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W tym rozdziale dowiesz się:
‒ jak można spędzać czas wolny w Toruniu,
‒ jakie rozrywki oferuje klub studencki Od Nowa,
‒ co to jest Festiwal Nauki i Sztuki,
‒ dlaczego warto się zapisać do Chóru
Akademickiego UMK,
‒ jak działa samorząd studencki,
‒ co to są koła naukowe,
‒ co to są otrzęsiny,
‒ jak studenci bawią się na juwenaliach.

CZAS WOLNY W TORUNIU
I. Podkreśl właściwy wyraz spośród trzech podanych w nawiasie.
Co możemy robić w wolnym czasie w Toruniu?
Przede wszystkim oczywiście w akademiku możemy uczyć się polskiego, czytać 0 (filmy, książki,
koncerty) i oglądać filmy. Nudzisz się? Chodźmy na Stare Miasto położone blisko akademika. Jest
tam 1 (dużo, dwadzieścia dwa, gros) muzeów, na przykład Muzeum Piernika, Muzeum Podróżników,
Muzeum Zabawek i Bajek, Muzeum Historii Torunia i tak dalej. Będziesz się dobrze bawić i dowiesz
się 2 (wszystko, więcej, nic) o Toruniu. Kiedy przejdziesz przez Stare Miasto i zobaczysz Wisłę,
możesz zdecydować się na spacer 3 (obok, nad, przy) rzeką. Jak się zmęczysz, możesz wejść na
pokład 4 (statku, samochodu, pociągu) i zamówić drinka albo lody. Wiatr nad rzeką jest przyjemny
i orzeźwiający. Poczujesz się tak, jakby dotykała cię dłoń natury. Można też pójść 5 (przez, do, przy)

Student po godzinach

Parku Miejskiego koło akademików w centrum. Jest tam specjalnie wyznaczone miejsce do
grillowania. Grill i węgiel możesz 6 (kupić, wziąć, rozpalić) w wielu supermarketach. Co więcej,
w parku jest duża łąka. Czas po grillowaniu możesz spędzić na niej na zabawie z przyjaciółmi. Dwa
kilometry na zachód 7 (przy, od, do) parku znajduje się MotoArena Toruń im. Mariana Rosego.
To bardzo fajny nowoczesny obiekt, na którym są rozgrywane niesamowite 8 (filmy, spektakle,
mecze) żużlowe. 9 (Na, Przy, Obok) stadionu jest tor kartingowy. Jeśli masz ochotę na karting,
możesz spróbować i poczuć się, jakbyś ścigał się z wiatrem.
Jeśli masz 10 (rower, konia, motor), może wybierzesz się na fajną wycieczkę rowerową? Polecam
jazdę po lesie, gdzie można pooddychać czystym powietrzem. Odpowiednim 11 (miastem, miejscem,
placem) na taki wypad na łono natury jest Barbarka. Jeśli interesujesz się sportem, również nie ma
problemu. Nad Wisłą jest boisko do siatkówki, a koło akademika na świeżym powietrzu 12 (boisko,
sala, kort) do koszykówki. Boisko do piłki nożnej znajduje się na Starym Mieście. W akademiku
można grać w ping-ponga. Oczywiście możesz po prostu iść na akademikową siłownię 13 (potańczyć, poćwiczyć, zagrać).
O świcie i zmierzchu bardzo lubię siedzieć nad Wisłą. Wschód i zachód słońca mienią się
podobnymi kolorami i są tak samo śliczne. Kiedy zapada 14 (dzień, popołudnie, noc), ludzie
umawiają się na wspólne imprezy. Często spotykam się z przyjaciółmi w pubie na Starym Mieście
albo w pokoju w akademiku. Pijemy i rozmawiamy. Bardzo lubię 15 (grać, przegrać, bawić się)
z nimi w karty. Jeśli zobaczysz, że ktoś zawsze przegrywa, to pewnie będę ja :)
Autorem tekstu jest Zhao Wei z Chin, student filologii polskiej jako obcej na UMK w Toruniu

146

II. Dokąd idziemy na co? Połącz wyrażenia z obu kolumn.
do teatru

1.

A.

na obiad

do kina

2.

B.

na piwo / na drinka

do restauracji

3.

C.

na spektakl / na przedstawienie

do kawiarni

4.

D.

na koncert

do pubu

5.

E.

na wystawę / na wernisaż

do sklepu

6.

F.

na film / na seans

do filharmonii

7.

G.

na kawę i lody

do parku

8.

H.

na zakupy

do muzeum / do galerii

9.

I.

na wykład / na zajęcia

na uniwersytet 10.

J.

na spacer

Wyrażanie próśb

Reakcje na prośby

8
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III. Przeczytaj dialog i zaznacz w nim frazy, które służą wyrażaniu propozycji, zaakceptowaniu jej lub
odrzuceniu, a następnie wpisz je w odpowiednie miejsce w tabeli na następnej stronie.
Thomas jest studentem astronomii i pochodzi z Niemiec. Idzie do Marty, swojej koleżanki z roku,
żeby namówić ją na wspólne wyjście do miasta.
Thomas: Cześć, Marta!
Marta: Cześć. Co słychać?
Thomas: Wszystko dobrze.
Marta: Co robisz w weekend?
Thomas: Myślałem o koncercie muzyki klasycznej. W auli UMK będzie jutro chińska pianistka.
Chciałabyś pójść ze mną?
Marta: Eee, nie przepadam za muzyką poważną.
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Thomas: To może masz jakiś inny pomysł?
Marta: Mam. Słyszałam, że w Od Nowie trwa Klamra.
Thomas: Nie rozumiem, o czym mówisz.
Marta: Od Nowa to klub studencki, w którym organizowane są różne imprezy. Pamiętasz? Opowiadałam ci, że w październiku byłam na festiwalu bluesowym. To właśnie tam.
Thomas: No dobrze, to rozumiem. A co to jest Klamra?
Marta: Klamra to nazwa festiwalu teatralnego, który odbywa się co roku w tym klubie. I jutro jest
bardzo interesujący spektakl teatru „Porywacze ciał” z Poznania. Bardzo ich lubię. Widziałam
ich przedstawienie w zeszłym roku. Dasz się zaprosić?
Thomas: Bardzo chętnie skorzystam z twojej propozycji. Nie widziałem jeszcze żadnego polskiego
spektaklu.
Marta: Żartujesz?! To się musi zmienić.
Thomas: Świetnie. Gdzie się spotkamy?
Marta: Spektakl zaczyna się o 18:00. Przyjdź po mnie o 17:30 do akademika.
Thomas: Dobrze, będę czekać przy portierni.
Marta: A co myślisz o polskich filmach? Widziałeś już jakiś?
Thomas: Tak, widziałem „Zimną wojnę”.
Marta: I co?
Thomas: Bardzo mi się podobał. A czy w Toruniu jest jakieś kino dla studentów?
Marta: Ja chodzę na DKF „Niebieski Kocyk”. Wiesz, co to jest DKF?
Thomas: Nie mam pojęcia.
Marta: To dyskusyjny klub filmowy, w ramach którego oglądamy filmy, a potem o nich rozmawiamy.
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Thomas: Podoba mi się to. Czy mógłbym się tam kiedyś z tobą wybrać?
Marta: Oczywiście. Najbliższe spotkanie odbędzie się drugiego kwietnia w czwartek.
Thomas: O której godzinie?
Marta: O 17:00.
Thomas: Nie mam planów na ten dzień, więc chętnie się przejdę. A potem może jakieś piwko?
Marta: Dobry pomysł. Na piwo zawsze mam ochotę. A przy okazji porozmawiamy o tym, co zobaczyliśmy, wymienimy się wrażeniami.
Thomas: Świetnie. Już nie mogę się doczekać.
Marta: Na pewno będzie super.
Thomas: Muszę już iść, Marta. Do jutra!
Marta: Do zobaczenia.
Propozycja

Chciałabyś pójść ze mną?

Akceptacja

8
Odmowa
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IV. Wpisz podane frazy do właściwej rubryki w tabeli.
Czy jesteś wolny jutro po południu?

Tak, a dlaczego pytasz?

Niestety nie mogę, mam już inne plany.
Czy mogę cię zaprosić na lody?
Będzie mi bardzo miło.
Z przyjemnością.

Dziękuję, ale nie mogę.

Dasz się zaprosić do kawiarni na lody?
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Mam propozycję: chodźmy do kina.

Żałuję, ale muszę iść z psem do weterynarza.

Może obiad w piątek?
Dlaczego nie?

Przykro mi, ale nie, bo nie mam czasu.
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Świetny pomysł.

A może by tak piwo?

Z przykrością muszę odmówić, ale dziś sprzątam pokój w akademiku.

Dziękuję za zaproszenie.

Propozycja

Akceptacja

Odmowa

Może innym razem.

Nie gniewaj się, ale jestem już umówiona.

Zapraszam cię do Od Nowy na koncert.

Bardzo chętnie.

Nie mam nic przeciwko temu.

Chciałbym zaproponować wyjście na wystawę.

Masz ochotę na kawę?

Nie mam ochoty.

Nie mam ochoty.

Raczej nie, bo jutro mam egzamin.

Chętnie skorzystam z twojego zaproszenia.

Sposoby wyrażania próśb
Do osób, których nie znamy, lub starszych, możemy się zwracać:
1. Za pomocą konstrukcji

+ bezokolicznik, np.

2. Za pomocą pytania zamkniętego z partykułą

.
, np.

3. Za pomocą trybu przypuszczającego, np.
Uwaga! Zwracając się do wykładowców, unikamy krótkich komunikatów typu:
,

, lepiej powiedzieć:

,

V. Ułóż zdania z podanych wyrazów.
0. kolejce / poczekać / w / proszę

Proszę poczekać w kolejce.
1. proszę / proszę / pana / śmiecić / nie / tutaj
2. mogłabyś / mi / pożyczyć / czy / podręcznik / historii / do
3. lody / chciałbyś / ze / na / czy / mną / pójść
4. uprzejma / i / czy / napiszesz / ten / tak / końcu / mail / w / będziesz
5. czy / zaczyna / spektakl / powiedzieć / mi / której / możesz / o / się

8

6. wejść / gabinetu / poczekać / proszę / do / na / i / tam / lekarza
7. czy / wieczorem / dziś / mogłabyś / psa / wyprowadzić / mojego
8. legitymację / pokoju / proszę / przyjść / po / do / 115 / jutro
9. czy / sprawdzić / możesz / odjeżdża / rozkładzie / jazdy / pociąg / Wrocławia / w / o / do / której
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Daty
Który jest dzisiaj?
Który był wczoraj?
Który będzie jutro?
Kiedy jest impreza w Od Nowie?
Którego jest impreza w Od Nowie?
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Kiedy jedziesz na wakacje?

VI. Podkreśl właściwą formę liczebnika lub rzeczownika.
0. Urodziłam się pierwszy / pierwszego maja.
1. Wizytę u lekarza mam osiemnasty / osiemnastego, a dziś jest dopiero siedemnasty /
siedemnastego.
2. Sesja zimowa zaczyna się w styczniu / stycznia.
3. Ojej, dzisiaj jest trzynastego / trzynasty lutego, na dodatek piątek. To oznacza pecha, więc
lepiej zostanę w domu.
4. W lutym / lutego są ferie zimowe.
5. Dzisiaj jest pierwszego / pierwszy kwietnia, a pierwszego / pierwszy kwietnia zawsze robimy
sobie żarty.
6. W Polsce Dzień Matki jest obchodzony
dwudziesty szósty / dwudziestego
szóstego maja.
7. – Kiedy bierzesz urlop? – Jeszcze nie

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

wiem. Albo w lipcu / lipca, albo we
września / wrześniu.
8. Rok akademicki w Polsce zaczyna się
pierwszego / pierwszy października.
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KLUB OD NOWA
VII. Na podstawie tekstu połącz podane na następnej stronie wyrazy z obu kolumn, a następnie wstaw
do zdań powstałe w ten sposób wyrażenia w odpowiedniej formie.
Od Nowa reklamuje się hasłem „Prawdopodobnie najlepszy klub studencki w Polsce”. To miejsce
otacza prawdziwa legenda. Toruński klub stał się świątynią kultury wysokiej i popularnej. Na jego
scenie występowali słynny jazzman Adam Makowicz i amatorski zespół reggae, Teatr Ósmego Dnia
i licealna trupa aktorów, Marcin Świetlicki i debiutujący poeci. Powstało już o nim kilkanaście prac
magisterskich, a w środowiskach artystycznych lokal cieszy się tak ogromną estymą, że nawet weterani sceny rockowej zabiegają o wolny termin na koncert w jego murach.
Jak powstawała Od Nowa? W grudniu 1958 r. w Toruniu zawiązuje się „Klub Tygodnika Studenckiego”. Jego pierwszą siedzibą jest świetlica Domu Studenckiego nr 1 przy ul. Mickiewicza. Po roku
klub przenosi się do świetlicy DS 2, również przy ul. Mickiewicza. Powstają grupy teatralne, kabaretowe i filmowe. W przyklubowym piśmie literackim „Helikon” debiutuje Edward Stachura. Ewenementem na skalę kraju jest klub jazzowy. Podobne lokale znajdują się wtedy tylko w Warszawie i Krakowie.
W październiku 1963 r. następują kolejne przenosiny – nową siedzibą Od Nowy zostaje Dwór
Artusa na Rynku Staromiejskim. Każdy dzień tygodnia poświęcony jest innej dziedzinie sztuki:
wtorek to spotkania z literaturą, środa – z teatrem, czwartek – z filmem, w piątek organizuje się
koncerty, w sobotę i niedzielę – potańcówki. W Od Nowie koncertują najlepsi polscy jazzmani:
Krzysztof Komeda i Jacek Bednarek. Do Torunia przyjeżdżają najważniejsze osobistości polskiej
kultury: Jerzy Waldorff, Władysław Tatarkiewicz, Artur Sandauer, Julian Przyboś, Ewa Demarczyk,
Mieczysław Fogg, Mieczysław Rakowski, Krzysztof Kąkolewski czy Daniel Olbrychski, a na spotkania z nimi przychodzą setki osób.

W latach 70. w Od Nowie króluje teatr. W 1976 r. powstaje teatr ALL założony przez
Aleksandra Nalaskowskiego, który sprowadza do Torunia najlepszych przedstawicieli polskiej

8

alternatywy. W 1979 r. Od Nowa gości legendarny Teatr Laboratorium Jerzego Grotowskiego.
Lata 80. w Od Nowie to czas punka i Nowej Fali. W Toruniu odbywa się słynny Festiwal Nowofalowych Grup Rockowych. W kwietniu 1981 r. na scenie Od Nowy debiutuje Republika. Siła klubu
cały czas tkwi jednak w różnorodności oferty kulturalnej. Lata 80. to nie tylko punk, lecz także jazz,
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literatura i teatr alternatywny. W kwietniu 1983 r. klub przenosi się na ul. Gagarina 37A. W 1991 r.
jego kierownikiem zostaje Maurycy Męczekalski – na szefa Od Nowy namaściło go Niezależne Zrzeszenie Studentów.
Dziś klub organizuje znane w całej Polsce festiwale: teatralną Klamrę, reggae’ową Afrykę,
Toruń Blues Meeting, Jazz Od Nowa Festival, Majowy Buum Poetycki czy Koncert Specjalny Pamięci
Grzegorza Ciechowskiego. To legendarne miejsce odwiedza rocznie ponad 100 tys. osób. Niemal
codziennie odbywa się koncert, wystawa lub wernisaż, a w klubie działa kino Niebieski Kocyk.
Budynek klubu przy ul. Gagarina 37A kilka lat temu przeszedł generalną modernizację. Jego
sercem jest teraz sala widowiskowa z 300 fotelami. Nad nią ukryta jest sala projekcyjna z projektorami cyfrowym i analogowym. Do sali kinowej prowadzi foyer, w którym zagościła klubowa galeria Dworzec Zachodni. W głębi znajduje się hol, punkt informacyjny i duża szatnia.
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Na podstawie: http://odnowa.umk.pl/
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reklamować (się)

1.

A. estymą

świątynia

2.

B. modernizację

cieszyć się

3.

C. miejsce

weteran

4.

D. hasłem

organizować

5.

E.

festiwale

osobistość

6.

F.

oferty

różnorodność

7.

G. sceny

przejść

8.

H. kultury

legendarne

9.

I.

kultury

0. Pani profesor Kowalska, zajmująca się etyką w polityce, … cieszy

się … ogromną … estymą …

wśród studentów.
1. W ratuszu w naszym mieście nie ma windy i podjazdu dla niepełnosprawnych. Czas najwyższy,
by ………………..…… ………….......………… .
2. Dowiedziawszy się, że do naszego domu kultury przyjeżdża tak wielka …………………… świata
……………………, natychmiast postanowiłam umówić się z nią na wywiad.
3. Teatr „Wolność” to prawdziwa …………………… …………………… . Oprócz spektakli komediowych
ma w repertuarze perły polskiej i światowej dramaturgii oraz organizuje wiele interesujących
spotkań i warsztatów.
4. Młodzież licealna w naszym mieście chętnie uczęszcza na zajęcia w Pałacu Młodzieży.
…………………......… …………………… tej placówki sprawia, że każdy znajdzie tam coś dla siebie.
5. Do zadań toruńskich instytucji kulturalnych należy między innymi .......…..................………………
……………………, choćby takich jak Bella Skyway.
6. Mój dziadek jest emerytowanym aktorem. Swoją karierę rozpoczął jako siedemnastolatek, zaraz
po wojnie. Ma ogromne doświadczenie, a w zanadrzu mnóstwo anegdot z życia teatru.
To prawdziwy …………………… …………………… .
7. W Od Nowie gościło wiele gwiazd i ciekawych twórców, dlatego śmiało można ją nazwać
………………...…......… …………………… .
8. Nie wiem, dlaczego najbardziej lubię ten klub nocny. Chyba dlatego, że ……….........……………
……………………: „U nas zabawa trwa do rana!”

8
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FESTIWAL NAUKI I SZTUKI
VIII. Znajdź w tekście miejsca, w których autor pisze:
1. kto organizuje Festiwal Nauki i Sztuki,
2. gdzie odbywają się spotkania festiwalowe,
3. jaką formę mają wydarzenia,
4. kto prezentuje wykłady,
5. do kogo skierowany jest festiwal.
Festiwal Nauki i Sztuki to bez wątpienia jedno z największych wydarzeń o takim charakterze w kraju. Podczas pięciu kwietniowych dni w Toruniu odbywają się wykłady, warsztaty, wystawy, pokazy,
wydarzenia plenerowe, dyskusje i koncerty – program wszechstronnie prezentuje wszystkie dzie-

Student po godzinach

dziny nauki obecne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, który wraz z magistratem i Towarzystwem Naukowym w Toruniu jest organizatorem imprezy.
Idea spotkań, którą toruńska uczelnia wypracowywała przez lata, pozostaje niezmienna. To promocja nauki i sztuki za pomocą ambitnych i prowokujących spotkań z naukowcami, ekspertami
i artystami. W ciągu kilku dni naukowego święta można zajrzeć w miejsca na co dzień niedostępne
– do laboratoriów, muzealnych magazynów, pracowni artystów oraz na zaplecza firm i instytucji.
Badacze i studenci z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz pracownicy lokalnych instytucji kultury i nauki w przystępny i atrakcyjny sposób prezentują swoje osiągnięcia i przybliżają dyscypliny, którymi się zajmują.
Atrakcje tradycyjnie są rozsiane po całym mieście – imprezy stacjonarne i plenerowe mają
miejsce m.in. na uniwersyteckich wydziałach, w muzeach i bibliotekach. Chętni mogą wziąć
udział w obserwacjach nieba w Piwnicach pod Toruniem. Wydarzenia odbywają się także w toruńskich zabytkach, instytucjach kultury i w plenerze.
Festiwalowe imprezy od lat cieszą się ogromną popularnością wśród mieszkańców Torunia
i regionu. Przyciągają prawdziwe tłumy – co roku po bezpłatne wejściówki ustawiają się kilkudziesięciometrowe kolejki. Oferta festiwalowa jest bogata i wydaje się atrakcyjna dla odbiorców w różnym wieku.
Na podstawie: www.festiwal.torun.pl/

156

IX. Od podanych rzeczowników utwórz przymiotniki, od przymiotników – rzeczowniki.
rzeczownik

przymiotnik

muzeum

0.

biblioteka

1.
2.

laboratoryjny

3.

naukowy

plener

4.

miasto

5.

Toruń

6.
7.

kwiecień

muzealny

festiwalowy

8.

X. Od podanych przymiotników utwórz przysłówki. Następnie wstaw je do zdań.
rzeczownik

przysłówek

niezmienny

0.

ambitne

1.

prowokujące

2.

lokalne

3.

przystępny

4.

ogromna

5.

prawdziwe

6.

bezpłatne

7.

bogata

8.

niezmiennie

0. Bartek był w … niezmiennie … dobrym humorze.

8

1. …………………….......... się cieszę, że cię widzę.
2. To pana dziesiąta pizza, więc tę otrzyma pan …………………….......... .
3. Renesansowe kamienice były …………………..........… zdobione.
4. Student nie zdążył wykonać projektu, gdyż podszedł do zadania zbyt …………..........………… .
5. Działamy zarówno ………………..........……, jak i globalnie.
6. Tancerka ………………..........…… patrzyła partnerowi prosto w oczy.
7. W naszej agencji powiemy ci ……………..........………, fachowo i konkretnie, jak ominąć kłopoty.
8. ……………..........……… kochać można tylko raz.
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CHÓR AKADEMICKI UMK
XI. Wstaw do tekstu wyrazy podane w nawiasach w odpowiedniej formie.
Dumą toruńskiej 0… uczelni … (uczelnia) jest Chór Akademicki. Ta instytucja działa nieprzerwanie
od 1979 r. i ma na 1…………………… (konto) wiele 2…………………….... (sukcesy) zarówno w Polsce, jak
i w całej Europie.
Chór powstał z 3………….......…..…… (inicjatywa) Bożeny Jankowskiej, wieloletniego dyrygenta
i kierownika artystycznego 4………………… (zespół). Tworzy go kilkudziesięcioosobowa grupa
5…………………… (studenci) i 6……….........…........………… (absolwenci) UMK, a także uczniów toruńskich

szkół średnich i 7…………………… (miłośnicy) śpiewu niezwiązanych z uczelnią. Chór corocznie organizuje warsztaty muzyczne w uczelnianym Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w 8……………………
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(Bachotek), jak również w 9…………………… (Rowy) i Jastrzębiej Górze.
Przez 25 lat Chór Akademicki UMK prowadzony był przez swojego założyciela i dyrygenta
Bożenę Jankowską, absolwentkę Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie w klasie
10………………........……

(fortepian), kustosza 11………....………… (zbiory) muzycznych Biblioteki UMK.

Obecnie jego 12……………............…… (kierownik) i 13……...........…..……… (dyrygent) jest dr hab. Arkadiusz Kaczyński, absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy oraz Akademii Muzycznej w Poznaniu.
W 14…………………… (dorobek) chóru jest kilkadziesiąt pozycji literatury chóralnej a cappella
i wokalno-instrumentalnej, w tym kilkanaście wielkich 15…………………… (formy). Chórzyści występowali m.in. w 16…………………… (Niemcy), 17………………..…… (Holandia), 18…………………… (Szwajcaria),
19………………......…… (Hiszpania), 20…………………… (Francja), 21…………………… (Rosja), 22…………………

(Austria), 23…………...………… (Turcja), 24………..........…………… (Portugalia), 25…………………… (Anglia),
we 26……………......…….… (Włochy), na 27………….........………… (Węgry), 28………....…………… (Słowacja),
29…………….......……… (Białoruś) i 30…………………… (Litwa).

Chór Akademicki jest obecny podczas każdej 31………..........…………… (uroczystość) uniwersyteckiej – 32…………………......... (inauguracja) nowego roku akademickiego, uroczystości 33…....…………
(wręczanie) dyplomów absolwenckich, 34……….…………… (spotkania) opłatkowych oraz noworocznych Senatu. Corocznie podczas 35…….……………… (Święto) Uczelni – obchodzonego 19 lutego
w rocznicę 36……………....……… (urodziny) Mikołaja Kopernika – chór występuje z uroczystym
37……………...…… (koncert). Współpracuje także z Fundacją Amicus Universitatis Nicolai Copernici,
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koncertując gościnnie podczas organizowanych przez nią okolicznościowych 38………....……………
(imprezy).
Co roku wszyscy chętni mogą zapisać się do zespołu. Przesłuchania odbywają się we wtorki
i czwartki w godzinach 18:30‒19:00 w 39…………………… (aula) UMK (ul. Gagarina 9). Studenci,
którzy uczestniczą w 40………….........………… (zajęcia) chóru, mogą otrzymać 2 punkty ECTS.
Na podstawie: www.chor.umk.pl/

XII. Kto mieszka w wymienionych w tekście krajach? Utwórz nazwy ich mieszkańców.
kraj

on

Niemcy

Niemiec

Holandia
Szwajcaria
Hiszpania

ona

oni

one

Holenderka
Szwajcarzy
Hiszpanki

Francja
Rosja
Austria
Turcja
Portugalia
Anglia
Włochy
Węgry

8

Słowacja
Białoruś
Litwa
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SAMORZĄD STUDENCKI
XIII. Znajdź w tekście synonimy pogrubionych wyrażeń, a następnie wstaw je do zdań w odpowiedniej
formie.
Samorząd studencki jest strukturą reprezentującą studentów i ich interesy przed innymi organami
uczelni. Składa się ze studentów wybieranych w tajnym głosowaniu na dwuletnią kadencję. Samorząd działa zarówno lokalnie, w ramach rad wydziałowych, jak i globalnie jako reprezentant
występujący w imieniu wszystkich studentów na uczelni. Na jego czele stoi przewodniczący, który
ma głos doradczy w wielu organach uniwersytetu.
Członkowie samorządu biorą udział w opracowywaniu regulaminu studiów – jednego
z najważniejszych dokumentów regulujących ich przebieg – oraz zasad przyznawania stypendiów.
Zwykle to właśnie samorząd informuje społeczność akademicką o terminach składania odpowied-
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nich wniosków oraz podaje do wiadomości wysokość stypendiów. To bezsprzecznie jedno z ważniejszych zadań stojących przed tym gronem, gdyż wraz z rektorem opiniuje ono i ustala wysokość
stypendiów w danym roku oraz wymagania, które trzeba spełnić, żeby móc ubiegać się o stypendium socjalne. Kryteria te z roku na rok mogą podlegać zmianom.
Do kompetencji samorządu należy także wybór i delegowanie przedstawicieli studentów do
struktur decydujących o przyszłości uniwersytetu. Najważniejszą z nich jest bez wątpienia Senat
UMK, w którym na 60 członków aż 10 jest wybieranych przez samorząd. Ponadto samorząd studencki przeprowadza wybory 45 elektorów, czyli osób współdecydujących o tym, kto zostanie nowym rektorem, gdy upłynie kadencja obecnego.
Samorząd organizuje odbywające się rokrocznie imprezy integrujące społeczność akademicką.
Do najważniejszych wydarzeń należą otrzęsiny oraz wisienka na torcie kultury studenckiej – juwenalia. Ponadto samorząd urządza wydziałowe imprezy oraz wyjazdy integracyjne w mniejszych
grupach, np. w ramach jednego kierunku studiów lub wydziału (adapciak). Popularnym celem takich wyjazdów jest Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Bachotku położony w jednej z najpiękniejszych części województwa kujawsko-pomorskiego – na Pojezierzu Brodnickim.
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0. reprezentujący

–

a. organ

–

b. głosowanie

–

c. uczelnia

–

d. informować

–

e. bezsprzecznie

–

f. wymaganie

–

g. z roku na rok

–

h. przedstawiciel

–

i. organizować

–

j. grupa

–

występujący w imieniu

0. Przewodniczący … wystąpił

w imieniu … wszystkich tych, dla których nowo przyjęty regulamin

przyznawania stypendiów jest niekorzystny.
1. Organizowane …………………….....…… dożynki przyciągnęły jak zawsze wielu mieszkańców wsi
chcących wspólnie świętować zebranie plonów.
2. Wczoraj na posiedzeniu jeden z ……………................…………… partii opozycyjnej tak niegrzecznie
odpowiedział ministrowi, że usunięto go z sali obrad.
3. To jeden z najlepszych i najstarszych …………….....…………… w Polsce oferujących kandydatom
studia na ponad 200 różnych kierunkach.
4. Tym razem mój mąż naprawdę się postarał i …………......……………… mi wspaniałe przyjęcie-niespodziankę z okazji moich czterdziestych urodzin.
5. Dziś w południe wydziałowa komisja …………....………………, kto zakwalifikował się do dalszego
etapu rekrutacji.
6. Kandydaci chcący podjąć studia na uniwersytecie muszą się liczyć z koniecznością spełnienia

8

wielu …………………………, jeśli chcą być przyjęci na dany kierunek.
7. To …………...….................…………… jeden z najgorszych dni w mojej karierze. Wszystko przepadło!
8. Przeprowadzenie odbywających się w tym roku ………………………… na urząd prezydenta kraju
będzie znacząco utrudnione z powodu obostrzeń związanych z pandemią.
9. Samorząd studencki to …………………………, bez której trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie
uczelni.
10. Spotkaliśmy się wczoraj w niewielkim ………………...…………, żeby uczcić zdanie przeze mnie
egzaminu magisterskiego.
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XIV. Studenci drugiego roku polonistyki postanowili wystawić swojego kandydata do samorządu
studenckiego. Poprosili Jacka, żeby napisał tekst wystąpienia prezentującego kwestie i problemy,
którymi powinien się zająć samorząd. Jacek napisał tekst, nie wiedząc, że kandyduje Michalina.
Przekształć tekst, zmieniając formy męskie na żeńskie.
0. Bardzo się cieszę, że będę mógł powiedzieć w końcu parę słów.

Bardzo się cieszę, że będę mogła powiedzieć w końcu parę słów.
1. Zbyt długo czekałem na jakikolwiek ruch ze strony obecnego samorządu.

2. Bez wątpienia jedną z najbardziej palących spraw, którą chciałbym się zająć od razu, jest brak
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miejsca do siedzenia na korytarzu w Collegium Maius.

3. Potrzeba przestrzeni, w której mógłbym usiąść i odpocząć w przerwie między zajęciami.

4. Ponadto słyszałem o planowanych zmianach w programie studiów, co do których, jako student
Wydziału Humanistycznego, mam spore wątpliwości.

5. Nie wyobrażałem sobie, że jest to możliwe, ale planowane jest zmniejszenie liczby godzin
praktycznej nauki języków, które studiujemy.

6. Oczywiście możecie powiedzieć – co on wygaduje – ale to naprawdę ważna sprawa dla całej
społeczności.

7. Możecie na mnie liczyć – nie zawiodę was jako wasz przedstawiciel.
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KOŁA NAUKOWE
XV. Dopasuj wyrażenia z tekstu do ich synonimów. Uwaga! Trzy synonimy są niepotrzebne.
Jako student masz prawo założyć organizację studencką zwaną kołem naukowym lub dołączyć do
takiego koła. Taka organizacja musi mieć przynajmniej dwóch członków oraz opiekuna wybranego
spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na danym wydziale. Celem koła naukowego jest
rozwijanie zainteresowań osób w nim zrzeszonych. Spotykają się one raz na jakiś czas i na
przykład na Wydziale Humanistycznym wspólnie pracują nad tłumaczeniem tekstów z języka
rosyjskiego (Koło Naukowe Rosjoznawców Sekcja Translatoryczna), organizują spotkania z podróżnikami (Koło Naukowe Folklorystów) czy czytają i omawiają prace Ludwiga Wittgensteina (Studenckie Koło Naukowe Językoznawców „Elipsa”). Niektóre koła skupiają się wokół jednego
zagadnienia (jak Koło Recytatorów „Heksametr”, które organizuje wieczory recytatorskie), inne zaś
interesują się wieloma aspektami (na przykład Japonistyczne Koło Naukowe HOSHI zajmujące się
wszelkimi tematami związanymi z Krajem Kwitnącej Wiśni). Koła naukowe organizują też konferencje studenckie, na których młodzi adepci nauki mogą prezentować wyniki swoich badań.
Los kół naukowych bywa kapryśny. Niektóre szczycą się długoletnią nieprzerwaną historią,
inne zaś kończą żywot po jednym roku akademickim lub szybciej. Spis aktywnych kół naukowych, wydziałów, do których przynależą, oraz nazwiska opiekunów znajdują się na stronie
www.umk.pl/studenci/kola-i-organizacje/kola/. Niektóre z nich mają swoje własne strony internetowe, ale ostatnio większość przeniosła się na Facebooka.
założyć

1.

A. ciągły

organizacja

2.

B. dać początek

przynajmniej

3.

C. gromadzić się

wspólnie

4.

D. grymaśny

skupiać się

5.

E. instytucja

aspekt

6.

F. każdy

wszelki

7.

G. koncentrować się

kapryśny

8.

H. kwestia

nieprzerwany

9.

I.

minimalnie

ostatnio 10.

J.

niedawno

8

K. ogólny
L. razem
M. wystartować
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XVI. Z opisu działalności koła naukowego Wyjustowani zniknęły końcówki niektórych wyrazów.
Uzupełnij je.
Dziś w serii #dołączdo 0 dowie cie ... się więcej o działalności Wyjustowani UMK. 1 Zaprasza...…… .
Czym zajmują się Wyjustowani?
Edytorskie Koło Naukowe 2 zajmu…...… się redagowaniem 3 tekst…...…, 4 popularyzacj…...… edytorstwa oraz 5 poznawani…...… jego tajników.
Wydarzenia
Wyjustowani 6 prowadz…...… m.in. warsztaty dla licealistów (w 7 szkoł…...… oraz w murach Collegium Maius podczas corocznych Dni 8 Otwart…...…). Mają też na swoim koncie liczne wyjazdy
edukacyjne oraz pomoc przy 9 konferencj…...… edytorskich.
Publikacje
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„Wyjustowani. Antologia młodych 10 twórc…...…”
„Tekstura. Rocznik Filologiczno-Kulturoznawczy”
„Filologia to ludzie. Wydział Filologiczny UMK 1999–2019”
Opiekun i przewodniczący
11 Opiekun……...

jest dr hab. Magdalena Bizior-Dombrowska, prof. UMK, a 12 przewodnicząc...……

Magdalena Tadzik.
Kontakt i spotkania
Najłatwiej z Wyjustowanymi można się skontaktować za 13 pośrednictw.....…. strony na 14 Facebook…...… . Tam również można uzyskać informacje o 15 spotkani…...… .
Na podstawie: www.facebook.com/wyjustowani?fref=ts

XVII. Podkreśl właściwy wyraz (przymiotnik lub przysłówek).
0. Nasz opiekun naukowy wyjeżdża na dwuletnie stypendium do Japonii. Musimy sobie szybki /
szybko wybrać nowego.
1. W trybie pilnym / pilnie zwołujemy spotkanie na jutro. Kończy się rok akademicki, a my nie
spotkaliśmy się jeszcze ani razu.
2. Jak co roku folkloryści zorganizowali świetny / świetnie wieczorek filmowy. Tym razem oglądaliśmy filmy rosyjskie.
3. Skarbnik policzył, ile pieniędzy wydano w bieżącym roku akademickim na działalność koła.
Kwota była znaczna / znacznie.
4. Przewodnicząca nie zgodziła się z wnioskiem większości. Jej zdaniem był zbyt odważny /
odważnie.
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5. Publiczność nagrodziła gromkimi / gromko brawami występ naszego recytatora.
6. Podróżnik zdradził wiele ciekawych / ciekawie tajemnic dotyczących kultury Mongolii.
7. Możesz dokładne / dokładniej poznać działalność naszego koła, jeśli będziesz przychodził
na spotkania.
8. Najciekawsze / Najciekawiej doświadczenia z okresu studiów nie zawsze wiążą się z zajęciami.
9. Zobowiązujemy się godna / godnie reprezentować nasze koło na zewnątrz.
10. Warsztaty prowadzone przez edytorów zostały wysokie / wysoko ocenione przez dyrekcję
szkoły.
XVIII. Rzeczownik

ma wiele znaczeń. Zdecyduj, w którym znaczeniu użyto go w podanych niżej

zdaniach.
A. część płaszczyzny ograniczona okręgiem
(ma 360 stopni)
B. element pojazdu umożliwiający
poruszanie się po drodze
C. średniowieczne narzędzie tortur
D. grupa osób wspólnie rozwijająca swoje pasje

E. w żargonie studenckim – kolokwium

0. Szczególnie niebezpiecznych przestępców skazywano dawniej na łamanie kołem.

... C ...

1. Całą noc oglądałem seriale i teraz jestem kompletnie nieprzygotowany na dzisiejsze koło. ......…
2. Weź cyrkiel i narysuj na tablicy koło o powierzchni 30 cm2.

......…

3. Pamiętaj, jeżeli wybierasz się rowerem na dłuższą wycieczkę, zawsze sprawdź,
czy masz napompowane koła.
4. Spotkania naszego koła małych odkrywców odbywają się w poniedziałki.

8

......…
......…
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XIX. Słowo

występuje również we frazeologizmach. Na podstawie „Wielkiego słownika języka pol-

skiego PAN” (wsjp.pl) zamień wyróżnione frazy na frazeologizmy je zawierające.
0. Nie przewidzisz tego, co przyniesie jutro.
Los może się zmienić w każdej chwili.
Nie przewidzisz tego, co przyniesie jutro.

…... Fortuna kołem się toczy ... .…
1. Jedno wynika z drugiego, a drugie z pierwszego.
Nic z tego nie rozumiem, to jakiś błąd logiczny.
Nic z tego nie rozumiem, to jakieś .......…………
……………………………… .
2. Co jak co, ale Michał w żaden sposób nie przy-
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czynił się do naszego zwycięstwa. Był raczej
kimś, kto przeszkadza lub jest zbędny.
Był raczej ……………………………………………………
………….………................... .
3. Ania nie radziła sobie z zadaniem przy tablicy,
poprosiła więc grupę o zrobienie czegoś, co
mogło jej pomóc w tej trudnej, a nawet krytycznej sytuacji.
Ania poprosiła grupę o rzucenie jej ……………
…………………………………… .
4. Zadania układane przez niektórych wykładowców matematyki to prawdziwie nierozwiązywalne problemy.
Te zadania to prawdziwa ………………….......………
..........………….........… – nie sposób ich rozwiązać!
5. W ciągu roku akademickiego rano wstajemy na zajęcia, siedzimy na uniwersytecie, wracamy po
południu lub wieczorem, uczymy się, śpimy, a następnego dnia znowu to samo. I tak powtarzamy
to samo wiele razy od początku.
I tak ………………………………………………………………… .
6. Niektórzy stresują się egzaminami, więc się obżerają. Potem mają wyrzuty sumienia, więc ćwiczą
kilka godzin, przez co nie uczą się tyle, ile potrzeba. I znowu stres, znowu lodówka i to się
wzajemnie warunkuje w taki sposób, że uniemożliwia zmianę.
I znowu stres, znowu lodówka i …………………………………………………………… .
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OTRZĘSINY
XX. Na podstawie tekstu zdecyduj, czy podane zdania są prawdziwe (P), nieprawdziwe (N) czy może
brak informacji na ten temat (BI).
Każdy student pierwszego roku może wziąć udział w otrzęsinach. Ich celem jest integracja nowych
członków z grupą – ci, którzy do niej dołączają, stają się pełnoprawnymi członkami społeczności.
Kiedyś ten zwyczaj dotyczył wszystkich młodych członków społeczności studenckiej, dzisiaj nie ma
takiego obowiązku. Istnieje od średniowiecza – w tamtych czasach nosił nazwę

i czasem wiązał

się ze znęcaniem nad innymi. Dzisiaj przemoc jest stanowczo wykluczona.
W Polsce w praktyce wygląda to tak, że bardziej doświadczeni studenci organizują pierwszoroczniakom imprezę w klubie, podczas której młodzi muszą przejść kilka zabawnych rytuałów, np. zmyć
z siebie malunek, wypić niesmaczny napój, zmierzyć odległość za pomocą zapałki.
Wiele wyższych uczelni organizuje własne otrzęsiny – dla wszystkich studentów lub wybranych
roczników albo wydziałów. Nieraz odbywają się otrzęsiny przeznaczone dla studentów wielu uczelni.
Największą i najstarszą tego typu imprezą w Polsce są WOW! Wielkie Otrzęsiny. Jest to impreza
klubowa odbywająca się na początku października jednocześnie w kilkunastu czy kilkudziesięciu
klubach danego ośrodka akademickiego. Lokalne edycje WOW! odbywają się we Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Łodzi. W Toruniu studenci bawią się w klubach w całym mieście.
Na podstawie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Otrz%C4%99siny

0. Otrzęsiny to wielowiekowa tradycja w życiu studentów.

P

N

BI

1. Powinnością każdego studenta jest udział w otrzęsinach.

P

N

BI

2. Ta impreza ma na celu scalanie społeczności studenckiej.

P

N

BI

P

N

BI

4. Dawniej otrzęsiny mogły wiązać się z nękaniem młodszych studentów.

P

N

BI

5. Współcześnie zabawy na otrzęsiny przygotowują absolwenci uniwersytetu.

P

N

BI

6. Zwyczaj każe, by studenci pierwszego roku wykonywali zabawne zadania.

P

N

BI

7. Wiele uniwersytetów przygotowuje otrzęsiny według własnego pomysłu.

P

N

BI

8. Niektóre imprezy są organizowane dla studentów z różnych krajów.

P

N

BI

P

N

BI

3. W średniowieczu otrzęsiny określano słowem
od słowa

, czyli

, które pochodzi

.

8

9. WOW! Wielkie Otrzęsiny to impreza, którą organizuje się w tym samym
czasie na uczelniach w różnych miastach.
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JUWENALIA
XXI. Uzupełnij tekst podanymi przyimkami. Uwaga! Niektórych przyimków należy użyć kilka razy.
dla

do

na

nad

od

po

przez

w
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Juwenalia na UMK
Wspaniałą tradycją polskich studentów są odbywające się co roku 0… w … maju juwenalia. Wtedy
władzę 1……...… polskimi miastami przejmują żacy.
Nazwa

pochodzi 2…...…… języka łacińskiego i oznacza dosłownie „igrzyska młodzień-

ców”. Tak określano zawody, które w starożytnym Rzymie 3……...… raz pierwszy zorganizował cesarz
Neron. Współcześnie tym mianem określane jest święto studentów. Juwenalia 4……...… Polsce swój
początek miały w Krakowie, już 5……...… XV w. obchodzono tam święto studentów. W wielu miastach

Student po godzinach

akademickich w te dni odbywa się symboliczne przekazanie studentom kluczy do bram miasta
6…...……

prezydentów. Zabawa trwa zwykle 7…...…… szereg dni, w czasie których odbywają się

imprezy kulturalno-sportowe, organizowane głównie przez studentów 8……...… nich samych.
9…...…… kilku lat toruńskie juwenalia nazywane są Piernikaliami. Święto studentów UMK co roku

ma inny motyw przewodni. Dlatego patron uczelni Mikołaj Kopernik na pomniku 10……...… Rynku
Staromiejskim zmienia swój historyczny image. 11…...…… przeszłości słynny astronom 12…...…… czas
studenckiego święta zamieniał się m.in. w Adama Małysza, żabę Kermita i Lorda Vadera. Żacy przeszli
samych siebie w 2001 r., gdy ukryli rzeźbę 13…...…… wielkim papierowym szalecie.
Juwenalia rozpoczyna przekazanie klucza 14……...… miasta – tego aktu dokonuje publicznie
prezydent Torunia. Następnie 15……...… Starówki na Bielany rusza barwny korowód przebierańców.
Bardzo ciekawą lokalną tradycją jest to, że 16……...… całe studenckie święto przebrani żacy zbierają
pieniądze 17…...…… swoją zabawę 18……...… mieszkańców Torunia.
W miasteczku akademickim na Bielanach zasadniczą częścią świętowania są koncerty i imprezy
19…......…

muzyką elektroniczną, które odbywają się 20…...…… placu 21……...… Wydziałem Chemii.

Wszędzie są stoiska 22…...…… piwem, a studenci mogą spróbować swoich sił 23……..… dziwnych
dyscyplinach sportowych, np. w meczu piłki nożnej w błocie. Imprezy specjalnie 24…...…… studentów
odbywają się w tym czasie zresztą w całym mieście. Zabawa trwa cztery dni, a później życie
studenckie – i życie miasta – wraca 25…...…… normy.
Na podstawie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Juwenalia
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MUZYKA
Afryka Reggae Festival
Jazz Od Nowa Festival
Toruń Blues Meeting
tańczyć na festiwalu
bawić się na festiwalu
brać udział w festiwalu
chodzić na koncerty

SZTUKI PLASTYCZNE
Galeria 011
Galeria Dworzec Zachodni
iść na wystawę
podziwiać sztukę

oglądać ekspozycję
być wielbicielem sztuki
współczesnej

TEATR

FILM

Alternatywne Spotkania

Kino Studenckie „Niebieski Kocyk”

Teatralne „Klamra”

Dyskusyjny Klub Filmowy

uczestniczyć w „Klamrze”

„Niebieski Kocyk”

iść na spektakl

chodzić do kina

oglądać spektakl

oglądać filmy w kinie

przedstawienie

dyskutować o filmie

widowisko

być członkiem DKF-u

KOŁA NAUKOWE
założyć koło
zapisać się do koła
działać w kole

STUDENCKIE

JUWENALIA
świętować juwenalia
obchodzić juwenalia
bawić się na juwenaliach
imprezować

CHÓR AKADEMICKI
śpiewać w chórze
śpiewać sopranem, altem, basem, tenorem
wykonywać repertuar
występować na scenie

SAMORZĄD STUDENCKI
zapisać się do samorządu
być członkiem samorządu
działać w samorządzie

FESTIWAL NAUKI I SZTUKI
odebrać bezpłatną wejściówkę
brać udział w festiwalu
uczestniczyć w pokazach, prelekcjach

ŻYCIE

OTRZĘSINY
brać udział w otrzęsinach
bawić się na otrzęsinach

KLUB OD NOWA

