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Sprawca wypadku aresztowany

Plażował,
źle się czuł,
pojechał
Sąd tymczasowo aresztował 24-letniego sprawcę sobotniego wypadku w Małej Nieszawce pod
Toruniem. Zginął wówczas prawidłowo jadący ojciec rodziny.
24-letni Szymon Ch. za kierownicą bmw
wracał znad morza do Sochaczewa, gdzie
mieszka. W sobotę późnym wieczorem
na łuku drogi S10 w Małej Nieszawce pod
Toruniem wyprzedzał volkswagena polo
mimo wyraźnego zakazu – w tym miejscu
narysowana jest podwójna linia ciągła. Doprowadził do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym z naprzeciwka oplem astrą.
Oplem jechała rodzina z Bydgoszczy.
43-letni kierowca zginął na miejscu, jego
37-letnia żona została ranna. Dzieciom nic
poważnego się nie stało, zostały przekazane pod opiekę rodziny.
Szymon Ch. został zatrzymany przez
policję. Ma prawo jazdy od trzech lat, dotąd dostał siedem mandatów za wykroczenia w ruchu drogowym. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy.
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Prokuratura Rejonowa Toruń-Wschód postawiła mu zarzut umyślnego
naruszenia przepisów drogowych i spowodowania śmiertelnego wypadku, za
co grozi osiem lat więzienia. Nie przyznał
się do winy.
– Twierdzi, że zdarzenia nie pamięta,
źle się czuł, siadając za kierownicę był po
całodziennym plażowaniu. To osoba skrajnie nieodpowiedzialna – mówi prokurator
rejonowy Marcin Licznerski.
Prokuratura wnioskowała o trzymiesięczny areszt, sąd zgodził się aresztować
podejrzanego na dwa miesiące. Śledztwo
jest w toku. Prokuratura czeka m.in. na
wyniki badań krwi podejrzanego na zawartość substancji odurzających oraz opinię biegłego określającą prędkość, z jaką
jechało bmw. l

Kuba Gierszał dostał katarzynkę

AKTOR
TO CZŁOWIEK
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Homofobia na co dzień

Gazeta Młodych

Tęcza nie obraża,
ciągle mamy
konstytucję

Chłopcy
już tacy są.
Serio?

Radnemu z PiS nie spodobały się
tęczowe ﬂagi na Starówce.
Prezydent Torunia przypomniał mu,
że nadal jednak mamy konstytucję,
a urzędników obowiązują standardy etyczne.
2

Toksyczna męskość to m.in. dominacja,
agresja, homofobia. Trudno się z tym
nie zgodzić. A jednak gdy te cechy zostały poddane krytyce, odezwali się oburzeni – pisze Lena Bojakowska z Liceum
Akademickiego w Toruniu.
10
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Opinie
S 10 odjeżdża w siną dal

Tęcza nie obraża
Arkadiusz Myrcha

K

ilka kolorowych ﬂag sprawiło, że w naszym mieście
zderzyły się dwie postawy: homofobia usiłująca zdobyć
państwową pieczątkę i tolerancja, która działa zgodnie
z obowiązującym prawem.
Otóż Wojciechowi Klabunowi z Prawa i Sprawiedliwości
nie spodobały się tęczowe ﬂagi na Starówce. Prezydent Torunia przypomniał radnemu, że nadal mamy konstytucję,
a naszych urzędników obowiązują standardy etyczne.
17 maja w wielu miejscach na całym świecie obchodzi się
Dzień Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii. I z tej okazji
w centrum miasta pojawiły się tęczowe ﬂagi, które na tyle
oburzyły radnego PiS, że oczekiwał stanowczej reakcji lokalnych władz. Prezydent
Michał Zaleski odpowiedział po kilku tygodniach
Klabunowi, że Dzień
Dzień Przeciw
Homofobii, Transfobii i Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii to „coroczne
Bifobii to coroczne święto, święto, oﬁcjalnie uznawane
przez Parlament Europejski
oficjalnie uznawane
oraz przez szereg państw
przez Parlament
i innych instytucji międzyEuropejski oraz szereg narodowych”. Przypominał,
państw i innych instytucji że zgodnie z konstytucją
wszyscy mają prawo do
międzynarodowych
równego traktowania przez
władzę publiczną, a każdego pracownika magistratu obowiązuje kodeks etyczny.
Dlatego żaden z naszych urzędników nie mógł kierować się
homofobicznymi przesłankami i zablokować w pełni legalnej
ekspozycji tęczy LGBT.
Klabun protestował przeciwko użyciu wspólnie ﬂagi tęczowych i biało-czerwonych, ale prezydent odpowiedział, że
mamy prawo używać barw narodowych „w szczególności
w celu podkreślenia znaczenia uroczystości, świąt lub innych
wydarzeń”. Ponad wszelką wątpliwość dzień, w którym przypominamy sobie, że należy chronić mniejszości, do takich
właśnie okazji należy.
Prezydent Zaleski dołączył do grona świętujących przeciwko dyskryminacji i przemocy. Stanął po prostu na straży
prawa. l

poseł Platformy Obywatelskiej

J
Organek
broni drzew
Tomasz Organek na festiwalu
Ster na Bydgoszcz zaapelował
o ratowanie dorodnych drzew.
– Pilnujcie swoich władz.
Pilnujcie drzew, które chcą
wam wycinać – mówił. I ostro
skrytykował prezydenta Torunia Michała Zaleskiego, który
planuje usunięcie 52 drzew
pod inwestycję na al. św. Jana
Pawła II. – Ten pan nawet nie
znalazł czasu ani ochoty, żeby
wysłuchać argumentów ludzi,
którzy protestują przeciw wycince – skwitował Organek. l

Blamaż
żużlowców
Get Well Toruń – Speed Car
Motor Lublin 37:53. Toruńscy
żużlowcy przegrali przed
własną publicznością mecz,
który w ocenie komentatorów
mógł decydować o spadku z
PGE Ekstraligi – do końca fazy
zasadniczej pozostało jeszcze
kilka kolejek, ale ostatni w
tabeli torunianie musieli
wygrać, by nie tracić dystansu
do rywali. l
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estem bardzo zawiedziony
postawą rządzących, jeśli
chodzi o projekty drogi krajowej
S 10. Byłem przekonany, że jeżeli
w 2015 r. ta droga kluczowa dla
naszego regionu była już wpisana do planu inwestycyjnego,

tylko kwestią czasu będzie, kiedy
zostaną ogłoszone przetargi,
a już w toku mijającej kadencji
mieszkańcy regionu będą mogli
się tą drogą poruszać.
Minęły cztery lata, a w tej
sprawie nie wydarzyło się tak
naprawdę nic. Rząd tylko picował, że się tym tematem zajmuje, a tak naprawdę spychał
tę inwestycję gdzieś na daleki
plan. Mamy cztery lata całkowicie zmarnowane. l
Myrcha podsumowuje kadencję
na torun.wyborcza.pl

Toruń ma 700-letnią historię,
Bydgoszcz nieco krótszą.
Przez te 700 lat miasta w ogóle się
do siebie nie zbliżyły
RAFAŁ BRUSKI
prezydent Bydgoszczy na poniedziałkowej sesji sejmiku

W liczbach
Zdrowie kosztuje

3,3-7 365
miliardów złotych
• może kosztować do 2028 r.
wymiana pieców lub instalacji
nowych źródeł ciepła w województwie kujawsko-pomorskim – czytamy w uzasadnieniu do uchwały antysmogowej
przyjętej przez sejmik

tysięcy złotych
• kosztowała przebudowa
ul. Łódzkiej – od ul. Miodowej do ul. Zdrojowej, dzięki
której powstała ścieżka dla
pieszych i rowerzystów – od
ronda Pileckiego to już 2,5 km
na spacery i jazdę rowerem

Listy od czytelników
Brzydko się bawicie na placu zabaw
Czytelniczka
Imię i nazwisko do wiadomości redakcji

C

REKLAMA 33919970

hciałabym zwrócić uwagę
na tragiczny stan jednego
z nielicznych ogólnodostępnych
placów zabaw dla dzieci na
skrzyżowaniu ulic Wybickiego
i Borowiackiej na Chełmińskim
Przedmieściu. Mający niespełna
kilka lat plac od pewnego czasu
bardziej straszy niż cieszy oczy,
a miasto nie wydaje się być świadome problemu.
Głównym powodem jest
dewastacja i wykorzystywanie
tego miejsca do celów innych

niż jego przeznaczenie. Tak na
terenie samego placu, jak i wokół jego ogrodzenia, pełno jest
puszek i butelek po alkoholu.
Kosze na śmieci są regularnie
przepełnione, więc butelki walają się na ziemi, a między nimi
biegają dzieci. Z ławek ubywają
kolejne deski, a w powstałych
w ten sposób dziurach lądują
śmieci. Konstrukcja ze zjeżdżalnią pokrywa się niecenzuralnymi napisami, swastykami
i innymi wytworami młodzieżowej fantazji.
Do tego dochodzi ewidentna
fuszerka wykonawcy, przede

wszystkim ułożone na trawnikach
siatki, które od samego początku
wychodzą spod ziemi i o które
potykają się dzieci.
Plac pilnie wymaga napraw
i zwiększonego dozoru. Wieczorami jest to miejsce alkoholowych libacji, co powinno
chyba podlegać kontroli straży
miejskiej. Dodatkowe śmietniki
lub wizyty MPO też na pewno
pomogłyby w utrzymaniu w tym
miejscu czystości.
Na naszym osiedlu praktycznie nie ma miejsc takich jak to,
dlatego mam nadzieję, że miasto
zwróci uwagę na ten problem. l
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Dla kogo 8 lat za kratkami?

Twardy kurs wobec piratów
Prokuratura nie zamierza pobłażać kierowcom, którzy są co prawda trzeźwi, ale
łamią przepisy i doprowadzają do najcięższych wypadków
Tomasz Ciechoński

rzejawem tego stanowiska jest wniosek o tymczasowy areszt dla 24-letniego Szymona Ch., który
w sobotę w Małej Nieszawce, jadąc bmw, wyprzedzał na
podwójnej ciągłej. Doprowadził do
zderzenia z innym autem, którego
kierowca zmarł. – Na co my mamy
czekać? Aż siądzie za kierownicę
mimo zatrzymania prawa jazdy
i będzie nadal robić to, co robił? –
pyta szef Prokuratury Rejonowej
Toruń-Wschód Marcin Licznerski.
Sąd zgodził się na areszt, chociaż wcześniej takiego środka nie
stosował np. wobec Mariusza G.
– taksówkarza, który 1 stycznia
2018 r. na Szosie Lubickiej pędził
mercedesem 119 km na godz. i zabił dwie osoby na pasach.

P

Laser FEMTO LDV Z8
1 TO

REKLAMA 33924318

On nie miał nawet punktów
karnych za nieprawidłową jazdę.
Po wypadku cierpi na depresję,
w sądzie siedział ze spuszczoną
głową. Nie kwestionował swojej
winy, ale prosił o łagodny wyrok.
W pierwszej instancji dostał dwa
i pół roku więzienia.
– Dla kogo w takim razie jest
kara ośmiu lat pozbawienia wolności, maksymalna przy tego typu
przestępstwach? Ile osób należy
jeszcze zabić, aby sąd wymierzył
karę bliższą górnej granicy? – pytał w sądzie odwoławczym adwokat Marek Przybysz, pełnomocnik
rodzin ofiar wypadku. On oraz
prokurator domagali się zaostrzenia kary do sześciu lat więzienia.
Sąd zaostrzył do czterech.
Odpowiedź na pytanie, dla kogo
jest surowsza kara, przyniósł proces 27-letniego Filipa K., który 29
grudnia 2018 r. na ul. Grudziądz-

• Taksówkarz Mariusz G. 1 stycznia 2018 r. na Szosie Lubickiej
pędził mercedesem 119 km na godz. i zabił dwie osoby na pasach
FOT. METERIAŁY POLICJI

Wypadki 2018

Wypadki 2019

23

16

OSOBY

OFIAR ŚMIERTELNYCH

• zginęły w wypadkach na drogach Torunia i powiatu toruńskiego w 2018 r.

• to bilans tegorocznych wypadków na obszarze działania toruńskich prokuratur rejonowych

Laser ekscymerowy AMARIS 750S

kiej śmiertelnie przejechał na pasach matkę i córkę. Jechał bmw co
najmniej 85 km na godz. przy ograniczeniu do 50, po mokrej jezdni
i lewym pasem. Wcześniej niebezpiecznie wyprzedzał inne auta.
Był karany za przestępstwa
kryminalne, ale też za prawie 40
wykroczeń drogowych: przekraczał prędkość, spowodował kolizję, nie włączał kierunkowskazów,
ignorował sygnalizację świetlną,
nie stosował się do znaków. – Permanentnie stwarza zagrożenie dla
innych uczestników ruchu, stale
i umyślnie łamie przepisy. Niczego go to nie nauczyło, nie spowodowało żadnej refleksji – mówił
sędzia Krzysztof Dąbkiewicz, nieprawomocnie wymierzając mu
siedem lat odsiadki. Prokurator
żądał ośmiu lat. Filip K. przyznał
się do winy i przeprosił bliskich
oﬁar – dzięki temu nie dostał najcięższej możliwej kary.
– Mówi się zawsze „wypadek
nieumyślny”, ale nonszalancja
kierowców, lekceważenie zasad
bezpieczeństwa skutkuje tym,
czym skutkuje – mówi prokurator
Licznerski. – Jesteśmy zdeterminowani, jeśli chodzi o walkę z tego
typu przestępczością. l
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Katarzynka w Piernikowej Alei Gwiazd

Aktor to
człowiek
do wynajęcia
Jakub Gierszał jest bez wątpienia jednym z najważniejszych młodych polskich aktorów. Torunianin
odsłonił swoją katarzynkę w Piernikowej Alei Gwiazd.
Grzegorz Giedrys

stawowych jego cech: aktor to człowiek „do
wynajęcia”, na telefon – mówił w wywiadzie.

akub poszedł w ślady ojca Marka
Gierszała, reżysera teatralnego
i ﬁlmowego. Gdy miał kilka miesięcy, wyjechał z rodzicami do Hamburga. W Niemczech przeżył 11 lat.
Przypatrywał się warsztatowi ojca, był na
montażach i próbach teatralnych. Już jako
dziecko znał ﬁlmową klasykę, lubił Jamesa
Deana, Marlona Brando, Ala Pacino. – Gdy
miałem 14 lat, kupiłem płytę Eminema
„The Marshall Mathers” – wspominał aktor
w jednym ze swoich pierwszych wywiadów
dla polskiej prasy. – Słuchanie jej, uczenie
się tekstów, śpiewanie ich to była dla mnie
esencja buntu. Hip-hop to lojalność, przyjaźń i rytm. Rock rozwala, burzy pewien ład,
aby ostatecznie połączyć ludzi. A hip-hop
nie rozwala, buduje od razu.
Gierszał długo nie miał kontaktu z naszą
popkulturą.
– Wychowanie w dwóch kulturach na pewno daje dystans i skłania do ciągłych porównań, jednak utrudnia też utożsamianie się ze
swoim narodem – opowiadał. – Dopiero na
studiach uświadomiłem sobie w pełni moje
korzenie, z czego jestem dumny. A to, że patrzę
na pewne sprawy z boku, wynika raczej z tego,
jaki jestem, a nie z tego, że byłem emigrantem.

Idol nastolatek

J

Wyjazd do Torunia
Po rozwodzie rodziców zamieszkał z matką
w jej rodzinnym Toruniu. W szkole z kolegami dla żartu kręcił kamerą ﬁlmiki wideo.
Wybór szkoły teatralnej był zaskoczeniem
nawet dla jego najbliższych.
Ojciec ostrzegał go, że aktorstwo to trudny
zawód, nieprzewidywalny, łączący się z licznymi wyrzeczeniami. – Mówił, że nigdy nie będę
wiedział, kiedy zadzwoni telefon, który może
zmienić moje życie. Gdy powiedziałem rodzicom, że chcę być aktorem – a mama jest z kompletnie innego świata, bo pracuje w biurze – namawiali mnie: „Rób w zgodzie ze sobą, rób to,
co chcesz robić” – tłumaczył dziennikarzom.
Aktorstwo był dla niego rodzajem walki z samym sobą. – Jestem introwertykiem
i chciałem zmierzyć się ze swoją nieśmiałością.
A rodzice oglądali ze mną ﬁlmy, zakochałem
się w nich i chciałem wziąć udział w ich tworzeniu. Udało mi się. Nie mogę narzekać na swoją
zawodową drogę i wybory. Także ze względu
na to, że miałem ogromne szczęście do ludzi,
których spotkałem – wspominał po latach.
Ojciec mu powtarzał: „Jednego dnia cię
uwielbiają, drugiego nie lubią, raz masz osiem
telefonów, innym razem żadnego”. – Już wiem,
że ostrzegał słusznie. Jest pewnego rodzaju służalczość wpisana w ten zawód i to jedna z pod-

Cieszy się opinią spokojnego i zdyscyplinowanego aktora. Filmowcy, z którymi pracował, opowiadają o jego reﬂeksyjnym sposobie bycia, szukaniu chwil samotności na planie. Nie włóczy się po klubach. W telewizji
go nie ma, na bankietach się prawie nie pojawia. – Wszystko zależy od rodzaju kariery, jaką się pragnie mieć. Dla mnie najważniejszy
jest rozwój indywidualny, więc staram się
nie myśleć o karierze jako takiej, tylko właśnie o rozwoju – wyjaśniał spokojnie.
Nie ma konta na Facebooku i Instagramie. – Po prostu chcę brać udział w tworzeniu ﬁlmów i to dla mnie jedna z najważniejszych spraw w życiu. A sfera show-biznesu
nie jest dla mnie związana z tym procesem.
Poza tym trzeba w nią włożyć energię, organizować pod nią poniekąd swój czas, starać
się dobrze wypaść przed kamerami i jeszcze
po tym odpocząć. Koniec końców mnie bycie w show-biznesie odciągałoby od tego, co
chcę robić – czyli grać w ﬁlmach – mówił
w jednym z wywiadów.
Debiutował we „Wszystko, co kocham”.
– Jedyne, co chciałem, to być jak najbliżej
kamery. Ale ludzie kina nauczyli mnie miłości i szacunku do tej formy sztuki – opowiadał w „Gazecie Wyborczej”.
Aby wcielić się w rolę 17-letniego Dominika z „Sali samobójców” Jana Komasy,
rozmawiał z młodzieżą, czytał lektury szkolne, przeglądał fora internetowe. Ufarbował
włosy na czarno. Zagrał nastolatka rozpieszczonego przez bogatych rodziców, którego
odrzucili rówieśnicy. Z ciężkiej roli, która
wymagała od niego scen homoerotycznych
i autoagresji, wyszedł błyskawicznie – po
ostatnim klapsie poprosił charakteryzatorkę, by ogoliła mu głowę.
Za „Salę samobójców” otrzymał Nagrodę
im. Cybulskiego i Złotą Kaczkę miesięcznika
„Film”. Recenzenci przepowiadali, że ta kreacja
na długo określi i zatrzyma jego aktorstwo.
Ale tak się nie stało.

Wspomnienia z Niemiec
Gierszał nie znał jumy, bo w latach 90., kiedy polscy jumacze kradli w Niemczech na
potęgę, był jeszcze dzieckiem. Ale pamięta popularny niemiecki kawał: „Dlaczego
wielki wóz wciąż jest na niebie? Bo Polaków
jeszcze nie było w kosmosie”.
Akcja „Yumy” Piotra Mularuka rozpoczyna się trzy lata po upadku komuny. Gierszał
gra Zygę, który dzięki kumplom i ciotce (Katarzyna Figura) zostaje jumaczem. Szybko
awansuje w przestępczej hierarchii, ma

szacunek i powodzenie u kobiet. Sielanka
się kończy, gdy młodzi złodzieje wchodzą
w drogę rosyjskim gangsterom.
Gierszał spotkał się z autentycznymi
jumaczami. Nie miał problemów z zaadaptowaniem się do realiów lat 90. – Dzieciństwo
minęło mu na oglądaniu „MacGyvera”, „Drużyny A” i „Knight Ridera”. – Historia opowiada
o ludziach, którzy patrzą z Polski na Zachód
i nie zgadzają się na te różnice poziomu życia.
Lubię myśleć o bohaterze „Yumy” jak o Robin
Hoodzie. Kiedy rozmawialiśmy z Piotrem
Mularukiem na temat Zygi, było jasne, że nie
jest to po prostu złodziej – opowiadał.
„Yumą” i Gierszałem zachwycali się zagraniczni recenzenci. Na Berlinale znalazł
się w gronie Shooting Stars, czyli wśród dziesięciu najciekawszych młodych aktorów europejskich. Taka nominacja otworzyła drogę
do kariery m.in. France Potente, Rachel Weisz i Danielowi Craigowi, a z polskich aktorów
– Agnieszce Grochowskiej i Agacie Buzek.
Jurorzy Shooting Stars mówili: „Gierszał
urodził się na wielki ekran. Jego zdolność
do wciągania widza w historię jest niedościgniona. Jest wzruszający, wiarygodny,
wrażliwy – to czysty i unikalny talent”. Polski aktor jednak wstrzemięźliwie ocenia
swoje szanse: – Żeby robić kino na świecie,
trzeba sumiennie rozwijać się w swoim środowisku, dbać o siebie i swój warsztat. Tak
powiedział mi jeden ze spotkanych tam ludzi i na razie tego się trzymam.
W filmie Urszuli Antoniak „Pomiędzy
słowami” mówi po niemiecku jak rodzony
Niemiec. To film o Polaku, który odnalazł
w sobie Niemca, „uciekł w niemieckość”. To
zresztą dążenie wielu Polaków. – Rodzina wyemigrowała do Niemiec w stanie wojennym.
W Hamburgu chodziłem do przedszkola, do
szkoły. Niemiecki był moim pierwszym językiem. W domu czasem zdanie zaczynało się
po polsku, a kończyło po niemiecku. To było
prawdziwe multi-kulti. Ale u małych dzieci zawsze dominuje jeden język – u mnie był to niemiecki. Urszula Antoniak pisała drugą, berlińską wersję scenariusza z myślą o mnie – jako
człowieku, który wykonał ogromną pracę, aby
zadomowić się w innej kulturze. Choć akurat
dla mnie była ona oswojona od dzieciństwa.

Jest najlepszy
W „Najlepszym” wcielił się w Jerzego Górskiego – narkomana na dnie, dla którego
terapią okazał się sport. Choć po pierwszym
treningu wymiotował krwią, nie poddał się.
Kilka lat późnej został mistrzem świata na
morderczym dystansie Double Ironman.
Łukasz Palkowski, reżyser tego filmu,
w jednym z wywiadów przyznał otwarcie:
– Kuba Gierszał ma w sobie rodzaj eteryczności, delikatności, którą z dziką rozkoszą
postanowiliśmy zniszczyć. – Musiałem dostać wycisk ﬁzyczny, skoro mój bohater tyle
wycierpiał: wyniszczony przez nałóg niejeden raz lądował na deskach i był liczony,
ale nie poddał walki – komentował później
Gierszał. – Jak kręciliśmy zdjęcia, było cho-

FOT. ROBERT GÓRECKI / AGENCJA GAZETA

lernie zimno, a tu dubel za dublem: kolejny podjazd pod górę, jeszcze raz pobiegnij,
jeszcze raz popłyń… „Mamy to!” – słyszałem.
„Ale zróbmy jeszcze raz”. Więc powtarzałem. Moja wewnętrzna integralność nie została jednak w żadnym stopniu naruszona.
Zresztą Łukasz też ma w sobie spore pokłady wrażliwości, nawet jeśli się do tego nie
przyznaje. Skrywa je pod maską twardziela
i łobuza. Jest tym łobuzem bez dwóch zdań,
jak chyba każdy twórca. Ale to właśnie wrażliwość stała się bazą naszego porozumienia.
I dodawał: – W tym zawodzie nieustannie
mierzę się z moimi słabościami, z lenistwem
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Dla zasłużonych
Piernikowa Aleja Gwiazd
• Zasłużeni dla
żużla z katarzynką. W pierwszym
szeregu od lewej:
Jacek Krzyżaniak,
Wiesław Jaguś,
Jan Ząbik.
Od prawej:
Mirosław Kowalik
i Stanisław
Miedziński
FOT. ROBERT GÓRECKI /
AGENCJA GAZETA

O

d 2003 roku na chodniku przed Dworem
Artusa umieszczamy
autografy sławnych torunian. Swoją katarzynkę mają
m.in. Grażyna Szapołowska,
Aleksander Wolszczan,
Janina Ochojska, Republika,
Rafał Bryndal, Katarzyna
Dowbor, Adam Nowak, Joanna Koroniewska, Kobranocka, Bogdan Hołownia,
Katarzyna Żak, Tomasz Organek, Olga Bołądź, Marek

Żydowicz, Michał Kwiatkowski i Piotr Głowacki.
Teraz do grona laureatów prestiżowego toruńskiego wyróżnienia teraz
dołączyli Jakub Gierszał
i „Toruńskie Anioły”, czyli
żużlowcy związani z naszym miastem. Katarzynka
stanowi upamiętnienie
wszystkich, którzy mają
swój udział w sukcesach
toruńskiego żużla, czyli
zawodników, ale i trenerów,

czy nieśmiałością. Dlatego spodobał mi się
scenariusz „Najlepszego” i pomysł Łukasza,
bliższy estetyce horroru, żeby uzewnętrznić konfrontację bohatera z jego własnymi
demonami w scenach, gdy patrzy w lustro.
Walkę, jaką toczy bohater, można potraktować szerzej niż tylko zmagania z nałogiem,
i przełożyć na codzienność każdego z nas.
Kiedyś przyrównał aktorów do „oszustów życia”, którzy „funkcjonują w świecie
wymyślonych sytuacji”. – Umówmy się:
przeżywamy to wszystko poprzez bagaż
własnych doświadczeń i skojarzeń, a nie
wrażliwość bohatera, którego gramy. Przecież koniec końców tylko z siebie możemy
czerpać. Pada ostatni klaps, wracamy do
domu, nie bierzemy odpowiedzialności za
czyny naszych bohaterów – wyjaśniał.

mechaników, sponsorów.
– W imieniu moim i moich
kolegów chciałbym bardzo
podziękować za uhonorowanie nas w Piernikowej
Alei Gwiazd. Nie wydaje
mi się to przypadkowe,
ponieważ w latach 90.,
kiedy najwięcej jeździliśmy,
zdobywaliśmy bardzo dużo
medali i przynosiliśmy
chlubę całemu miastu –
mówił Jacek Krzyżaniak,
toruński żużlowiec. l

Wkrótce zobaczymy go w roli genialnego matematyka Stanisława Ulama w niemiecko-polsko-kanadyjskich „Geniuszach”.
A w sobotę odsłonił swoją katarzynkę
w Piernikowej Alei Gwiazd w Toruniu.
– Kiedy ktoś mnie pyta, skąd jestem, to odpowiadam – z Torunia. Ta tablica już na
zawsze będzie tego dowodem – opowiadał
podczas uroczystości. – Dla mnie Toruń
to jest moja rodzina, która dziś tu licznie
ze mną przyszła. Toruń to jest miasto, do
którego chcę wracać, miasto, które mnie
ukształtowało, to są ludzie, których ja kocham i oni mnie kochają.
Niespodzianką dla aktora był występ
grupy teatralnej P.I.G. z o.o., w której stawiał
pierwsze aktorskie kroki, oraz gratulacje od
uczniów V LO. l

Klinika Leczenia Niepłodności
GAMETA Łódź

Realizuje dla mieszkańców
Bydgoszczy:
Jakub Gierszał
• Urodził się 20 marca 1988 roku w Krakowie. W 2009 roku zadebiutował na ekranie rolą
zbuntowanego rockmana Kazika w filmie „Wszystko, co kocham” w reżyserii Jacka Borcucha. Popularność przyniósł mu film „Sala samobójców”, w którym wcielił się w postać
Dominika, licealisty z bogatej rodziny, który uzależnia się od świata wirtualnego. Za tę rolę
otrzymał nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego w 2011 roku oraz nominację do Orła 2012 w kategorii „najlepsza główna rola męska”.

1 TO

• W 2013 roku zagrał główne role w dwóch niemieckojęzycznych filmach: postać Maximiliana w „Mrocznym świecie” Frauke Finsterwalder oraz Feliksa w produkcji „Diabeł z trzema
złotymi włosami” Marii von Heland. W 2014 pojawił się w amerykańskim filmie „Dracula:
Historia nieznana”. W 2017 zagrał główną rolę w filmie „Najlepszy”, wcielając się w postać
triathlonisty Jerzego Górskiego. l

„Program polityki zdrowotnej z zakresu
wsparcia leczenia niepłodności metodą
zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro
dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy
w latach 2019-2022”
Szczegółowe informacje o kwalifikacji do programu
oraz zasady przyznawania dofinasowania dostępne
na stronie: www.gameta.pl
REKLAMA 33926628
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WOJEWÓDZKI
SZPITAL
ZESPOLONY
W TORUNIU

Franek Kubara z Torunia,
24.06, godz. 12.46, 3940 g, 52 cm

Filip Sosnówka z Torunia,
22.06, godz. 12.38, 2700 g, 50 cm

Wojciech Osiński z Łubianki,
24.06, godz. 10.28, 3900 g, 54 cm

Leon Kopczyński z Torunia,
23.06, godz. 8.10, 3270 g, 49 cm

Ignacy Szczygielski z Torunia,
20.06, godz. 21.46, 4020 g, 54 cm

Mikołaj Reczkowski z Torunia,
24.06, godz. 11.14, 2690 g, 49 cm

Adaś Grotkowski z Torunia,
21.06, godz. 1.52, 3550 g, 55 cm

Gabriel Potorski z Torunia,
22.06, godz. 5.39, 2830 g, 50 cm

Maxymilian Machtylski z Chełmży,
20.06, godz. 1.31, 3200 g, 51 cm

Ignacy Grochowski z Torunia,
20.06, godz. 10.52, 4200 g, 55 cm

Gabriela Strzelecka z Torunia,
25.06, godz. 2.55, 3800 g, 56 cm

Maria Pokwicka z Torunia,
23.06, godz. 7.11, 3310 g, 53 cm

Alicja Michalska z Torunia,
23.06, godz. 8.34, 3740 g, 58 cm

Julian Łaski ze Skąpego,
20.06, godz. 5.21, 3000 g, 52 cm

Nikodem Blonkowski z Borówna,
21.06, godz. 12.45, 2960 g, 50 cm

Lena Kamińska z Józefowa,
25.06, godz. 0.31, 2850 g, 50 cm

Kamil Kalinowski-Kryniecki
z Torunia, 24.06, godz. 1.20,
3515 g, 56 cm

Amelia Trendowicz z Brodnicy,
24.06, godz. 9.15, 3970 g, 56 cm

Ania Kalata z Gostkowa,
25.06, godz. 10.00, 3590 g, 55 cm

Gustaw Tondel z Torunia,
23.06, godz. 11.56, 4220 g, 55 cm

Pracowników ogólno-budowlanych, ZUS
praca, W-wa okolice, Łódź, 601 221 601

Bory Tucholskie, zabudowane, 9 ha
w tym 7,5 ha lasu sprzedam, 600 91 31 31

Garaże blaszane, bramy garażowe montaż,
transport, gratis-raty www.konstal-garaze.pl
56 649 40 30, 52 388 22 73, 509 574 644

3 i 4 lipca z „Wyborczą”

ATLAS DROGOWY
POLSKI 2019
Samodzielnie wybierz najlepszą
trasę, zaplanuj podróż
lub sprawdź wygodny objazd
cz 2.
w czwartek

Agroturystyka Puszcza Notecka,konie,kort,
basen,sauna, 604261664, ranchobonanza.pl
6NDOD

DZIWNÓW WCZASY MORZE 50m
913813052 www.owzastal.pl

POLSKA
ATLAS SAMOCHO'2:<

CZĘŚĆ POŁUDNIOWA

2

2019

/2

DZIWNÓW WCZASY MORZE 50m
913 813 052 www.owzastal.pl
Skala 1:300 000

„MAZURY CUD NATURY” KOMFORTOWY
DOMEK LETNISKOWY NAD JEZIOREM
„DADAJ” K/OLSZTYNA WYNAJMĘ.
5 1 3 9 2 3 0 5 1 LUB (8 9) 5 3 9 1 1 0 9

cz 1.
w środę

POLSKA
ATLAS SAMOCHODOWY

CZĘŚĆ PÓŁNOCNA

1

/2

2019

W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
Z „WYBORCZĄ”
Cena „Wyborczej” i każdej części atlasu 14,99 (z VAT 8%)

AAAAA GINEKOLOG 1PEŁNA 1POMOC
515603450

Martyna Kwiecień z Rogówka,
24.06, godz. 5.10, 2540 g, 47 cm

Ustka pok. w ośr. wypoczynk. 604-486-413
1 TO
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Starosta Inowrocławski
Wiesława Pawłowska informuje,
że Powiat Inowrocławski
realizuje projekt pn.

„BUDOWA PLACÓWKI
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W KRUSZWICY”
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6.
Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje
w infrastrukturę zdrowotna i społeczną, Poddziałanie 6.1.2
Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Placówki
opiekuńczo – wychowawcze i rodzinne domy dziecka.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu
do usług społecznych na terenie powiatu
inowrocławskiego poprzez zbudowanie placówki
opiekuńczo-wychowawczej w Kruszwicy.
Przedmiotem projektu jest budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej
w Kruszwicy wraz z niezbędną infrastrukturą oraz z zagospodarowaniem
terenu wokół planowanego obiektu. Wybudowana placówka typu
socjalizacyjnego zostanie przeznaczona dla 14 wychowanków. Inwestycja
zostanie zlokalizowana w Kruszwicy, przy ul. Kasprowicza. Projektowany
budynek placówki opiekuńczo-wychowawczej jest dwukondygnacyjny
(w tym poddasze użytkowe) niepodpiwniczony. Obiekt podzielony
będzie na dwie niezależne części: główna dla osób wymagających opieki,
zlokalizowana od frontu obiektu, druga dla osób usamodzielniających
się, zlokalizowana w tylnej części budynku, od podwórza. W ramach
obiektu powstanie 7 pokoi dla wychowanków maksymalnie
2-osobowych. Parter budynku zostanie dostosowany do osób
z niepełnosprawnościami (pokój, łazienka).

Okres realizacji projektu:

luty 2017 r. – listopad 2019 r.
Całkowita wartość projektu zgodnie
z umową o doﬁnansowanie
projektu wynosi:

1 340 384,80 zł
Wydatki kwaliﬁkowane:

1 340 384,80 zł
Doﬁnansowanie UE – Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR):

690 030,10 zł
Wkład Beneﬁcjenta – Powiatu
Inowrocławskiego (51,48%):

650 354,70 zł

Dotychczas wykonano roboty ziemne, roboty fundamentowe, żelbetowe i murowe, konstrukcję dachu, podłoża pod posadzki
oraz częściowo zamontowano stolarkę okienną. Wykonano roboty zewnętrzne w zakresie instalacji gazowej oraz przyłącza
kanalizacji sanitarnej. W trakcie realizacji jest docieplenie elewacji, wewnętrzna instalacja gazowa, instalacja wody
ciepłej i cyrkulacji, instalacja kanalizacji sanitarnej i elektryczna oraz instalacja elektryczna zewnętrzna.

Zdjęcie z budowy.

1 TOL
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Raport o kolei w bydgoskiej części województwa

Walczą o dobre
połączenie ze światem
Podobną opinię wyraził burmistrz Koronowa, Patryk Mikołajewski: – Gdybym mógł ocenić
poziom transportu publicznego na
terenie gminy Koronowo w skali od
jeden do pięć, to postawiłbym dwa,
ponieważ komunikacja skupiona
jest, z wyjątkiem kilku kursów do
Wiskitna, wyłącznie na jednym
ciągu: Bydgoszcz – Wtelno/Samociążek – Koronowo – Mąkowarsko.
Wielu walczących o kolej
w swoich miejscowościach uważa,
że Urząd Marszałkowski wspiera
powstawanie nowych linii po toruńskiej stronie województwa, po bydgoskiej zaś, mimo wielu apeli społeczników i ustawowego obowiązku
zapewnienia mieszkańcom gmin
transportu publicznego – ignoruje
podobne prośby. Zapytałem urzędników o to rzekome ignorowanie.
Ale nie otrzymałem odpowiedzi.

Od kilku lat po bydgoskiej
stronie województwa kujawsko-pomorskiego jest
problem z dostępem do
komunikacji publicznej.
– To oznacza mniej szans na
dobre wykształcenie, pracę
i turystów – alarmują kolejowi aktywiści.

Paweł Marcinkiewicz
XV LO W BYDGOSZCZY
W Polsce po 1990 roku zaczęto
sukcesywnie likwidować połączenia kolejowe oraz autobusowe.
Efektem takiej polityki jest pozbawienie 30 proc. Polek i Polaków
publicznego transportu i zmuszanie do korzystania z prywatnych
samochodów. Do wielu miejscowości nie docierają żadne autobusy poza dowożącymi dzieci do
szkół, a ponad sto miast powyżej
10 tys. mieszkańców posiada linię
kolejową, po której od lat nie kursują pociągi. Nie inaczej jest w województwie kujawsko-pomorskim.

„DWÓJA”
ZA TRANSPORT
Zapytałem włodarzy gmin po
zachodniej części regionu, jak
oceniają stan transportu publicznego. Gminy jednym głosem mówią o potrzebie przywrócenia
zawieszonych przed laty połączeń
kolejowych oraz komunikacji autobusowej tam, gdzie nie dociera
kolej. – Poziom transportu publicznego na terenie gminy Kcynia? Niewystarczający – ocenia
Marek Szaruga, burmistrz Kcyni.
I podkreśla, że konieczna jest rewitalizacja linii numer 356. – Umożliwi dojazd i podjęcie zatrudnienia
przez mieszkańców naszej gminy
i ościennych. Należy kontynuować
także działania zmierzające do
wznowienia przewozów pasażerskich na liniach kolejowych numer 356 i 281.

AKTYWIŚCI WALCZĄ
O POCIĄGI

• - Gęsta sieć połączeń kolejowych wyrówna szanse mieszkańców mniejszych miejscowości w dostępie
do pracy, edukacji, służby zdrowia – przekonują społecznicy FOT. CZYTELNIK

Brak połączeń
to utrudniony dojazd
na uniwersytety,
wyższe bezrobocie,
mniej turystów,
gorsze warunki leczenia.
Cóż z tego, że lekarz
jest dostępny
w promieniu
50 kilometrów,
skoro nie ma do niego
dojazdu?

• Połączenia kolejowe z mniejszymi miejscowościami od lat są sukcesywnie wygaszane FOT. CZYTELNIK

Przykładem jest wspomniana
przez burmistrza Kcyni linia 356
(Bydgoszcz – Szubin – Kcynia – Gołańcz), o której kursowanie od lat
postulują kolejowi aktywiści. Inną
linią, o której uruchomienie apelują społecznicy, jest ta o numerze
241 relacji Tuchola – Koronowo.
Postulowano również jej wydłużenie do Maksymilianowa dla
utworzenia połączeń Bydgoszcz
– Koronowo – Gostycyn – Tuchola.
Kolejną, trzecią już, jest linia 281
(Chojnice – Sępólno Krajeńskie
– Więcbork – Mrocza – Nakło nad
Notecią – Kcynia – Janowiec Wlkp
– Gniezno). Jest to jedna z najważniejszych linii kolejowych w Polsce
i UE, zwana Magistralą Portową
BiS Północ Południe relacji Katowice – Gdynia. Cała magistrala jest
czynna dla ruchu pasażersko-towarowego na ponad 600 kilometrach
z wyjątkiem wspomnianego wyżej
krótkiego odcinka Gniezno – Więcbork – Chojnice, którego uruchomienie jest blokowane. Warto
dodać, że nawet Ministerstwo Infrastruktury za sprawą wniosku
więcborskiego aktywisty, Tomasza
Bracki, deklaruje udział środków
z programu Kolej+ dla linii 241 i 281

REKLAMA 33926275
1 TO
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Rozmowa z psychologiem

Co oznacza brak połączeń
Gminy ponoszą straty. Czasem naprawdę ogromne

B

rak kolei to nie
tylko umniejszenie pozycji danej
gminy. Co w praktyce on
oznacza? Bez wątpienia
wiąże się z utrudnieniami w dostępie do
edukacji, w szczególności uniwersytetów, a co
za tym idzie – redukcji
sumy wykształconego
społeczeństwa z uwagi
na brak dojazdu do szkół
wyższych. Wszak gminy
mają obowiązek dowozu
dzieci tylko do szkół
podstawowych. Podobnie z opieką zdrowotną.
Cóż z tego, że lekarz
dostępny będzie w promieniu 50 kilometrów,
skoro nie ma do niego
dojazdu? Brak połączeń
może się również wiązać
ze wzrostem bezrobocia.
Bez komunikacji publicznej dla osób uboższych tudzież nieposiadających aut dotarcie do

1 TO

miejsca pracy lub samo
jej znalezienie stanowić
będzie spory problem.
Przykład? Gmina
Gostycyn, która poniosła
sporą stratę właśnie
z powodu niedostatecznego skomunikowania. Z uwagi na brak
transportu publicznego
(w tym linii kolejowej
Tuchola – Koronowo) jeden z inwestorów wybudował zakład w gminie
Tuchola, choć wcześniej
planował w gminie
Gostycyn. Gdyby wspomnianą relacją kursowały pociągi i mieszkańcy
mogliby docierać do
miejsc zatrudnienia
– wspomniany zakład
powstałby w gminie
Gostycyn i jej mieszkańcy mogliby aplikować
o posadę w nowych
miejscach pracy. – Jakiś
czas temu pewna ﬁrma
chciała w naszej gminie

zainwestować w nowy
zakład, zatrudniając
przy tym ok. 150 pracowników. Niestety, bardzo
szybko okazało się, że
ﬁrma nie znajdzie tylu
pracowników z obszaru
naszej gminy, a dowożenie z różnych zakątków
autobusami było mało
opłacalne – uzupełnia
burmistrz Gostycyna
Ireneusz Kucharski.
Z jakimi jeszcze
korzyściami wiąże się
obecność kolei? – Powrót
połączeń kolejowych
wpłynąłby na dalszy
rozwój turystyczny
Pojezierza Krajeńskiego
obﬁtego w tereny objęte
obszarem Natura 2000
oraz gospodarczy (łączność z dużymi aglomeracjami). Powyższe twierdzenie można uzasadnić
rosnącą liczbą korzystających z przewozów
pasażerskich związanych

(rewitalizacja i uruchomienie stałych połączeń pasażerskich), jeżeli
marszałek woj. kujawsko-pomorskiego podejmie się wkładu 15 proc.
wartości ze środków województwa.
Poparcie dla wniosku Bracki wyrazili wojewoda kujawsko-pomorski
oraz sępoleński starosta z Zarządem Powiatu. W świetle rządowego projektu marszałek województwa musi zapewnić, że będzie
uruchamiał i dotował połączenia
na doﬁnansowanych przejazdach.
Oprócz zapisów tego programu do
wznowienia kursów pasażerskich
na linii 281 zobowiązuje marszałka rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 8 grudnia 2016 r. w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego
transportu zbiorowego, w którym
owa linia cała została ujęta.
O komentarz w tej kwestii poprosiłem burmistrza Sępólna
Krajeńskiego, Waldemara Stupałkowskiego. – Mimo wieloletniej
przerwy w kursowaniu pociągów
na linii 281 relacji Oleśnica – Nakło
powtórne uruchomienie przewozów pasażerskich spowodowałoby
powrót do korzystania z powyższych przewozów. W chwili obecnej osoby chcące korzystać z dalekobieżnych pociągów zmuszone
są do dojazdu własnym transportem do węzłów kolejowych, takich
jak: Bydgoszcz, Chojnice, Nakło
– opisuje włodarz gminy.

Równolegle Piotr Całbecki
wspiera rozwój kolei po toruńskiej
stronie województwa. Przykładem
takich działań jest rewitalizacja
linii 209 z Bydgoszczy Wschód
przez Unisław Pomorski do Chełmży oraz 207 (Toruń Wschodni
– Chełmża – Grudziądz). Inwestycje te realizowane były ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego, o rozdziale funduszów z którego decyduje właśnie marszałek.
Samorządy lokalne skupione
przy liniach 281 i 241 od wielu lat
interweniują w urzędzie marszałkowskim w sprawie realizacji tej
inwestycji, która jest bardzo ważna dla rozwoju tych gmin. – Tematem reaktywacji linii kolejowej
bardzo interesują się nasi społecznicy, którzy przez ostatnie lata
włożyli w ten temat mnóstwo pracy – mówi Patryk Mikołajewski,
burmistrz Koronowa. – W roku
2012 odbyły się dwa spotkania lokalnych społeczników z przedstawicielami województwa w urzędzie marszałkowskim w Toruniu
oraz przez kolejne lata były prowadzone różnego rodzaju społeczne
akcje promocyjne tego przedsięwzięcia. 16 maja 2018 r. w koronowskim urzędzie z przedstawicielami województwa spotkali się
wszyscy samorządowcy skupieni
przy linii 241. Byłem obecny na
tym spotkaniu jako ówczesny radny gminy Koronowo.

PO TORUŃSKIEJ
STRONIE DUŻO
LEPIEJ

POCIĄG I AUTOBUS
Z JEDNĄ TARYFĄ

Z informacji uzyskanych od PLK
Bydgoszcz wynika, że w ramach
plac planistycznych spółki, jak
i samorządu na lata 2021-2027
zrewitalizowana ma być LK 281
na odcinku Kcynia – Nakło nad
Notecią, co daje nadzieję na pozytywny ﬁnał sprawy. Niestety jednak, dalszy bieg tejże linii (Nakło
nad Notecią – Więcbork – Sępólno
Krajeńskie) został uznany jedynie
za ewentualność w obliczu inicjatywy urzędu marszałkowskiego,
którą ten niechętnie wykazuje.

Jednym z bardziej aktywnych
w sprawie powrotu kolei do Koronowa jest Rafał Wąsowicz, współdzierżawca tamtejszego dworca
i rekordzista Polski w liczbie przejechanych pociągiem kilometrów.
– Polska w dziedzinie transportu zachłysnęła się kapitalizmem
i zaczęła likwidować wszystko co
nieekonomiczne, a należy pamiętać, że transport publiczny zawsze
będzie nierentowny. Podobnie
jak w innych krajach Unii Europejskiej, tak i w Polsce autobusy
powinny pełnić rolę dowozową

INSTA (de)presja
z turystyką, pracą, dojazdem młodzieży w celach
edukacyjnych oraz udogodnieniami, np. szybszy
przejazd, możliwość
odpoczynku, brak problemu parkowania aut
itp. – uważa burmistrz
Sępólna Krajeńskiego
Waldemar Stupałkowski.
– Gmina Gostycyn
może pochwalić się
pięknymi lasami i czystymi jeziorami. Przygotowanych jest też wiele
atrakcji. Na weekendowe
wypady mieszkańcy
Bydgoszczy i Torunia
mogliby przyjeżdżać
pociągiem do stacji
Gostycyn i stąd dalej wypożyczonym rowerem
jechać nad nasze jeziora,
lasy lub zwiedzać liczne
atrakcje – zachwala
burmistrz Gostycyna
Ireneusz Kucharski,
wtórując sępoleńskiemu
włodarzowi. l

do stacji kolejowych i być skoordynowane z rozkładami jazdy oraz
zintegrowane jedną taryfą z koleją
– komentuje.
Spor ym zaangażowaniem
w powrót kolei na linię 281 wykazuje się inny fascynat kolei, Tomasz Bracka, redaktor naczelny
„Gazety Więcborskiej”. – Od 20 lat
walczę o rewitalizację i uruchomienie codziennych przewozów
pasażerskich na linii kolejowej
nr 281. Od dwóch dekad ludzie są
odcięci od połączeń kolejowych
i autobusowych za sprawą bezczynności sejmiku wojewódzkiego
i marszałka w Toruniu.

PLK:
ZAINTERESOWANIA
NIE MA
Lekceważeniem inwestycji kolejowych po bydgoskiej stronie województwa wykazują się też Polskie
Linie Kolejowe. Nie zezwalają na
uruchomienie wspomnianej już linii 241 relacji Tuchola – Koronowo,
o którą wnioski składano wielokrotnie. Poprosiłem o komentarz
w sprawie. – Przewozy Regionalne
w 2018 r. zwróciły się z wnioskiem
o przejazd pociągu na odcinku
Tuchola – Pruszcz Bagienica – Koronowo, na którego realizację nie
została udzielona zgoda, z uwagi
na niedostateczny stan infrastruktury. Natomiast ﬁrma Cargo Master nie złożyła do naszego zakładu żadnego wniosku w sprawie
przejazdu linią kolejową nr 241.
O zainteresowaniu przewoźników
moglibyśmy mówić w przypadku
planowania uruchomienia przez
przewoźnika kolejowego regularnych, zgodnych z rozkładem pociągów kursów na tej linii. Takiej
formy zainteresowania od czasu
zawieszenia kursowania pociągów na omawianej linii kolejowej
nie było – pisze PLK. Z naszych informacji wynika jednak, że ﬁrma
Cargo Master od czerwca do września ubiegłego roku składała wnioski o pojedyncze kursy na linii 241.
Za każdym razem spotykały się
z odmowami spółki. l

Przeglądanie zdjęć z czyjegoś „idealnego życia” na
chwilę niweluje poczucie
osamotnienia u młodych.
Ale jest zgubne: młodzi
ludzie wyobrażają sobie, że
są „w kontakcie” z obserwowanymi, a nawet mogą być
częścią ich życia. To miewa
poważne konsekwencje.

Magdalena Bródka
LICEUM AKADEMICKIE
W TORUNIU
Życie wielu ludzi, nie tylko młodzieży, toczy się w dużej mierze
na portalach społecznościowych.
Bez przerwy komunikujemy się
za pomocą Messengera, przeglądamy Facebooka, Twittera,
pokazujemy przypadkowe chwile z życia na Snapchacie, a te najważniejsze i najładniej uwiecznione prezentujemy na Instagramie. Na tym ostatnim często obserwujemy gwiazdy, celebrytów,
inﬂuencerów, którzy codziennie
dostarczają nam świeżej porcji
ślicznych obrazków: ﬁt jedzenia,
wakacyjnych widoków, markowych ubrań, dużych imprez
w gronie innych znanych ludzi.
Specjaliści przekonują, że to „instażycie” wpływa na nasze zdrowie psychiczne. Jak? Zapytałam
o to Jolę Lewandowską, nauczycielkę i psychologa.
MAGDALENA BRÓDKA: Skąd
bierze się potrzeba śledzenia
„ładnych” proﬁli?
JOLA LEWANDOWSKA: Jedną
z przyczyn jest samotność i epizody depresyjne wśród młodzieży. Młodzi ludzie tworzą sobie
wyobrażenie kontaktu z obserwowanymi osobami, wydaje im
się nawet, że mogą stać się częścią ich życia.
I to niweluje poczucie samotności?
– Wręcz przeciwnie. Może na
chwilę to uczucie się zmniejsza,
jednak bardzo szybko przychodzi świadomość, że ktoś teraz
bawi się ze znajomymi, a my siedzimy sami i możemy tylko na to
patrzeć. Przez spędzanie wielu
godzin na portalach społecznościowych, zwłaszcza takich jak
Instagram, który daje możliwość
przeglądania co sekundę nowych
zdjęć, zaniedbujemy kontakty
z ludźmi i faktycznie stajemy
się samotni.
Czy oglądanie zdjęć gwiazd
i inﬂuencerów może powodować zaburzenia, takie jak zaniżona samoocena czy fałszywy
obraz własnego ciała?
– Oczywiście. Wystarczy pomyśleć, że ktoś zarabia o wiele
więcej, nie ma problemów, bo
przecież tego się nie pokazuje, wszystko wie i umie. Już to
skłania do myślenia o sobie, jako o kimś gorszym. W dodatku
szerzy się moda na blogi i proﬁle
o tematyce fitnessu, odchudzania, kultu ciała. Zdjęcia na takich
stronach często są edytowane
i nie pokazują faktycznego wyglądu osób. Oglądający widzą
po prostu piękne, wyrzeźbione

sylwetki. Przez to wielu z nich
popada w kompleksy, mogące
skutkować nawet zaburzeniami
odżywiania czy treningiem ponad siły.
Dlaczego czujemy taką presję,
żeby nasze życie też wyglądało
w internecie jak najlepiej?
– Nikt nie chce być gorszy, odstawać. Przeglądając social media
bardzo często porównujemy się
z innymi, ale też czujemy podziw,
zachwyt i chcemy, żeby i nasze
życie takie odczucia budziło.

Spędzając wiele
godzin na portalach
społecznościowych,
zwłaszcza takich jak
Instagram, który daje
możliwość przeglądania
co sekundę nowych zdjęć,
zaniedbujemy kontakty
z ludźmi i faktycznie
stajemy się samotni
JOLA LEWANDOWSKA,
PSYCHOLOG

Czy dążenie do idealnego wyglądu, statusu materialnego
i stylu życia, żeby pokazywać je
na portalach, może być niebezpieczne?
– Jak już wspomniałam, często
popadamy przez to w błędne
przekonania i zaburzenia. Ale
istotne jest też to, że poświęcając za dużo czasu na doskonalenie tych nieznaczących przecież
kwestii, zapominamy o tych naprawdę ważnych – szczęściu, rodzinie, zdrowiu.
Przeprowadzała pani badania wśród młodzieży, ale czy
możemy uznać, że w jakimś
stopniu te wnioski dotyczą też
osób dorosłych?
– Nie mogę stwierdzić, czy prezentowałyby się tak samo. Myślę jednak, że negatywne skutki
spędzania godzin na portalach
mogłyby być podobne. W końcu
dorośli też czasem czują się samotni i też są podatni na bodźce.
Jak w takim razie bronić się
przed konsekwencjami?
– Chyba nie ma jednej odpowiedniej strategii. Ważne jest, żebyśmy umieli ograniczać sobie czas
spędzany w internecie i uświadomili sobie, że niczyje życie nie
jest perfekcyjne, wbrew temu, co
pokazuje nam Instagram. Człowiek naturalnie porównuje się
do innych, ale pamiętajmy, że
zdjęcia i wpisy na portalach społecznościowych nie mogą być
racjonalnym wyznacznikiem
takich porównań. Warto więc
pamiętać, że ładne fotki to nie
wszystko i zastanowić się dwa
razy, zanim poddamy się zgubnej presji. l
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Święto województwa

WIELKIE ŚWIĘTOWANIE

FOT. ROMAN BOSIACKI / AGENCJA GAZETA

W dniach 1-9 czerwca obchodziliśmy Święto Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Świętowanie rozpoczęliśmy we Włocławku, od II Kujawsko-Pomorskiego Przeglądu Kapel. Potem
odbył się show muzyczno-taneczny Stefano Terrazzino, a następnie koncert Kayah. W kolejnych dniach imprezy odbyły
się w niemal całym regionie. W Grudziądzu – m.in. Parada
Orkiestr Dętych Województwa, koncert grupy Rebel Babel
& L.U.C i występ Krzysztofa Zalewskiego. W Inowrocławiu –
pokazy tańca poprowadzone przez Roberta Kochanka, a później występ Katarzyny Skrzyneckiej. A w Bydgoszczy odbył
się rodzinny festyn „Bajkowa Bydgoszcz” (na zdjęciu), koncert muzyki filmowej powiązanej z Kujawami i Pomorzem,
a także „Wyspa Kina”, w której wystąpili m.in.: Maria Sadowska, Filip Lato, Reni Jusis, Monika Kuszyńska czy Marek Dyjak. W Toruniu w Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu
odbył się koncert „Pory Roku Vivaldiego z Mistrzem” w wykonaniu Anny Marii Staśkiewicz z Orkiestrą Kameralną Capella Bydgosiensis i uczniów szkół muzycznych wyłonionych
w przesłuchaniach.
7 czerwca w bydgoskiej Filharmonii Pomorskiej odbył się koncert upamiętniający dwudziestą rocznicę wizyty Jana Pawła II
w Bydgoszczy. Następnego dnia w malowniczej scenerii ruin
zamku krzyżackiego w Brodnicy odbył się AstroFestiwal. l
Patryk Libront ZSM nr 1 w Bydgoszczy

Dyskusja o męskości

Globalne ocieplenie

Chłopcy już tacy są. Serio?

Wyzwanie

Toksyczna męskość to
m.in. dominacja, agresja,
homofobia. Trudno się
z tym nie zgodzić. A jednak
gdy te cechy zostały poddane krytyce, odezwali się
oburzeni.

Raport APA (podobnie jak spot
reklamowy Gillette) spotkał się
z falą krytyki. Próby zwrócenia
uwagi na szkodliwość cech przypisywanych „toksycznej męskości” odbierają jako atak, czego wynikiem jest złość, widoczna już na
pierwszy rzut oka.

CO NAPRAWDĘ
OBURZA?

Lena Bojakowska
LICEUM AKADEMICKIE
W TORUNIU
Istnieją tematy, które należy poruszać z wielką ostrożnością. Nieostrożna okazała się ostatnio marka Gillette, która w styczniu tego
roku postanowiła wydać spot reklamowy traktujący o społecznym
problemie, jakim jest toksyczne
pojęcie męskości.
Dobrze znane hasło Gillette dotyczące maszynek do golenia, „the
best a man can get”, uległo zmianie.
Zamiast niego pojawiło się: „the
best men can be”, z towarzyszącymi
mu ujęciami mającymi za zadanie
wywołać dyskusję w społeczeństwie. Reklama stara się przekazać
swojej głównej grupie odbiorców
– mężczyznom, by byli najlepszymi wersjami samych siebie, by interweniowali, gdy widzą krzywdę
innych. Okazało się, że spot został
odebrany nie tak, jak życzyłby sobie
tego jego producent. Podczas zaledwie miesiąca osiągnął półtora miliona łapek w dół w serwisie YouTube,
a mężczyźni, którzy deklarowali,
że byli wiernymi klientami Gillette,
zdecydowali się bojkotować markę.
Pojawiały się zarówno komentarze,
że reklama jest „antymęska”, odbiera mężczyznom jedne z istotniejszych cech ich płci, jak i te mówiące,
że prezentuje ona przerysowane
stereotypy. Nie wszyscy jednak odnieśli się do ﬁlmiku krytycznie – nie
zabrakło osób, które odebrały go,
jak się wydaje, zgodnie z tym, co
marka zamierzała przekazać i nie
uważają, by zasługiwała na aż tak
negatywne podejście.

• Kadr z reklamy Gillette FOT. PRINT SCREEN YOUTUBE

Co sprawiło, że klip wywołał
tak sprzeczne reakcje? Prezentuje
jednoznacznie negatywne sceny,
których sprawcami są mężczyźni. Widzimy żarty poniżające kobiety, chłopców prześladujących
swojego kolegę, który wypłakuje
się w ramionach matki, ojców patrzących na bójkę swoich synów
i reagujących na nią tylko powiedzeniem zdania „chłopcy już tacy
są”. Spot uwypukla także kulturę gwałtu i związaną z nią akcję
#metoo, która była głośna trochę
ponad rok temu. Nie jest to jednak
jedyny obraz mężczyzny prezentowany w reklamie. Istotne w niej są
także te jednostki, które starają się
powstrzymać agresywne zachowania, nie pozostają obojętne na
to, co ich otacza. W spocie zostaje podkreślone, że dają oni dobry
przykład młodym chłopcom, którzy „są mężczyznami jutra”.

TOKSYCZNA
MĘSKOŚĆ
Toksyczna męskość jest pojęciem,
które określa część stereotypowych
męskich cech – niemalże w całości
tych negatywnych. Zalicza się do
nich zarówno obsesję związaną
z dominacją, ciągłą rywalizację,
agresywne zachowania, dewaluację kobiet, odrzucanie wszystkie-

go, co uważane jest za stereotypowo kobiece, jak również wypieranie
się emocji, chęć polegania tylko na
sobie, a nawet zachowania homofobiczne. Pod nazwą „tradycyjnej
męskości” zostały uznane one za
szkodliwe przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne w opublikowanych przez nie w 2018 r.
wskazówkach dla terapeutów
pracujących z chłopcami i mężczyznami. Podkreślone w nich zostaje,
że wzorzec ten krzywdzi nie tylko
kobiety, tych, którzy w jakikolwiek
sposób nie wpasowują się w jego
sztywne ramy, ale również mężczyzn, którym od dzieciństwa wpaja się obraz męskości, do którego
powinni dążyć. W końcu zaczynają
w niego wierzyć, przez co mierzą
się z konfliktem wewnętrznym,
z samym sobą. Niechęć do otrzymania pomocy, słabość, z którą kojarzy
im się zabieganie o nią, sprawia, że
mężczyźni nie są skorzy do zwracania się do terapeutów czy psychiatrów o pomoc, co stanowi problem,
zważywszy na to, że wskaźnik
samobójstw jest u nich znacznie
wyższy niż u kobiet. Przewodnik
zwraca uwagę także m.in. na fakt
oddziaływania „władzy, przywileju
i seksizmu” na rozwój chłopców.
Mają przez to skłonności do prześladowania słabszych – tych, którzy
„zachowują się jak dziewczyny”, do
agresywnych zachowań.

Na reklamę Gillette odpowiedział
Egard Watches, producent zegarków, pod hasłem: „we see the good
in men”, emitując spot, w którym
podkreślił wysoki współczynnik
samobójstw wśród mężczyzn
(o czym mowa była już wcześniej),
pokazał ich pomagających słabszym w potrzebie oraz jako kochających ojców. Klip ten spotkał
się z nieporównywalnie lepszym
odbiorem niż jego poprzednik,
chociaż pojawiły się także głosy,
że prezentuje on te same wartości
co Gillette, a reklama zegarków
po prostu zrobiła to w sposób
łagodniejszy, nieprzejawiający
jakiejkolwiek krytyki. W podobny sposób na reklamę maszynek
zareagowali także odbiorcy. Wydawało się, że nie zauważyli tego,
co kluczowe – spot Gillette nie
popiera biernego przyglądania
się złemu traktowaniu innych,
nawołuje, by pomagać ofiarom,
by dać dobry przykład. Nie wydaje się on nakazywać zrezygnowania z siły, także utożsamianej ze
stereotypową męskością. Jednak
nie zmienia to faktu, że pojawiły się liczne głosy naśmiewające
się z postaw promowanych jako
właściwa reakcja w sytuacji, gdy
mężczyzna stara się komuś pomóc. Można zauważyć problem,
jaki społeczeństwo (nie tylko
mężczyźni) ma z oddzieleniem
pozytywnych i negatywnych cech
od siebie, by starać się wyeliminować te drugie. „Chłopcy już tacy są” – i w tym właśnie wydaje się
leżeć problem. l

Plastikowe słomki, kubeczki
i talerzyki to tylko garść
rzeczy, bez których dasz
radę w codziennym życiu.
Wystarczy chcieć.
Prawdą na pewno jest to, że
świat się mocno zmienia pod
względem klimatu i temperatury. Przed laty, za czasów naszych dziadków polska zima
była mroźna i pokryta śniegiem, co w przeciągu tych kilku
lat diametralnie się zmieniło.
Nasz kraj staje się coraz bardziej cieplejszy. Dlaczego tak
jest i co jest tego przyczyną?
Z czego wynika globalna zmiana naszego środowiska?
Problem leży po stronie ludzi
i ich zachowania. Wyrzucane
śmieci oraz pierwiastki chemiczne występujące np. w lodówkach. Nie tylko wyrzucane przez
nas odpadki źle oddziałują na
środowisko, lecz wszystkie ﬁrmy
wydobywcze, jak i produkujące
w dużym stopniu przyczyniają
się do niszczenia naszej cywilizacji, uwalniając miliony cząsteczek ciężkich metali uszkadzających ochronę ozonową.
Wszystkie takie zachowania negatywnie wpływają na warstwę
ozonową planety i przyczyniają
się do jej uszkodzenia.
Jak zapobiec globalnemu ociepleniu? Odpowiedź jest banalnie
prosta i zarazem trudna. Musimy
zadbać o naszą planetę i przestać
jej szkodzić nie tylko śmieceniem,
ale także naszymi codziennymi
przyzwyczajeniami.
Chcesz pomóc światu? Zacznij
od niewielkiej rzeczy i wyeliminuj plastik do minimum w twoim codziennym życiu. Są to tak
drobne przedmioty, bez których
da się żyć, lecz niestety rozstanie
się z nimi może okazać się niełatwym wyzwaniem. Podejmij je.
Plastikowe słomki, kubeczki i talerzyki to tylko garść rzeczy, bez
których dasz radę w codziennym
życiu, wystarczy chcieć. l
Rafał Kujawiński
i Patryk Olszewski
ZSM nr 1 w Bydgoszczy
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Licealista pyta Rulewskiego

Ciało już słabe, ale dusza gorąca
Legenda „Solidarności”
Jan Rulewski o tym, jakie
dostrzega podobieństwa
między czasami Marca ‘81
a dzisiejszą sytuacją polityczną w Polsce. I dlaczego
mówi „nie!” polityce.
Paweł Marcinkiewicz
XV LO W BYDGOSZCZY
Jak historia Marca ‘81 i doświadczenie z tych czasów wpływa na
pana dzisiejsze postrzeganie rzeczywistości politycznej w Polsce?
– Ciągle uważam, że w polityce,
i tamtejszej, i dzisiejszej, trzeba
być odważnym. Jeśli nie stawiać
twierdzeń, to chociaż pytania,
żeby uzyskać odpowiedzi. To nas
łączy z Marcem ‘81, kiedy też tylko stawialiśmy pytania. Postulaty,
które tam artykułowaliśmy, były
właśnie pytaniami do władz.
Niewygodnymi.
– Tak, ale w końcu podpisali się
pod nimi. Władza wówczas odpowiedziała interwencją prokuratora, milicji, pobiciem, a dziś są lepsze metody... Można albo w ogóle
nie odpowiedzieć, albo przemilczeć, albo skłamać.
Doszukiwałby się pan jakichś
podobieństw, zależności pomiędzy sytuacją polityczną wtedy
a dziś, jakichś zaczątków podobnej cenzury czy narzucania swojej narracji?
– Jak najbardziej. Tylko że tamta
narracja miała za sobą obóz socjalistyczny, ze swoimi interesami,
wyrażanymi wówczas przez Związek Radziecki. Była zatem pewna
łatwość. Nikt im nie ufał, bo oni nie
reprezentowali nas. Tamci radni,
którzy się zbuntowali właśnie z tego powodu, uznali, że czas na to,
by rozmawiać z Polakami o Polsce.
Dzisiaj sytuacja jest odmienna. Nie
jest dramatyczna, jest i powinna

być rozgrywana w kategoriach demokracji. Zagrożenie dla wolnego
słowa zawsze istnieje ze względu
na to, że ludzie chcą narzucić swój
sposób myślenia, poglądy.

mach – wobec swoich dzieci, bliskich i znajomych.
Porozmawiajmy chwilę o przyszłości. Jak długo widzi pan jeszcze siebie w społecznej, politycznej aktywności?
– Odpowiem szczerze: to już koniec.

To ademokratyczne!
– Chcą narzucić to demokratycznie, traktują to jako dialog. Gdy
są u władzy, tym bardziej pragną
to zrobić. W oparciu o swoje instrumenty władzy zamykają usta
innym. Zwłaszcza wtedy, kiedy
im nie wychodzi. Jak wychodzi, to
pozwalają sobie na dyskusje. Jak
nie – boją się, że będą rozliczeni.
Nawet politycy państw demokratycznych nie lubią, jak odsyła ich
się do narożnika.
A co należy zrobić dzisiaj, żeby
w jakiś sposób zwrócić uwagę
społeczeństwa na to zjawisko,
ten problem?
– To, co robisz ty! Pisać i pobudzać wyobraźnię oraz wrażliwość
innych, ujawniać kłamstwa, bo
one niestety od tysiącleci istnieją.
Wszelkie władze, nie tylko w Polsce, lubią się nimi otaczać. Dla
przykładu: wojna w Iraku. Najpierw strona amerykańska słusznie interweniowała, a później to
ukrywała. Ludzie przyjmowali to
z mała dozą krytyki, co w efekcie
doprowadziło do katastrofy cywilizacyjnej: miliony rozpędzonych
po wielu sąsiednich krajach ludzi,
w tym niektórzy z bronią. Co najmniej trzydzieści-czterdzieści milionów jest poza swoim miejscem
zamieszkania, domami, rodzinami i napiera na spokojną, w miarę
urządzoną Europę. A zaczęło się to
wszystko od kłamstw.
Jest pan w stanie wymienić
jakieś konkretne przykłady
takich kłamstw w Polsce czy
w Europie?
– One same się narzucają. To jest
np. katastrofa smoleńska, która dawała niektórym ludziom
w Polsce mandat do wyjaśnienia
tej sprawy. Ów mandat do wyjaśnienia prawdy stał się hasłem wy-

• Senator Jan Rulewski

FOT. TYMON MARKOWSKI / AGENCJA GAZETA

Zawirowania na scenie
politycznej i biologia –
to dwa najważniejsze
powody, dla których
mówię: „nie”. Trzeci
rodzi się w głowie, gdy
patrzę na was, młodych.
Widzę, że mamy
następców
JAN RULEWSKI
senator

borczym, a później stał się mandatem do piastowania władzy. Jednak dziś mało już kto o tym wspomina. Stanęliśmy na dziewiątym
bodaj scenariuszu tej katastrofy.
O dochodzeniu do prawdy było
mówione podczas miesięcznic

smoleńskich, a tak naprawdę
nie wiemy nic więcej...
– Prawda? Mimo że ludzie ci byli
niejako po drugiej stronie, bardzo
mnie bolało, że sądzili oni, iż dokonuje się na nich gwałtu, ograniczając im dysputę i zabraniając
dochodzenia do prawdy. Teraz
myślą, że ktoś ich okłamał, tak jak
władza komunistyczna okłamywała nas, że komunizm to jest najlepszy z ustrojów, występują tylko
chwilowe trudności.
Czyli są takie podobieństwa?
– Zawsze. Za władzą nie kryje się
tylko jedna osoba, jak to było dawniej w ustroju monarchicznym,
gdy całkowita władza znajdowała się w rękach króla. Kryje się za
nią mnóstwo janczarów, którzy ją
wspierają, z czego mają różnego
rodzaju korzyści i w momencie,
gdy dochodzi do weryﬁkacji, oni
stają się najpierw przegranymi.
Jednak najgorsze, czego się boję,
to bycie pajacami w swoich do-

Dlaczego?
– Po pierwsze: z powodu zawirowań na obecnej scenie politycznej.
Swego czasu walczyłem z komuną w różnych postaciach. Nie była
ona tak jednolita – zdarzało się, że
w czasie Solidarności „partyjni”
brali udział w strajkach w obronie
takiego łobuza jak Jan Rulewski.
Robili to wbrew wezwaniom partii.
Istotne jest to, że my dokonujemy
sanacji ludzi z tamtego systemu. Dla
mnie człowiekiem tamtego systemu, czynnym uczestnikiem Marca
‘81 był obecny europoseł, a wówczas
pierwszy sekretarz PZPR (Janusz
Zemke znajdujący się na liście Koalicji Europejskiej do PE – przyp.
red.). To dla mnie granica w zakresie
wartości nie do przekroczenia. Nie
mogę występować w koalicji z taką
osobą. A drugi czynnik motywujący
moje odejście to biologia. A po trzecie: patrzę na was, młodych. Mamy
następców – trochę wolnego...
Będzie pan w stanie usiąść na
soﬁe przed telewizorem i przyglądać się różnym wydarzeniom
na polskiej scenie politycznej, nie mogąc brać czynnego
w nich udziału?
– Masz rację – bardzo bolesna sytuacja. Bo o ile ciało już słabe, to dusza ciągle jest gorąca – w wysokiej
temperaturze, nie mylić z gorączką.
Boję się tego, że nie będę mógł przekazać doświadczenia. Doświadczenia, które w powołaniu do polityki
rośnie w miarę wieku. Są takie zawody jak sędzia, adwokat, pedagog,
gdzie dzieje się podobnie. Trudno,
żeby człowiek młody był doskonały. Niestety, tej wiedzy nie będę
mógł przekazać, bo znowu, tak jak
w sprawie bydgoskiej, będzie trzeba powiedzieć „nie!”. l

Nagrody marszałka

Wkładają serce w to, co robią. I są nagradzani
Władze województwa od 2001
r. nagradzają ludzi, przedsiębiorstwa i instytucje wyróżniające się w regionie. Kto zdobył
je w tym roku?

Patryk Libront
ZSM NR 1 W BYDGOSZCZY
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Tegoroczna Gala Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyła się w CKK
Jordanki w Toruniu. – Już po raz
dziewiętnasty uhonorowaliśmy
zasłużone osobistości i zespoły
z Kujaw i Pomorza. Promujemy
w ten sposób warte naśladowania,
aktywne i odważne postawy – podkreślał marszałek Piotr Całbecki.
Nagrody przyznano w 13 kategoriach. Wśród laureatów znalazły się 24 osoby, zespoły i instytu-

• Gala rozdania nagród marszałka FOT. MIKOŁAJ KURAS

cje, wręczono też 33 wyróżnienia.
– Jury doceniło też za całokształt
działalności Muzeum Etnograﬁczne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu. Wśród

nagrodzonych znaleźli się m.in:
Spółka Lafarge Cement z Barcina
(powiat żniński), Zgromadzenie
Sióstr Albertynek Posługujących
Ubogim z Bydgoszczy, prof. dr

hab. inż. Adam Gadomski z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich w Bydgoszczy, dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu Marek Rubnikowicz.
Nagrody wręczane są nieprzerwanie od 2001 r. Od 2012 r. organizowane są w drugiej połowie
czerwca. Wśród laureatów Nagród
Marszałka na przestrzeni wszystkich edycji znalazły się m.in.:
przedsiębiorstwa (np. Marwit, PESA Bydgoszcz SA, Krajowa Spółka
Cukrowa SA), dyrektorzy i prezesi firm oraz stowarzyszeń (m.in.
Jan Nawrocki z Politech Sp. z o.o.
w Osielsku, Ewa i Marian Buławka
z MEDOS w Chełmnie, Piotr Madej
z Agro-Siec Sp. z o.o. w Chełmnie,
Zenon Nienartowicz ze Stowarzyszenia Pomocy Osobom Nie-

pełnosprawnych i Osobom Potrzebującym Wsparcia „Jestem”),
prezydenci i burmistrzowie miast
regionu, dyrektorzy i wicedyrektorzy placówek kulturalnych i oświatowych, osobowości związane ze
sportem. Nie zabrakło też nagród
specjalnych m.in. dla Urzędu Miasta Inowrocławia, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
PKP Polskich Linii Kolejowych,
Miasta Torunia za budowę Sali na
Jordankach, Portu Lotniczego Bydgoszcz za wprowadzenie oraz rozwój połączeń z węzłem transportowym we Frankfurcie nad Menem.
Ponadto przyznawano nagrody
specjalne za całokształt działalności m.in. biskupowi toruńskiemu
Andrzejowi Suskiemu czy Orkiestrze Kameralnej Filharmonii Pomorskiej Capella Bydgostiensis. l
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Początek festiwalu
Potrójny wernisaż
Muzyka i Architektura
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• Nasi symfonicy wystąpią w Dworze Artusa FOT. MIKOŁAJ KURAS / AGENCJA GAZETA

KONCERT
Czeka nas kolejna edycja festiwalu Nova
Muzyka i Architektura. Wakacyjne weekendy wypełnią koncerty w zabytkowych
wnętrzach na toruńskiej Starówce.
Nova Muzyka i Architektura ma za sobą
22-letnią historię. Festiwal prezentuje muzyką klasyczną w zabytkowych wnętrzach
Torunia. Do Torunia przyjadą wybitni
artyści z Polski i Europy, którzy w trakcie
wieczorów tematycznych zaprezentują

dzieła mistrzów oraz dorobek rodzimych
kompozytorów.
W piątek o godz. 19 w Dworze Artusa na
Rynku Staromiejskim 6 z toruńskimi symfonikami pod dyrekcją Rafała Karasiewicza
wystąpią gitarzyści Marek Napiórkowski
i Artur Lesicki. Usłyszymy ich autorskie
kompozycje, a także nowe interpretacje
dzieł Andrzeja Kurylewicza, Krzysztofa
Komedy, Wojciecha Kilara, Andrzeja
Korzyńskiego i Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza.
Bilety: 30 zł. l

SOBOTA-N I EDZI EL A

WYSTAWA

Galeria Wozownia przy ul. Ducha św. 6 zaprasza
na otwarcie trzech nowych wystaw, które
odbędzie się w piątek o godz. 18.
Tym razem będą to
dwa projekty
fotograficzne
– pokaz twórczości amerykańskiej
fotografki
Jacqueline Livingston,
zaangażowana
proekologicznie
wystawa
Waldemara
Zdrojewskiego – oraz pełna
osobistych odniesień
prezentacja prac malarskich
i obiektów Adriana Kolerskiego.
Wystawa „W cieniu feminizmu” prezentuje
fotografie Jacqueline Livingston, powstałe
na początku jej kariery artystycznej. „Morze
Martwe. Kamień na kamieniu nie pozostanie” to trzecia z cyklu wystaw Waldemara
Zdrojewskiego, dotyczących procesu znikania
Morza Martwego. „Osiedlowy Dom Kultury”
Adriana Kolerskiego to zaś opowieść o kulturotwórczej roli małych osiedlowych wypożyczalni wideo. l

• Praca
z zaangażowanej
proekologicznie
wystawy
Waldemara
Zdrojewskiego
FOT. MATERIAŁY PRASOWE

SOBOTA

Premiera w Horzycy

Per Musicam Ad Astra
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SPEKTAKL MUZYCZNY
„Koncert marzeń” to fascynująca
podróż przez historię muzyki
zagranicznej.
W programie znalazły się m.in. utwory
Abby, Elli Fitzgerald, Marleny Dietrich,
The Beatles, Madonny, Cindy Lauper, Bonnie Tyler, Eurythmics, Chucka Berry’ego,
a także Nirvany, Radiohead i Amy Winehouse. Wykonają je: Małgorzata Abramowicz, Maria Kierzkowska, Anna Magalska,
Julia Sobiesiak, Agnieszka Wawrzkiewicz,
Łukasz Ignasiński, Wojciech Jaworski,
Paweł Kowalski, Maciej Raniszewski,
Arkadiusz Walesiak.
Spektakl zobaczymy w sobotę i niedzielę o godz. 19 w Teatrze Horzycy przy
pl. Teatralnym 1. l

• Aktorzy zaśpiewają największe przeboje
muzyki rozrywkowej FOT. MATERIAŁY PRASOWE

FESTIWAL
W sobotę rozpocznie się festiwal
chóralny Per Musicam Ad Astra.
Do Torunia i Chełmży znów zawitają
chóry z Filipin, Indonezji, Litwy, Łotwy,
Malezji, Polski, RPA, Tajwanu i USA. Festiwal to wspólne przedsięwzięcie stowarzyszenia
miłośników muzyki chóralnej Astrolabium
w Toruniu i niemieckiej agencji Meeting Music.
Swoją nazwą przegląd nawiązuje do osoby i dzieła Mikołaja Kopernika, wpisując się tym samym
w kulturalny krajobraz Torunia.
Program siódmej edycji obejmuje przesłuchania
konkursowe i koncerty festiwalowe. Wydarzenie rozpocznie się w sobotę o godz. 16 przemarszem chórów
z Rynku Nowomiejskiego na Staromiejski. O godz. 18
w Dworze Artusa czeka nas zaś koncert „Harmonia
kontynentów”. Więcej informacji: pmaa.pl/ l

• Organizatorem
festiwalu
jest toruński chór
Astrolabium
FOT. MIKOŁAJ
KURAS / AGENCJA GAZETA
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