja, s. 14
FIM Speedway Grand Prix: przeżyjmy to 
jeszcze raz okiem naszej fotoreporterki.
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Rysowaniem i projektowa- 
niem graficznym zajmuje 
się od wielu lat. Doświad-
czenie zdobył, pracując 
dla dzienników regional-
nych oraz współpracując 
z agencjami reklamowymi 
przy wielu różnorodnych 
projektach.

tego o toruniu nie wiecie

Nie wiecie zapewne, że w To-
runiu mieszka pewna niesza-
blonowa rodzina. Ojciec rodu 
– artysta konceptualny, Matka 
rodu – aktorka teatru dla dzie-
ci, dwaj synowie – performerzy 
i aktorzy. Kolejne pokolenia 
także już zaczynają szumieć. 
To ród Smużnych, rodzina, z 
jakiej Toruń może być dumny. 
Teraz powstał o nich film, któ-
ry zobaczycie na tegorocznym 

festiwalu Tofifest. 
Film o rodzinie Smużnych na-
kręcił znany reżyser niezależ-
ny Marcin Gładych. „Smugi” są 
pierwszą biografią tej arcycie-
kawej, toruńskiej rodziny. Wie-
sław Smużny jest profesorem 
Wydziału Sztuk Pięknych UMK, 
ale mało kto wie, że rosnące 
każdego lata przed CSW sło-
neczniki to właśnie jego dzieło. 
Pardon – dosłownie „dzieło”, 
bo są one artystyczną inge-
rencją w otoczenie.
Maria Smużna przez wiele lat 
była aktorką teatru Baj Po-
morski. Żeby ją spotkać wy-
bierzcie się na dowolne, ważne 
wydarzenie kulturalne w Toru-
niu, a zawsze ją tam spotkacie. 
Wreszcie Radek – aktor i per-
former oraz Dominik – rzeź-
biarz, performer i bóg-wie-co-
jeszcze-w-sztuce.
To znakomity pomysł, że Mar-
cin Gładych postanowił ich 
sportretować. Po raz kolejny 

uchwycił ten fragment rzeczy-
wistości i historii Torunia, który 
wszyscy inni przegapiali. Dzię-
ki niesamowitemu zmysłowi 
Marcina, który potrafi odnaj-
dywać nieoczywiste zjawiska, 
mogliśmy obejrzeć toruńskich 
naukowców w walce z komu-
nizmem w „Hakerach wolności” 
i sto lat Torunia widziane zza 
krat „Okrąglaka” w „Panopti-
konie”.
Ja cieszę się podwójnie, bo 
mam przyjemność znać całą 
rodzinę Smużnych od paru 
dekad. Znam też i cenię Mar-
cina. Premiera, która odbędzie 
się na Tofifest, będzie wielkim 
wydarzeniem dla kultury na-
szego miasta. Po raz pierwszy 
toruński filmowiec opowie o 
toruńskich artystach. Mówię 
Wam – nie przegapcie tej pre-
miery na Tofiku. 

Hiszpańska jesień europy...
U nas już zimno, kolorowe liście i 
ciepłe grzejniki. Powoli przygoto-
wujemy się do zapowiadanej zimy 
stulecia. A w słonecznej Barcelo-
nie zaczyna wrzeć. Referendum 
wypadło jednoznacznie i nie po-
zostawiło złudzeń. Katalończycy 
chcą oderwać się od znienawi-
dzonej od setek lat hiszpańskiej 
monarchii. Ulice i place w Barcelo-
nie wypełniają tłumy i wszelakie 
demonstracje, pasiaste flagi i ko-
szulki Barcy stały się atrybutem 

separatystów. Białe – czyli kró-
lewskie koszulki – to barwy tych, 
którzy chcą pozostać z Hiszpanią. 
Proste symbole, prawie jak mun-
dury. Kolor, flaga i strój. Tak było 
zawsze w historii konfliktów i po-
działów. Różne barwy miały cho-
rągwie rycerskie podczas rozbicia 
feudalnego, wojen religijnych czy 
rewolucji. Z daleka odróżnialne 
mundury mieli południowcy i jan-
kesi w USA, oranżyści w Irlandii, 
czerwoni i biali w Rosji, nasi pol-
scy konfederaci, błękitna armia 
Hallera czy powstańcy w War-
szawie. Większość tych konflik-
tów kończyła się rozlewem krwi 
i podziałami na długie lata. Czy 
to samo czeka teraz Hiszpanię? 
Czy to widmo wojny domowej? 
Czy jednak w XXI wieku zwycięży 
dyplomacja i zdrowy rozsądek? 
Oby. Europa niestety zaczyna 
mieć problem z nacjonalizmem i 
zakrętem w prawo. Wielka Bryta-
nia zapewne wcześniej czy póź-
niej straci Szkocję, a potem może 

także Walię. Bawaria raz na jakiś 
czas sonduje możliwość wyjścia 
z Niemieckiej Federacji, Belgo-
wie pragną podziału na Flandrię 
i Walonię. Pogranicze Austrii i 
Włoch za chwilę może stać się 
Tyrolem Południowym. Kurdowie 
walczą z Turcją o niepodległość. 
Kto wie, czy Ukraina za chwilę 
nie pęknie na dwie części. To pa-
radoks, ale w czasach ruchu po 
Europie bez paszportów i granic, 
w połączonych gospodarkach, 
przepływie kapitału i pieniądza, 
Europejczycy coraz bardziej 
oczekują separacji i podziałów na 
narodowe małe państewka. Czy 
to zmęczenie wszechobecną Unią 
z jej dyrektywami czy zwyczajny 
budzący się nacjonalizm? Zapyta 
ktoś, a co nas to obchodzi, otóż 
całkiem dużo, bo znów aktualny 
staje się pomysł na odłączenie 
Śląska... Absurd czy plebiscytowa 
i realna perspektywa? 

Byle do dyplomu (?)!
Pamiętam, jak na czwartym 
roku studiów jedna z koleżanek 
przyniosła do biblioteki aparat 
cyfrowy. To był przełom dla 
całej naszej grupy. Zwykle nad 
książkami spędzaliśmy całe 
dnie. Większość specjalistycznej 
literatury dostępna była tylko 
w czytelni. Kiedy okazało się, 
że można zrobić zdjęcia, a do bi-
blioteki wysłać jednego „dyżur-
nego”, poczuliśmy prawdziwy 
zew nowoczesności. I nie... to 

nie jest tak daleka prehistoria, 
jak mogłoby się wydawać. Sce-
ny te działy się jakieś dziesięć 
lat temu. Aż trudno w to uwie-
rzyć, ale tak, cyfryzacja nasze-
go życia, przebiegła dość szyb-
ko. Technologia zawładnęła 
naszą codzienności, również co-
dziennością studencką. Ale nie-
zależnie od tego, czy zaliczenie 
wpisywane jest do papierowego 
indeksu czy elektronicznego 
„dzienniczka”, najważniejsze są 
cele. My mieliśmy cel. Celem 
pierwszym było dostanie się na 
wymarzony kierunek, a były to 
czasy, kiedy zdawało kilka osób 
na jedno miejsce. Kolejnym ce-
lem było skończyć wybrane 
studia. Po co? Bo byliśmy tam, 
gdzie chcieliśmy. Kochaliśmy to, 
co robiliśmy, wyobrażaliśmy się 
w zawodzie, który wybraliśmy. 
Mieliśmy cel. Nie po to siedzie-
liśmy w bibliotece, by dostać 
dyplom. 
Dziś mówi się, że studia są tylko 
dla „papierka”. Pół biedy, gdy 

opinię taką wygłasza ktoś z 
boku. Gorzej, gdy mówi to stu-
dent. Ten sam, który studiuje 
już trzeci kierunek, bo się nie 
odnalazł. Szukanie samo w so-
bie jest bardzo dobre, o ile nie 
jest to poszukiwanie drogi na 
skróty. Jaki jest współczesny 
student? Bardzo chętnie po-
znamy Państwa opinię na ten 
temat. Do tablicy wywołujemy 
również studentów, czekamy 
na komentarze w tej sprawie 
na www.toronto-magazyn.
pl. Tymczasem witamy Was w 
Toruniu! Zarówno studentów, 
którzy wrócili tu po wakacyj-
nej przerwie, jak i tych, którzy 
zaczynają studenckie życie w 
naszym mieście. Tradycyjnie 
w październiku zachęcamy do 
rozpoczęcia współpracy z re-
dakcją i naszym działem pro-
mocji i reklamy. Szczególnie 
tych studentów, którzy chcą się 
czegoś nauczyć!

Maciej karczewski 
toruński przedsiębiorca

Dewódzki rysuje
Jacek Dewódzki wybrał toruński 
Hard Rock Pub Pamela jako miejsce, 
w którym pierwszy raz publicznie 
zaprezentował swoje rysunki. Ce-
niony muzyk tuż przed wernisażem 
spotkał się z młodzieżą w SP15. W 
trakcie spotkania opowiedział o 
emocjach, które towarzyszą jego 
twórczości. Mówił o tym, jak sobie 
z nimi radzi. Wszyscy znamy Jacka 
jako wokalistę, gitarzystę, kompo-
zytora, autora tekstów, aktora i... 
nauczyciela. Mało kto jednak wie, 
że artysta angażuje się aktywnie 
w działania dotyczące profilaktyki 
uzależnień. A wernisaż? Poprowa-
dził go Paweł Jankowski. Ceniony 

dziennikarz muzyczny tak o nim 
opowiedział: „W świecie sztuki czę-
sto jeden talent, np. muzyczny, idzie 
w parze z innym. Muzycy malują, 
aktorzy śpiewają, plastycy grają w 
filmie – co komu w duszy gra. Oka-
zało się, że wokalista rockowy Jacek 
Dewódzki, znany przede wszystkim 
z grupy Dżem, także zajmuje się 
sztukami plastycznymi. Co prawda 
do tej pory jego „mazie”, jak sam to 
określa, szły do szuflady, ale teraz 
ujrzały światło dzienne. Można je 
oglądać w Hard Rock Pubie Pa-
mela w Toruniu. Jacek do swojego 
rysowania, bo są to głównie prace 
kredką pastelową, podchodzi nie do 
końca poważnie. Nie uważa się za 
artystę plastyka i cieszy się, że ktoś 
w ogóle jest zainteresowany tym, 
co narysował. Do tej pory ozdabiał 
swoje płyty solowe, bo jak powie-
dział, zawodowym projektantom nie 
można ufać. Sam stwierdził, że nie 
wie, czy jego prace są dobre, bo się 
na tym nie zna. Po prostu rysuje, bo 
lubi to robić”. Próbowałem dociec, jak 
doszło do tego, że Dewódzki zaczął 

rysować. Początkowo odpowiedział 
mi, że wszystko za sprawą rad peda-
gogicznych. Nudził się w pracy, więc 
rysował. Po chwili jednak dodał: „Bę-
dąc dzieckiem, chciałem mieć zacza-
rowany ołówek, tak jak w tej polskiej 
rysunkowej bajce, żeby sobie rowe-
rek narysować i mieć prawdziwy... 
Tatulu mój na mikołaja dał mi kiedyś 
samochód narysowany i wycięty z 
kartki. Był bardziej „wypasiony”” niż 
te, które można było kupić w zabaw-
kowym. To, co tworzyłem, starałem 
się wykonać tak, aby mogło stać się 
prawdziwe. Samolociki, statki, tram-
waje. Ogólnie wszystko co chciałem, 
to sobie narysowałem. Tak mi widać 
zostało. Tylko teraz rysuję to, cze-
go nie ma i nigdy nie będzie można 
znaleźć. Lubię to, bo to bardziej za-
bawa niż praca. Podobnie jak z moją 
muzyką, którą trochę w ten sposób 
wizualizuję. A te obrazki to projekty 
czegoś, co kiedyś będzie z niczego, 
bo takiego świata nie ma. Nie mam 
zamiaru przestać, zastanawiam się 
tylko jak te obrazki ożywić…”.

Darek kowalski, Hrp pamela

Jarosław Jarry Jaworski 
specjalista public relations, 

freak

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.
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Jak umiędzynarodowić uczelnię? 
Czy walka o miejsce w rankingach 
jest w tym przypadku podstawą? 
Które jeszcze kierunki, oprócz 
istniejących, mogłyby być atrak-
cyjne dla obcokrajowców, których 
jest obecnie pięciuset? 
– Pierwsze dwie kwestie wzajem-
nie się warunkują. Poziom umię-
dzynarodowienia jest jednym z 
kryteriów wpływających na pozy-

cję uczelni w rankingach, ale też im 
wyższa ta pozycja, tym międzyna-
rodowe zainteresowanie uczelnią 
większe. Rankingi są narzędziem 
porównywania uczelni, ale także 
coraz częściej pomagają w wybo-
rze kandydatom na studia oraz 
naukowcom poszukującym part-
nerów do badań. Nasze starania 
o większe umiędzynarodowienie 
uczelni trwają od lat, jego poziom 

stale rośnie, chociaż nie mamy 
jakichś skokowych zmian. Wyda-
je się, że na wszystkich naszych 
wydziałach są kierunki, które 
mogłyby zainteresować obcokra-
jowców. Od lat jednak wybierają 
oni najczęściej medycynę, kierunki 
ekonomiczne, turystykę i filologie.   

Na UMK pojawiły się nowe kie-
runki, między innymi matematyka 

stosowana, optometria oraz sport 
i wellness. W przyszłym roku pla-
nowane jest uruchomienie medy-
cyny weterynaryjnej. Kto będzie 
wykładał na tym kierunku?
– Medycyna weterynaryjna na 
UMK powstaje przy współpracy 
bydgoskich uczelni – UKW i UTP. 
Z pewnością wykładowcami będą 
także ich pracownicy. Na UMK 
utworzyliśmy jednak nową jed-
nostkę – Centrum Weterynarii i 
zatrudniliśmy kilkunastu nowych 
pracowników, wybitnych spe-
cjalistów w swoich dziedzinach 
związanych do tej pory z takimi 
ośrodkami jak Poznań, Wrocław 
i Warszawa. To oni będą tworzyć 
kadrę dydaktyczną nowego kie-
runku. 

Czym kieruje się uniwersytet, 
uruchamiając nowe kierunki, i co 
z tymi kierunkami, na które nie 
zgłasza się wystarczająca liczba 
kandydatów?
– Filozofia powstawania nowego 
kierunku może być rozmaita. Kie-
rujemy się potrzebami lokalnego 
rynku pracy, globalnymi zmia-
nami cywilizacyjnymi czy – jak w 
wypadku weterynarii lub sportu i 

wellness – koniecznością wypeł-
nienia wieloletniej luki edukacyjnej 
regionu. Nowe kierunki najczęściej 
cieszą się sporą popularnością. 
Zdarza się jednak, że nie aż tak 
dużą, jak oczekiwaliśmy, zmniej-
szamy wtedy limity przyjęć albo 
– w sytuacjach jednoznacznych, 
przy minimalnym zainteresowaniu 
kandydatów – kierunku nie uru-
chamiamy. Nie znaczy to jednak, 
że zainteresowanie takim kierun-
kiem nie pojawi się w kolejnych 
latach. Naszą ofertę dydaktyczną 
musimy stale przeglądać i uaktu-
alniać.  

Jak zachęciłby Pan studentów 
do autentycznego, czynnego 
studiowania, czyli również samo-
dzielnego zgłębiania wiedzy, an-
gażowania się w działalność kół 
naukowych... 
– Warto studia traktować jako 
czas poświęcony sobie. Jeśli traf-
nie wybraliśmy kierunek studiów, 
tzn. odpowiada on naszym pre-
dyspozycjom i pasjom, nie po-
winno być z tym problemów. Ale 
trzeba też pamiętać, że w nauce, 
nie tylko na poziomie licencjackim 
i magisterskim, bardzo istotna jest 

wytrwałość, pewien upór pozwa-
lający na przezwyciężanie trud-
ności, a te na pewno się pojawią. 
Istotne jest więc, żeby wytrwać w 
swoich działaniach, nie zrażać się 
porażkami.   

Jakie są potrzeby i oczekiwania 
współczesnego studenta? 
– Młodzież jest coraz bardziej wy-
magająca, świadoma i krytyczna. 
Wynika to w dużej mierze z nie-
ograniczonego dostępu do wiedzy 
i, co za tym idzie, ze swoistego 
zrównania pod tym względem 
wykładowców i studentów. Wie-
dza nie jest, i już nigdy nie będzie, 
dobrem elitarnym, luksusowym. 
Jako dydaktycy musimy sprostać 
tej nowej rzeczywistości. Nasza 
rola nie polega już na dostarcza-
niu wiedzy, ale na zaszczepianiu 
refleksyjnego do niej podejścia i 
dążenia do samodzielnego wypra-
cowywania nowych rozwiązań. 

Dziękuję za rozmowę i życzę wielu 
ambitnych i zdolnych studentów.

Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

 

W trwającym roku akademickim progi uMk przekroczyło 8 tysięcy nowych studentów. O umiędzynarodowieniu uniwersytetu, nowych  
kierunkach i oczekiwaniach studentów rozmawiamy z rektorem uMk prof. andrzejem tretynem 
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na uMk studiuje obecnie 8 tys. pierwszoroczniaków, 16 tys. kontynuuje naukę  
na studiach stacjonarnych, 3 tys. na zaocznych. Jest około 500 obcokrajowców  
i tysiąc słuchaczy studiów podyplomowych.                                         Fot. a. romański

<<MłODzież Jest cOraz BarDzieJ 
WyMagaJąca, śWiaDOMa i krytyczna>>
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na razie kierowcy narze-
kają utrudnieniami w ru-
chu, ale już w paździer-
niku przyszłego roku 
będą się cieszy jazdą 
po nowej łódzkiej. Jakie 
jeszcze prace przed wy-
konawcą? 
– Najszerszy front robót można 
zobaczyć przy budowie wia-
duktu. Przypomnę, że w ramach 
inwestycji powstają dwa wia-
dukty nad torami kolejowymi. 
Na szerszym wiadukcie oprócz 
ruchu pojazdów zostanie wy-
tyczony ciąg pieszo-rowerowy, 
na węższym będzie dopuszczo-
ny tylko ruch kołowy. Prace są 
skupione na północno-wschod-
nim wiadukcie, gdzie budowane 
są przyczółki i wylewany jest 
beton. 
Na całym odcinku trwają roboty 
drogowe. Od ul. Włocławskiej w 
kierunku Czerniewic skarpy są 
umacniane płytami ażurowymi. 
W najbliższych dniach wyko-
nawca zajmie się budową ron-
da na wysokości Włocławskiej. 
Dla sprawnego wykonania tych 
prac został wybudowany by-
pass, na który zostanie przeło-
żony ruch. Wykonawca jeszcze 
przed zimą planuje układanie 
nawierzchni na odcinku od ul. 
Lipnowskiej do wiaduktu i od 

nowego ronda na ul. Włocław-
skiej do końca zakresu.  W ra-
mach tej inwestycji powstały 
dwa przejścia dla małych zwie-
rząt. Inwestycja kosztuje 16,8 
mln zł, z czego 85% zostanie po-
kryte ze środków unijnych.

co dzieje się w sercu 
miasta? 
– Na starówce rozpoczął się ka-
pitalny remont Podmurnej. Prace 
są prowadzone na odcinku od ul. 
Szerokiej do Mostowej. Projekt 
zakłada rozebranie istniejącej 
nawierzchni, oczyszczenie ma-
teriału, posegregowanie i jego 
ponowne wbudowanie. Ulica 
swoim wyglądem będzie nawią-
zywać do już wyremontowanych 
ulic na starówce. Zakończenie 
prac planowane jest na grudzień 
tego roku. 

gdzie trwają pozostałe 
remonty?
– Nie słabnie tempo robót przy 
przebudowie Szosy Chełmińskiej. 
Tu drogowcy pracują głównie na 
wyłączonym z ruchu odcinku od 
Polnej do Harcerskiej. Przebudo-
wują skrzyżowanie Szosy Cheł-
mińskiej z ul. św. Józefa, przejazd 
kolejowy i dobudowują nową 
jezdnię. Drogowcy będą przebu-

dowywać gazociąg i wodociąg. 
Rozbudowa Szosy Chełmińskiej 
na odcinku od Trasy Średnicowej 
do ulicy Polnej potrwa do końca 
maja 2018 r. Po jej zakończeniu 
powstaną dwie jezdnie po dwa 
pasy ruchu z dodatkowymi pa-
sami na skrzyżowaniach do skrę-
tów. Dodatkowo zostanie zosta-
wiony pas na tramwaj, który w 
przyszłości będzie biegł na od-
cinku między Trasą Średnicową 
Północną a ul. Długą. W ramach 
inwestycji przebudujemy w 
sumie sześć skrzyżowań i zmo-
dernizujemy przejazd kolejowy. 
Wykonamy kanalizację deszczo-
wą i sanitarną, przebudujemy 
również sieć gazową, ciepłow-
niczą i wodociągową. Wzdłuż 
zmodernizowanej drogi wyko-
nawca nasadzi prawie 40 sztuk 
drzew i ponad 32 tys. krzewów. 
Miasto zyska również niemal 1,5 
km nowych ścieżek rowerowych. 

Jakie prace rozpocz-
ną się w najbliższym 
czasie? 
– W trakcie przetargu jest prze-
budowa placu Chrapka. Chce-
my, żeby prace ruszyły jeszcze 
w tym roku. Plac zlokalizowany 
jest w ciągu DK15, DK80 i prze-
biegającej w bardzo bliskiej 
odległości DK91. To jedno z naj-

ważniejszych, ale i najbardziej 
niebezpiecznych skrzyżowań 
na mapie komunikacyjnej To-
runia. W ciągu roku dochodzi 
tu średnio do 42 kolizji i dwóch 
wypadków. Na niski poziom 
bezpieczeństwa ma wpływ tak-
że duża liczba przejść dla pie-
szych oraz duża prędkość, jaką 
kierowcy rozwijają w obrębie 
skrzyżowania. Powstanie tam 
rondo turbinowe, czyli takie, na 
którym poruszające się pojazdy 
są w naturalny sposób kierowa-
ne bezkolizyjnie do odpowied-

niego wylotu ronda, co elimi-
nuje przeplatanie się strumieni 
ruchu i zmniejsza ryzyko kolizji. 
Zadanie jest współfinansowane 
ze środków UE.
Niebawem ruszy także prze-
budowa ulicy Turystycznej 
– od ul. Ligi Polskiej do gra-
nicy administracyjnej miasta. 
Szersza, z chodnikiem i drogą 
rowerowa, zatokami autobu-
sowym, nowym oświetleniem 
i bezpieczniejszymi skrzyżo-
waniami – tak po przebudowie 
będzie wyglądał kolejny odci-

nek ul. Turystycznej. Trudność 
przebudowy będzie polegała 
na tym, że przez cały czas na 
Turystycznej będzie się odby-
wał ruch. Na czas robót, które 
mają trwać 15 miesięcy od daty 
podpisania umowy, planuje się 
wprowadzić wahadła sterowa-
ne sygnalizacją świetlną.

Rozm. Hanna Wojtkowska
redakcja@toronto-magazyn.pl

na toruńskich drogach spory ruch – część remontów wkrótce się zakończy, inne trwają, kolejne wkrótce się rozpoczną. Jakich prac i tymcza-
sowych utrudnień mogą spodziewać się mieszkańcy? zapytaliśmy o to dyrektora Miejskiego zarządu Dróg w toruniu rafała Wiewiórskiego   

kOniec łóDzkieJ W przyszłyM rOku, a plac cHrapka z rOnDeM

Drogi, remonty, przebudowy. Rozmawiamy z dyrektorem Miejskiego Zakładu Dróg  Fot. Nadesłane
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Witajcie W toruniu - dodatek studencki

Studenckim must-have są dwie 
karty, które upoważniają do 
otrzymywania zniżek w centrum 
handlowym Plaza oraz na sta-
rówce. Zniżkowa Karta Studenc-
ka obejmuje przede wszystkim 
sklepy znajdujące się na terenie 
Plazy. 10% na towar nieprzece-
niony w sklepie Deichmann, 20% 
na cały asortyment w Annes 
albo 10% rabatu na wszystkie 
produkty nieobjęte promocją w 
Świecie Książki? Dlaczego nie! 
Zniżek rzędu 10-20% można 
spodziewać się w restauracjach 
i kawiarniach, ale prawdziwym 
hitem jest kręgielnia Lucky Star, 
gdzie zapłaci się tylko połowę 
normalnej ceny.
Karta Moja Starówk@ jest no-
wym programem lojalnościo-
wym – została udostępniona 
wraz z początkiem października. 
– Karta jest przede wszystkim 
skierowana do mieszkańców To-
runia, ale również do lojalnych 
klientów spoza granic miasta – 
mówi Aleksandra Iżycka, dyrek-
tor Biura Toruńskiego Centrum 
Miasta.
Jest więc świetnym rozwiąza-

niem dla wszystkich studentów. 
Na liście partnerów tego pro-
jektu znajduje się już kilkadzie-
siąt pozycji. Oprócz rabatów w 
sklepach, restauracjach i ka-
wiarniach, karta oferuje rów-
nież niższe ceny na wydarzenia 
kulturalne. W ten sposób bilet 
wstępu na wystawę w Centrum 
Sztuki Współczesnej będzie tań-
szy o 25% ceny, a wejście do 
Centrum Kultury Zamek Krzy-
żacki wyniesie studenta 4 zł za-
miast 6 zł.
Dołączenie do obu programów 
rabatowych jest darmowe. Zniż-
kową Kartę Studencką można 
dostać w Punkcie Informacyjnym 
w Plazie, a kartę Moja Starówk@ 
w punktach partnerskich progra-
mu na terenie starówki.

siła i zdrowie w promocji
Ciekawe promocje czekają na 
studentów w siłowni Jatomi Fit-
ness. – Przy wyborze każdego 
karnetu można liczyć na 20-pro-
centową zniżkę, co przy podpi-
saniu umowy na co najmniej pięć 
miesięcy daje 78 zł za miesiąc, a 
przy umowie na dwanaście mie-

sięcy 61 zł za miesiąc. W cenę 
karnetu open wchodzą wszyst-
kie strefy na siłowni, zajęcia gru-
powe i sauna – mówi Aleksandra 
Wójcik.
Wybierając się na siłownię, moż-
na, ale nie trzeba, wykonywać 
trening siłowy albo cardio. Po-
śród różnych zajęć grupowych 
jest również pilates, stretching 
czy zdrowy kręgosłup. Nato-
miast po długim dniu spędzonym 
na zajęciach warto będzie sko-
rzystać z sauny. – My patrzymy 
przede wszystkim na studenta i 
staramy się dopasować do jego 
potrzeb. Na sali zawsze znajdu-
ją się wykwalifikowani trenerzy, 
którzy z chęcią doradzą i wy-
tłumaczą różne typy ćwiczeń 
– zapewnia Daniel Stachowski, 
menedżer w Jatomi Fitness.

Jeszcze więcej wiedzy
Kierując się dewizą, że nauki 
nigdy nie jest za wiele, pole-
camy zapoznać się z ofertą 
dla studentów w szkole języ-
kowej Speak Up. Do wyboru są 
trzy warianty: sześcio-, dzie-
więcio- i dwunastomiesięczne, 

a do każdego dodatkowo do-
liczane są darmowe miesiące 
nauki. – Uczniowie realizują 
zajęcia warsztatowe dwa razy 
w tygodniu po sześćdziesiąt 
minut. Wybierają je pod ką-
tem tego, co chcą wynieść po 
takim kursie. Do wyboru są 
zajęcia z konwersacji, grama-
tyki, praktycznych umiejętno-
ści – mówi Magdalena Korban 
ze szkoły Speak Up.

Szczególny nacisk jest kła-
dziony na zajęcia interaktyw-
ne, czyli utrwalanie wiedzy 
poprzez ćwiczenia praktyczne 
oraz zajęcia w sali multime-
dialnej. Świetnym pomysłem 
są organizowane raz w miesią-
cu „outingi”, czyli zajęcia od-
bywające się w kawiarni albo 
na kręgielni. Jeśli kurs, który 
cię interesuje już się rozpoczął, 
nie przejmuj się. To z pewno-

ścią nie są standardowe meto-
dy nauczania!
Pisząc o studenckich zniżkach, 
nie wypada pominąć wszystkich 
pubów i klubów, do których w 
wybrane dni tygodnia warto 
zabrać legitymację. Ich lista jest 
długa, ale przedstawianie jej 
tutaj nie ma sensu… Studenci 
znają ją najlepiej!

Lena Paracka
redakcja@toronto-magazyn.pl

Studenckie rabaty znajdziemy m.in. w siłowni Jatomi. Na zdjęciu Arkadiusz Wyszomirski i Dominika Jachimek 
                                                                                                                                                      Fot. Lena Paracka

toruń dba o portfele studentów. Dzięki legitymacji można skorzystać z wielu zniżek w ta-
kich miejscach, jak restauracje, sklepy, siłownie i szkoły językowe. Odwiedziliśmy kilka z 
nich i sprawdziliśmy, jak dokładnie wyglądają oferty dla studentów.

rabatoWe 
abc studenta
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smacznie i… tanio

Bar „Adaś”, bar mleczny „Mał-
gośka” czy pizzeria „Piccolo” 
to najchętniej odwiedzane 
punkty gastronomiczne przez 
toruńskich studentów. Popyt 
ten generuje podstawowy ar-
gument – jakość w stosunku do 
ceny. – Pamiętam dobrze, jak to 
jest na pierwszym roku studiów 

i niepokój, który towarzyszy 
zamieszkaniu w obcym mieście 
– wspomina Katarzyna Majew-
ska, studentka. – Wiadomo, jak 
to jest, jak w wielu sprawach 
wyręczają nas rodzice. Nagle 
okazuje się, że ugotowanie pro-
stego i zdrowego dania grani-
czy z cudem. Zanim więc pierw-
szoroczni studenci wprawią się 
w kulinarnych bojach, polecam 

wybrać się do takich miejsc, 
jak bar „Adaś” czy bar mleczny 
„Małgośka”. Od czterech zło-
tych, zarówno w jednym, jak i 
w drugim punkcie, można zjeść 
naprawdę smaczne, domowe 
dania. W „Adasiu” w szczegól-
ności każdy musi spróbować 
słynnego spaghetti, a w „Mał-
gośce” racuchów z jabłkiem. 
Starówka to miejsce, gdzie każ-

dy student może znaleźć coś 
dla siebie. Dotyczy to zarówno 
bogatej oferty gastronomicznej, 
jak i kulturalno-rozrywkowej. – 
Nowo przybyłym do Torunia 
studentom poleciłabym kulto-
we miejsce na starówce, którym 
bez wątpienia jest istniejąca 
od 1990 roku pizzeria „Picco-
lo” – przekonuje Patrycja Le-
wandowska, studentka z bloga 

„Torunianka z wyboru”. – Smak 
pizzy z Prostej wspominają już 
pokolenia. Wiele osób często 
wraca do grodu Kopernika, żeby 
przypomnieć sobie charaktery-
styczny aromat młodości. Co 
ciekawe, również oferta lokalu 
od lat jest niezmienna i składa 
się na nią pizza i barszcz. Z kolei 
idealnym miejscem na randkę 
jest kawiarnia Lenkiewicz. To 
właśnie tam zje się najlepsze 
lody w mieście, których jedna 
porcja objętościowo odpowia-
da trzem przeciętnym gałkom. 
Natomiast moją propozycją na 
wieczór w typowo studenckiej 
atmosferze i nieco tajemniczej 
aurze jest pizza lub burger w 
„Kredensie”. Uważam, że każdy 
student powinien samodziel-
nie namierzyć ukryte przejście 
do toalet. Jeżeli jest się fanem 
Harry’ego Pottera, skojarzenie z 
peronem dziewięć i trzy czwar-
te jest tam jak najbardziej na 
miejscu. 

Dodatkowe przywileje 

– Jakbym miał doradzić teraz 
coś studentom z pierwszego 
roku, to zdecydowanie warto 
łapać startery zniżkowe i karty 
studenckie w galeriach han-

dlowych – przekonuje Piotr 
Adamski, student. – Kilku-
procentowe zniżki w dłuższej 
perspektywie czasu pozwalają 
zaoszczędzić naprawdę niezłe 
pieniądze.  
Z kolei studenci preferujący 
kulturalne wieczory, powinni 
na bieżąco zapoznawać się 
z repertuarem takich miejsc, 
jak: Teatr im. Wilama Horzycy, 
Centrum Sztuki Współczesnej, 
Dwór Artusa czy klub studenc-
ki Od Nowa. W każdym z nich 
nie brakuje atrakcyjnych cen 
biletów, które często kiero-
wane są w szczególności do 
studentów. – Okres studiów 
w powszechnej świadomości 
funkcjonuje raczej jako czas 
dzikich imprez, wielkich ściem i 
upodleń, dlatego jako lokalny 
bloger czuję się w obowiązku 
wspomnieć o dostępnych for-
mach „odchamienia” – przeko-
nuje Patrycja Lewandowska. 
– Gorąco polecam Dwór Ar-
tusa, CSW czy Teatr Horzycy. 
Programy artystyczne z roku 
na rok są coraz ciekawsze, a 
organizowane eventy potrafią 
naprawdę zaskoczyć. 

Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

Miejscem, które na pewno warto odwiedzić, będąc studentem, jest Centrum Sztuki Współczesnej          Fot. Sławomir Jędrzejewski 

Faktem jest, że w toruniu student swoje przywileje ma. Dlatego też warto korzystać z tego statusu i wybierać te miejsca, gdzie zniżki  
dla żaków są najbardziej atrakcyjne. Jak nie zginąć w miejskiej dżungli? pierwszoroczniakom radzą studenci iii, iV i V roku studiów. 

stuDenci raDzą stuDentOM, gDzie WartO się WyBrać

REKLAMA  TRN 2017101309
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Wybierając studia, kandydaci 
sugerują się wieloma czynni-
kami. Pierwszym z nich jest 
oczywiście obierany kierunek, 
ale ważny jest również poziom 
i prestiż uczelni oraz miasto, w 
którym się znajduje. Filip Staw-
ski, absolwent I i II stopnia filo-
zofii na Uniwersytecie Kazimie-
rza Wielkiego w Bydgoszczy, 
wybrał uczelnię w rodzinnym 
mieście, ale zauważa korzyści 
płynące z przeprowadzki. – 
Myślę, że osoby decydujące 
się na studia powinny przede 
wszystkim kierować się wła-
snymi zainteresowaniami i 
szukać ośrodka, który najlepiej 
im odpowiada. Zmiana miejsca 
dobrze wpływa na rozwój, daje 
nową perspektywę, bodźce, 
pozwala spojrzeć na wybra-
ny kierunek i dziedzinę z innej 
strony – uważa Filip.
Inaczej postąpiły dwie stu-
dentki UMK – studiująca psy-
chologię Maja Dobija oraz 
Karolina Matalińska, przyszła 
dziennikarka. Karolina wspomi-
na, jak podczas wycieczki kla-
sowej zakochała się w Toruniu 
i od tamtej pory marzyła, żeby 
w nim zamieszkać. – Dodatko-
wo w rankingu „Perspektyw” 
zauważyłam, że UMK ma wy-
sokie noty zarówno w rankingu 
ogólnym, jak i kierunkowym. 
Każda z opinii na forach była 
pozytywna i odniosłam wraże-
nie, że na UMK przede wszyst-
kim liczy się wiedza praktyczna 
i dobro studentów, a nie numer 
na liście najlepszych uczelni – 
mówi Karolina.
Maję do Torunia przyciągnęła 
kognitywistyka, którą ukoń-
czyła w ubiegłym roku aka-
demickim. Teraz stoi u progu 
pierwszego roku studiów psy-
chologii. – Gdy aplikowałam 

na studia, kognitywistyka pro-
wadzona była jedynie w pięciu 
miastach w Polsce, a toruńska 
oferta najbardziej mi odpowia-
dała ze względu na program 
studiów i szansę uczestnicze-
nia w zajęciach praktycznych 
oraz w projekcie badawczym. 
Na początku obawiałam się, że 
Toruń może zawieść mnie pod 
względem rozwoju kulturalne-
go, jednak jestem bardzo zado-
wolona z wyboru. Odbywa się 
tu wiele naprawdę ciekawych 
kameralnych wydarzeń. Czuję 
się tu bardzo dobrze, powie-
działabym nawet „domowo”.

Możliwości i przywileje

Karolina już od dawna my-
śli o zawodowej przyszłości. 
Kierunek, który studiuje – 
dziennikarstwo i komunikacja 
społeczna – jest kontynuacją 
licealnej klasy o profilu dzien-
nikarsko-medialnym. – Już w 
liceum brałam udział w róż-
nych konkursach i warsztatach 
dotyczących mediów, ale mimo 
to od samego początku studia 
dały mi dużo nowej wiedzy. 
Przede wszystkim dzięki stu-
diom zdobyłam praktykę w ra-
diu i wartościowe znajomości w 
branży dziennikarskiej – mówi.
Praktyki zawodowe, szczegól-
nie te odbyte na własną rękę, 
w oczach wielu pracodawców 
uatrakcyjniają CV. Wskazują na 
zapał do zawodu i chęć rozwi-
jania swoich kompetencji. Jeśli 
jednak jest brak takich możli-
wości, istnieje wiele innych. – 
Status studenta daje mnóstwo 
przywilejów i możliwości, które 
warto maksymalnie wykorzy-
stać. Praktyki, staże, programy 
wyjazdowe, koła i stowarzy-

szenia studenckie – warto brać 
w nich udział, żeby kończąc 
studia, poza wykształceniem 
mieć również odpowiednie do-
świadczenie – zauważa Filip. 
On sam podczas studiów anga-
żował się w wiele takich przed-
sięwzięć, a dziś jako absolwent 
odbywa staż na wyższej uczel-
ni w Liechtensteinie.
Dla Mai dużą wartość stano-
wi świadome wykorzystanie 
czasu na studiach, ponieważ 
dzięki temu może się rozwijać 
i poszerzać horyzonty. Mię-
dzy innymi z tych względów 
uważa, że wyjazd na studia 
był najlepszą rzeczą, jaką kie-
dykolwiek dla siebie zrobiła. – 
Mam w sobie dużą ciekawość 
i potrzebę niezależności, więc 
moje oczekiwania wobec no-
wego jak najbardziej zostały 
spełnione. Uważam, że każdy, 

nieważne, w jakim celu, przy-
najmniej na kilka lat powinien 
opuścić dom. Pozwala to na 
dostrzeżenie możliwości, które 
w znanym, stałym środowisku 
nie byłyby tak wyeksponowa-
ne. Wydoroślałam, ale jedno-
cześnie też nabrałam więcej 
luzu i pewności siebie – mówi.
Karolina dodaje, że oprócz 
wartościowej wiedzy i do-
świadczeń zdobyła również 
znajomości, które pozostaną 
na lata: – Na studiach pozna-
łam osoby, na które zawsze 
mogę liczyć, a one na mnie. Z 
każdym można się dogadać, 
nie ma kłótni, pomagamy so-
bie wzajemnie. Poznałam rów-
nież Patryka – miłość mojego 
życia. Oczywiście ze starymi 
znajomymi nadal mam dobry 
kontakt. Przecież jedno nie 
wyklucza drugiego.

Wnioski

Jedno z pytań zadanych Ka-
rolinie, Mai i Filipowi brzmiało: 
„Gdybyś spotkał(a) siebie z 
początku studiów, co byś po-
wiedział(a) samemu sobie?”. 
Po chwili zastanowienia każde 
z nich podzieliło się przemy-
śleniami, które mogą tyczyć 
się każdego studenta. – Już od 
początku warto jest korzystać 
z dodatkowych możliwości, 
jakie daje uczelnia, np. pro-
gram MOST albo Erasmus. I 
bez względu na dalsze plany 
kluczowy jest też język, pierw-
sze lata studiów to dobry czas 
na podciągnięcie się z języków 
obcych – radzi Filip.
Karolina i Maja wyniosły z 
tego doświadczenia lekcje na 
całe życie. Według nich trze-
ba przede wszystkim zaufać 

samemu sobie i przezwyciężyć 
swój strach przed nowym i nie-
znanym. – Chciałabym pewniej 
podchodzić do moich własnych 
wyborów, gdyż strach często 
przedłużał mi czas podejmo-
wania pewnych decyzji. Nie 
ma co się bać próbować. Każ-
dy wybór jest nauką, choćby 
umiejętności wychodzenia na 
prostą – mówi Maja. – Ja po-
wiedziałabym sobie jeszcze, 
żeby przy szukaniu mieszka-
nia najpierw poznać współlo-
katorów i sprawdzić odległość 
do wydziału, bo inaczej trzeba 
dojeżdżać godzinę na zajęcia 
– dodaje żartobliwie na koniec 
Karolina.

Lena Paracka
redakcja@toronto-magazyn.pl

czas studiów dla wielu osób oznacza życiową rewolucję. 
stawiamy pierwsze kroki w dorosłość, stajemy się bardziej 
odpowiedzialni za siebie, często podejmujemy pierwsze 
poważne prace i poznajemy ludzi, którzy być może pozostaną 
w naszym życiu już na zawsze. karolina, Maja i Filip 
opowiedzieli, co studia wniosły do ich życia.

sztuka 
studioWania

Na zdjęciu Karolina Matalińska, studentka II roku dziennikarstwa                                                                        Fot. Lena Paracka
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Podczas naszego pierwszego 
spotkania wspominałaś, że po-
chodzisz z… Sardynii?
– Zgadza się, pochodzę z Sardy-
nii. Jest to druga co do wielkości 
wyspa na Morzu Śródziemnym, 
położona w środkowej części 
Włoch. Serdecznie zachęcam 
do odwiedzenia tego regionu 
ze względu na jego wyjątkowe, 
starożytne korzenie. Niesamo-
wite krajobrazy, pyszne potra-
wy i cudowne morze tworzą 
najlepszą wizytówkę tego miej-
sca.  

Dlaczego postanowiłaś opuścić 
rodzinne strony i uczyć języka 
włoskiego właśnie w Toruniu? 
– Z wykształcenia jestem ma-
gistrem filologii starożytnej. W 
ramach studiów miałam zajęcia 
z języka łacińskiego i staro-
greckiego. Od zawsze chciałam 
zostać nauczycielem i lubię 
wyzwania. Mam kilku przyja-
ciół, którzy byli jakiś czas temu 
w ramach projektu Erasmus w 
Polsce. Bardzo dobrze się tutaj 
zaaklimatyzowali i polecili mi, 
żeby wybrać właśnie Toruń. 
Jest to piękne miasto i cieszę 
się niezwykle, że tutaj trafiłam.  
W przyszłości planuję zamiesz-

kać w Wielkiej Brytanii, dlatego 
też korzystam z tego, że przy 
okazji mogę ćwiczyć swój an-
gielski. 

Jak torunianie radzą sobie z ję-
zykiem włoskim, co sprawia im 
największą trudność? 
– Muszę przyznać, że moi 
uczniowie radzą sobie napraw-
dę dobrze i robią spore postępy. 
Jak w każdym języku najwięcej 
wątpliwości budzi zawsze gra-
matyka i poprawna wymowa. 
Zawsze jednak chętnie odpo-
wiadam na wszystkie pytania i 
staram się dokładnie wytłuma-
czyć problematyczne kwestie. 

Czym interesujesz się poza sferą 
lingwistyczną? 
– Przede wszystkim sporą część 
mojego wolnego czasu zajmuje 
szeroko rozumiana aktywność 
fizyczna. Uwielbiam, jogę i pi-
lates, a od 14 lat ćwiczę balet. 
Ponadto z racji tego, że je-
stem Włoszką, pasjonuje mnie 
wszystko, co związane z kulina-
riami. W szczególności staram 
się, żeby w mojej kuchni domi-
nowały zdrowe przepisy. 

A propos gotowania, z pewno-

ścią nikomu nie jest obca pizza, 
kultowe spaghetti czy lasagna 
– co polecasz z włoskich dań? 
– Zdecydowanie polecam da-
nia z regionu Sardynii. Moim 
zdaniem, mamy wiele wyśmie-
nitych potraw, których nie 
da się znaleźć nigdzie indziej. 
Przede wszystkim mam tutaj 
na myśli potrawę o nazwie 
cordula arrosto, która jest z 

mięsa jagnięcego. Oprócz tego 
polecam również culurgiones, 
czyli coś w rodzaju pierogów. 
Wewnątrz nich znajduje się 
kozi ser, ziemniaki i mięta.  Po 
trzecie koniecznie warto spró-
bować dania o nazwie sebada. 
Są to pierożki z kozim serem, 
posypane skórką pomarańczy 
i cytryny, smażone i jedzone z 
miodem. Osobiście bardzo lubię 

także sycylijskie słodycze, takie 
jak cannoli, które jedzone są  
z serem ricotta. 

Polacy, a Włosi – co Twoim zda-
niem nas łączy, a co dzieli? 
– Myślę, że Włosi i Polacy mają 
zupełnie inną naturę. My jeste-
śmy zdecydowanie głośniejsi i 
chaotyczni, wszędzie nas peł-
no. Z kolei wy jesteście niezwy-

kle mili, wykształceni, dobrze 
zorganizowani. Myślę jednak, 
że mamy jedną wspólną cechę 
– uzależniamy swój nastrój od 
pogody i tak samo narzekamy 
na brak słonecznych dni. 

Dziękuję za rozmowę. 
– Dziękuję.

Rozm. Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

Jak się okazuje, żeby zaczerpnąć sycylijskiego klimatu, nie trzeba wyjechać na południe Włoch. Marta pilia to Włoszka, która od lipca podjęła wyzwanie, 
żeby w toruniu uczyć swojego ojczystego języka. W rozmowie dla „toronto” opowiada o spostrzeżeniach na temat różnic kulturowych i tego, z czym się je 
culurgiones czy sebadę.  

Marta pilia: cieszę się, że tutaJ traFiłaM

- Myślę, że mamy jedną wspólną cechę – uzależniamy swój nastrój od pogody i tak samo narzekamy na brak słonecznych dni - mówi Marta Pilia               Fot. S. Jędrzejewski

DODATEK STUDENCKI
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Co roku podczas festiwalu 
Tofifest docenione zostają 
wybitne osobistości, zarówno 
ze świata filmu, jak i teatru. 
Jednym z wyróżnień jest na-
groda Flisaka, która trafia w 
ręce artystów związanych z 
województwem kujawsko-po-
morskim. – Nie da się ukryć, 
że jedną z tradycji festiwalu 
jest nagroda Fliska przyzna-
wana niezmiennie od 15 lat 
– przyznaje Katarzyna „Kaf-
ka” Jaworska, dyrektor Tofi-
festu. – W tym roku otrzyma 
ją kobieta, która niedawno 
doczekała się „Katarzynki” 
w Piernikowej Alei Gwiazd, 
na swoim koncie ma już kilka 
telekamer i zaczynała swój 
romans z filmem od „Kilera” 
czy „Gier ulicznych”.  Mowa 
oczywiście o Małgorzacie Ko-
żuchowskiej. 

Z kolei nagrodę Złotego Anio-
ła „Za niepokorność twórczą”, 
obok Marka Koterskiego i Ka-
tarzyny Nosowskiej, otrzyma 

Maciej Stuhr. – Każdy ak-
tor, który jedną miną po-
trafi zagrać zarówno rolę 
komediową, jak i bardzo 
dramatyczną jest wielki 
– przekonuje Katarzy-
na Jaworska. – Maciej 
Stuhr we współpracy 
ze studentami wyre-
żyserował w ostatnim 
czasie swój pierwszy 
film. Już teraz mogę 
powiedzieć, że 
podczas festiwalu 
odbędzie się jego 
specjalny pokaz. 
Jest to 30-minutowa 
produkcja o tytule 
„Milczenie Polskich 
Owiec”. 

Znaczącym wyróż-
nieniem podczas 
festiwalu jest Złoty 
Anioł „Za całokształt 
twórczości”. W tym 
roku zadecydowano, że 
trafi on w ręce wybitnego 
aktora i reżysera – Jana 

Englerta. – Wisienką na tor-
cie Tofifest będzie czło-

wiek-instytucja, który 
od wielu lat kocha i 
tworzy teatr – opowia-
da Kafka Jaworska. – 
Przez 15 edycji Tofifestu 
cieszę się, że nieustan-
nie mogę odkrywać na 
nowo osoby, które już 
znam. Jedną z nich jest 
właśnie Jan Englert. – 
Tak jak co roku, także 
i tym razem wszystkie 
spotkania ze znakomi-
tymi gośćmi, którzy 

odwiedzą Tofifest, będą dar-
mowe – przypomina Kata-
rzyna Toczko, koordynator 
festiwalu. – Będą to napraw-
dę wyjątkowe spotkania, 

podczas których pojawią 
się nagrodzeni: Jan Englert, 
Małgorzata Kożuchowska czy 
Maciej Stuhr. Warto już te-
raz zarezerwować swój czas, 
żeby poznać te niezwykłe 
osoby. 

seriale
z osobnym 
pasmem 

– W tym roku wyjątkowo 
wkraczamy w ocean seriali, 
czyli zjawisko, które w ostat-
nim czasie zaskoczyło wielu  

krytyków – zauważa Kata-
rzyna Toczko. – Produkcje se-
rialowe są obecnie naprawdę 
wybitnej jakości. W związku z 
tym w ramach nowego pasma 

– „HBO Specials” obejrzymy 
trzy wyjątkowe produkcje. 
Podczas tegorocznej edycji 
Tofifestu na wielkim ekranie 
nie zabraknie dwóch pre-
mierowych odcinków drugiej 
serii polskiego serialu „Wata-
ha”. Ponadto pojawią się dwa 
odcinki serialu „Kroniki Times 
Square” i cały sezon „Wiel-
kich kłamstewek”. – Jako 
wielka kinomanka zawsze 
byłam przeciwna serialom, 
jednak nie da się ukryć, że 
jakość produkcji serialowych 
w ostatnim czasie jest na 
najwyższym poziomie – prze-
konuje Kafka Jaworska. – W 
związku z tym chcemy to 
docenić i zaprezentować wy-
brane produkcje serialowe na 
dużym ekranie. Selekcja ta 
powstała dość spontanicz-
nie, we współpracy z HBO. 
Warto dodać, że wejście na 
nowe pasmo jest bezpłatne. 

Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

to już pewne – Jan englert, Maciej stuhr, Mał- gorzata kożuchowska, Marek 
koterski i katarzyna nosowska już wkrótce będą gościć w toruniu i zostaną 
nagrodzeni za niepokorną twórczość.  Orga- nizatorzy Międzynarodowego 
Festiwalu Filmowego „tofifest” zdra- dzają też, jakie pasmo będzie 
debiutować podczas 15. edycji. 

podczas tofifestu pojawią się nagrodzeni: 
Jan englert, Małgorzata kożuchowska 

czy Maciej stuhr. Warto już teraz
zarezerwować swój czas, żeby poznać 

te niezwykłe osoby. 

tOruń DOcenia niepOkOrną tWórczOść

Hotele, sklepy, restauracje, ka-
wiarnie, kluby, instytucje kultu-
ralne oraz sportowe – partne-
rów akcji organizowanej przez 
Urząd Miasta Torunia cechuje 
przede wszystkim różnorodność. 
Warto wypatrywać specjalnych 
plakatów i zajrzeć do miejsc, 
gdzie ceny obniżone zostaną aż 
o 50%. –Jesienna edycja „Torunia 
za pół ceny” cieszy się niesłab-
nącym zainteresowaniem przed-
siębiorców, gdyż po raz kolejny 
możemy mówić o rekordowej 
liczbie punktów, które zgłosi-
ły się do akcji – podsumowuje 
Ewa Banaszczuk-Kisiel z Urzędu 
Miasta Torunia. – Toruń jest uni-
kalnym turystycznie miejscem, 
które co roku odwiedza ponad 
2 mln gości. Akcje takie jak „To-
ruń za pół ceny” zwiększają 
jego atrakcyjność szczególnie w 
okresach poza sezonem tury-
stycznym. Jako ciekawostkę mo-
żemy dodać, że TZPC zachęca do 
odwiedzenia Torunia z dalszych 
części kraju, na przykład z wo-
jewództwa podkarpackiego czy 
małopolskiego. 
Bez wątpienia „Toruń za pół 

ceny” to już lokalna tradycja, 
która trwale zagościła w promo-
cyjnym harmonogramie miasta. 
Jak się okazuje pod względem 
zasięgu akcji, Toruń w skali kra-
ju nie ma sobie równych. – Nie-
zmiernie cieszy nas fakt, że jest 
to już 13. edycja akcji, organi-
zowanej nieprzerwanie od 2010 
roku – opowiada Monika Dej-
necka, koordynator zgłoszeń. – 
Ponieważ w Toruniu jest ona or-
ganizowana dwa razy w roku, to 
na tle całego kraju mamy w tym 
zakresie największe doświad-
czenie. Już podczas ostatniej, 
wiosennej edycji udało nam 
się zebrać rekordową liczbę 
partnerów. To dla nas ogrom-
ne wyróżnienie, że zainte-
resowanie „Toruniem za pół 
ceny” jest tak ogromne. War-
to dodać, że po raz pierwszy 
podczas akcji taniej kupimy 
bilety komunikacji miejskiej. 
Wystarczy tylko pobrać bez-
płatną aplikację Skycash i za 
jej pośrednictwem dokonać 
zakupu. Do wyboru mamy 
bilety normalne, ulgowe lub 
weekendowe.

Jesienni debiutanci

Podczas każdej edycji akcji za-
wsze sporym zainteresowaniem 
cieszą się debiutanci. Również 
tej jesieni nie zabraknie miejsc, 
które przygotowały promocyjną 
ofertę po raz pierwszy. – Posta-
nowiliśmy wziąć udział w akcji 
„Toruń za pół ceny” ze wzglę-
du na to, że laserowy paintball 
jest w naszej ofercie dopiero od 
tego sezonu i chcemy pokazać 
mieszkańcom, na czym polega 
tego typu zabawa – opowiada 
Radosław Piątkowski z Kart & 
Laser Place w Toruniu. – Po-
krótce: jest to odzwierciedlenie 
tradycyjnego paintballa, lecz w 
tym przypadku nie oddajemy 
strzałów kulkami z farbą, lecz 
wiązką laserową, która jest cał-
kowicie bezpieczna. Wpływa to 
na przewagę laserowego paint-
balla nad tradycyj ną wersją za-
bawy. Bez żadnych obaw mogą 
w nim uczestniczyć dzieci od 8. 
do 9. roku życia, ponieważ nie 
pozostawia on ryzyka siniaków. 
Gramy na zadaszonym terenie, o 
wielkości 600 m2, a na uczestni-

ków czekają różne przeszkody. 
Z całą pewnością jest to bardzo 
atrakcyjna forma spędzenia 
wolnego czasu. – Wcześniej ko-
rzystałem z akcji „Toruń za pół 
ceny” jako potencjalny klient i 
jej zasady są mi dobrze znane, 
dlatego też zdecydowaliśmy 
się przyłączyć do jej partnerów 
– mówi Maciej Kowalewski z 
Bubble Waffle Toruń. – Chcemy 
pokazać lokalnej społeczności, 

czym są bubble waffle, a myślę, 
że taka promocyjna cena jest do 
tego świetną okazją. Najprościej 
mówiąc: bubble waffle to zawi-
jane w rożek gofry bąbelkowe, 
wypełnione lodami i bitą śmie-
taną. W zależności od preferencji 
mają one różne dodatki, takie jak 
batony czy ciasteczka. Podawa-
ne są również u nas w wersji na 
słono. Wówczas ciasto pozostaje 
to samo, ale we wnętrzu znaj-

duje się serek „Philadelphia”, 
rukola, szynka parmeńska czy 
wędzony łosoś. 
Akcja „Toruń za pół ceny” po-
trwa od 13 do 15 października. 
Więcej informacji na temat 
poszczególnych ofert można 
znaleźć na stronie: torunza-
polceny.pl.

Olga Taraszka
redakcja@toronto-magazyn.pl

Gofry bąbelkowe czekają na degustatorów podczas akcji „Torun za pół ceny”                 Fot. S. Jędrzejewski

Już dziś rozpoczyna się jesienna edycja akcji „toruń za pół ceny”. choć odbywa się ona po raz trzynasty i zaczyna w piątek trzynastego, 
to nie można mówić w tym przypadku o pechu. zainteresowanie ze strony partnerów jest ogromne, dlatego już teraz warto zapoznać się 
z ofertą i zaplanować wyjątkowy weekend. 

tOruń za pół ceny z kOleJnyM rekOrDeM

KULTURA

Fot. Nadesłane
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tOrun FiM speeDWay granD prix OF pOlanD 
FOt. DOMinika lipińska
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koncert
trio Monkey Junk

koncert
radek z nową płytą

koncert
przybysz bardzo osobista

Festiwal
Wokół alternatywnego rocka

Wernisaż
Japońska kaligrafia 

koncert
czesław ponownie w toruniu 

Kanadyjska grupa Monkey Junk to po-
chodzące z Ottawy trio. Cieszy się dużym 
uznaniem w środowisku muzycznym, o czym 
mogą świadczyć liczne wyróżnienia i nagro-
dy im przyznane. Najważniejsze z nich to: 
Blues Music Award dla Debiutu Roku (2010), 
Maple Blues Awards (w 2013 roku otrzymali 
je aż w pięciu kategoriach), Juno (kanadyj-
ski odpowiednik nagrody Grammy). Monkey 
Junk to zespół płynnie poruszający się w 
stylistyce rock’n’rolla i bluesa. Proporcje 
tych „składników” w ich muzyce zmieniają 
się co koncert. 

Projekt Poświatowska/Radek to subtelny klimat wier-
szy poetki oraz piękne i liryczne kompozycje Janusza 
Radka w zupełnie nowych elektronicznych aranża-
cjach. Wokalista wziął na warsztat nie tylko pełne 
namiętności utwory, ale także wiersze filozoficzne 
– z jednej strony stawiające wiele pytań, z drugiej 
próbujące wyjaśnić rzeczywistość z jaką przyszło się 
mierzyć młodej poetce. Podczas Forte Artus Festivalu 
będzie można usłyszeć nie tylko utwory z recitalu, ale 
także najbardziej znane dzieła duetu Poświatowska/Radek: Kiedy U-Kochanie, Sheila, Czekam Wytrwale 
czy Dobro. Kompozycje harmonijnie uzupełniają nowoczesne, ale nastrojowe brzmienia. Wokalista pod-
czas koncertu gra na instrumentach klawiszowych, zaś wspomaga go znany m.in.: z zespołu Pudelsi, 
pianista młodego pokolenia – Adam Drzewiecki.  

„Światło nocne” to nowy album Nata-
lii Przybysz, kolejny po znakomitym 
krążku „Prąd”, który uzyskała status 
Platynowej Płyty. Płyta jest pełna oso-
bistych i głębokich przeżyć. Piosenki 
pozostają jednak otwarte na interpre-
tację. Album zapowiada singiel „Światło 
nocne” – piosenka o tym, co widoczne 
i o tym, co ukryte. O balansowaniu na 
krawędzi bycia sobą i udawania. Celem 
jest bezpieczeństwo. Do piosenki po-
wstał klip wyreżyserowany przez Annę 
Bajorek. Nakręcony został w nowoczesnym wnętrzu Filharmonii Szczecińskiej. 

W Hard Rock Pubie Pamela odbędzie się Festiwal 
L 36. Wystąpią: AVE (PL), Grooving In Green (UK), 
Jordan Reyne (NZ), Theatre of Hate (UK). Festiwal 
to nowe wydarzenie na mapie kulturalnej Torunia. 
Ma na celu zaprezentowanie szerokiej publiczności 
najciekawszych projektów muzycznych rocka alter-
natywnego z całego świata. Jest też odwołaniem 
do bogatych tradycji toruńskiej sceny niezależnej.  
Doskonałym przykładem na mariaż sceny nieza-
leżnej i popkultury wśród uczestników Festiwalu L 36 jest Jordan Reyne. Utwory tej charyzmatycznej, 
nowozelandzkiej wokalistki znalazły się na soundtrackach do tak kultowych filmów jak „Władca Pier-
ścieni” i „Resident Evil”. Niekwestionowaną gwiazdą wydarzenia jest Theatre of Hate. Niemniej istotny 
jest udział w Festiwalu zespołu Grooving in Green, którego muzycy mają na koncie współpracę z tak 
cenionymi projektami, jak The Eden House, Fields of the Nephilim, Red Sun Revival.

Japończycy uważają się za naród poetów, 
wrażliwych na piękno przyrody, zdolnych w 
trafnych słowach oddać jej subtelną urodę. 
We współczesnej japońskiej poezji przewa-
żają dwie formy poetyckie – waka (pieśń 
składająca się z 31 sylab) oraz haiku (z 17 
sylab). Matsuo Bashō (1644-1694) jest jed-
nym z najwybitniejszych japońskich poetów, 
znanym miłośnikom poezji na całym świecie, 
dzięki zwięzłym, a zarazem głębokim poematom siedemnastozgłoskowym – haiku. Niezwykle sugestywne 
utwory Matsuo Bashō odwołują się do naszych zmysłów. Te wyraziste obrazy zostały utrwalone w licznych 
dziełach malarskich. Najbardziej bezpośrednim wyrazem czerpania z dorobku tego siedemnastowiecznego 
poety jest współczesna kaligrafia japońska. Łączy ona w sobie piękno języka z pięknem jego zapisu.

W koncertowym repertuarze Czesław Śpiewa, poza pio-
senkami z najnowszej płyty, znajdą się także przeboje z 
dwóch poprzednich krążków zespołu – „Debiut” i „Pop” 
– oraz dorobek pierwszego zespołu Czesława Mozila – Te-
sco Value. Muzycy zabiorą słuchaczy w zwariowaną po-
dróż do krainy finezyjnych dźwięków tanga, popu, folku i 
awangardy, używając przy tym szerokiej gamy instrumen-
tów. Szklane dzwoneczki, rozmaite dęciaki, akordeony i 
ukulele to tylko kilka elementów spośród wielu trybików 
tej muzycznej machiny. Czesław Śpiewa zdobył również uznanie polskich krytyków muzycznych, 
otrzymując 15 nominacji do Fryderyków, nagród polskiej branży muzycznej, mając na koncie trzy 
zdobyte statuetki. Do tej pory zespół zagrał ponad 800 koncertów w Polsce i za granicą.

Hrpp, ul. legionów 26
16.10.2017, godz. 19.00

Wstęp wolny

koncert Janusz radek – poświatowska
centrum kultury Dwór artusa, rynek staromiejski 6

15.10.2017, godz. 18.00   Bilety: 55 zł

klub Od nowa, ul. gagarina 37a
13.10.2017, godz. 19.00 

Bilety: 45/55 zł

Festiwal l 36
Hrpp, ul. legionów 36

13.10. 2017, godz. 19.00   Bilety: 55/65 zł

Wernisaż „Basho Matsuo we współczesnej kaligrafii japońskiej”
kamienica pod gwiazdą, rynek staromiejski 35

13.10.2017, godz. 18.00   Wstęp wolny

koncert czesław śpiewa
lizard king toruń, ul. Mikołaja kopernika 3

19.10.2017, godz. 20.00   Bilety: 40 zł
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