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TORUŃ

Gwiazdy rozrywki 
nie dla Torunia?
Rozrywka. Część torunian i 
odwiedzających miasto tury-
stów jest zdania, że Torunio-
wi brakuje dużych plenero-
wych imprez z krajowymi i 
zagranicznymi gwiazdami 
estrady.  strona 9

Mają dzieci 
wielkości trzmiela
Przyroda. Rekordowo 
niskie temperatury w zimie 
i bardzo wysokie latem nie 
zaszkodziły mieszkańcom 
toruńskiego zoo. Niektóre 
zwierzęta dochowały się 
nawet młodych.  strona 10

REGION

Sensacja 
w Grodnie
Historia. Trzy szkielety: 
kobiety, mężczyzny i dziec-
ka, skrępowane powroza-
mi, ziemia koło Mirakowa 
kryła prawie 10 wieków. 
Odkopali je archeolodzy z 
Torunia.  strona 2

CYTAT

 Na oportunistach, na 
konformistach nie można 
zbudować ani III, ani IV RP. 

Czesław Bielecki, 
były poseł 

Reklama

Dzisiaj: 
14o do 26o C

Jutro: 
15o do 25o C

Przegrany debiut 
Leo Beenhakker nie pomógł. 
Dania pokonała Polskę 2:0

Sport strony 17-20

Byli zbyt łagodni
Minister Zbigniew Ziobro  
odwołał trzech prokuratorów

 Region strona 2 
Kraj strona 4 

Nie muszą ćwiczyć
Policjantom nic nie grozi 
jak nie będą sprawni

Panorama strona 7 

Spłynęli
do Torunia
Zaroiło się wczoraj na 
Wiśle przy toruńskim 
Bulwarze Filadelfijskim
od kajaków. Przybili 
tu bowiem uczestnicy 
46. Międzynarodowe-
go Spływu Kajakowego 
„Drwęca-Wisła”. Wśród 
ponad 200 osób byli 
Niemcy, Holendrzy, Po-
lacy.
 Toruń strona 11
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Co piąty uczeń nie ma ćwiczeń
Szkoła. Mimo zapowiedzi ministra Giertycha, za podręczniki nie zapłacimy ani grosza mniej

Justyna Wojciechowska-Narloch
justyna.wojciechowska@nowosci.com.pl

Nawet 350 zł kosztować może 
komplet książek do gimnazjum 
czy liceum. To cena, którą 
coraz trudniej zapłacić prze-
ciętnemu rodzicowi. A przecież 
miało być taniej. 

Obniżkę cen podręczników obie-
cywali kolejni ministrowie eduka-
cji. Z rozmów pomiędzy rządem, 
a wydawcami nic nie wyszło. My 
tymczasem mamy połowę sierpnia 
i za książki do szkoły płacimy nadal 
bardzo drogo. 

- Coraz rzadziej pojawiają się ro-
dzice, którzy od razu kupują cały 

komplet podręczników. Najczęściej 
są to rodzice pierwszaków, którym 
bardzo zależy, żeby dzieci miały 
nowe książki, gdy zaczynają szko-
łę. Inni zakupy rozkładają na kilka 
etapów. Na pewno klu-
czowe znaczenie ma 
tu cena podręczników 
- mówi Katarzyna Gó-
ralczyk z księgarni na 
toruńskim Rubinkowie. 

Najmniej kosztują 
podręczniki do naucza-
nia zintegrowanego. Tu komplet 
dostać można za 100-150 złotych. 
Jednak podręczniki do gimnazjum 
to już kwota dwukrotnie wyższa. 
Książki, z których młodzież korzy-
sta w liceach, kosztować mogą na-
wet 350 złotych. 

- Najdroższe są podręczniki do 
języków obcych. Jedna książka do 
nauki języka angielskiego bez ćwi-
czeń, które trzeba kupić osobno, to  
wydatek prawie 80 złotych. Kogo 

na to stać? - denerwuje 
się Krystyna Sadurska, 
matka licealisty z Toru-
nia. - A to przecież nie 
wszystko. Dziecko musi 
mieć plecak, zeszyty, 
długopisy i ubranie. Co 
miesiąc trzeba dać też 

na bilet miesięczny. 
Wielu rodziców zwyczajnie nie 

stać na zakup wszystkich potrzeb-
nych dziecku podręczników. Narze-
kają szczególnie na drogie ćwicze-
nia, które potrzebne są właściwie 
do każdego przedmiotu.

Coraz rzadziej  
rodzice od razu 
kupują komplet 
podręczników.

Katarzyna Góralczyk

- To niepokojące, bo przeciętny 
rodzic ma dziś problemy z kupnem 
podręczników. W mojej szkole oko-
ło 20 procent dzieci nie ma ćwiczeń. 
To duży kłopot, bo nauczyciele nie 
mają jak pracować z uczniami. Dla-
tego staramy się na własny koszt 
kserować ćwiczenia, żeby móc nor-
malnie prowadzić lekcje - mówi 
Edward Wiśniewski, dyrektor Szko-
ły Podstawowej nr 6 w Toruniu.

Rządową pomocą na zakup ksią-
żek objęte są tylko dzieci z pierw-
szych klas szkół podstawowych. 
Dotyczy to jedynie maluchów  
z najuboższych rodzin. W Toruniu 
w tym roku darmowe książki za po-
nad 31 tysięcy złotych dostanie 334 
uczniów.     Temat dnia strona 3
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IPN nie wierzy w zdradę Herberta
Skandal. Burza po publikacji tygodnika „Wprost” o rzekomej współpracy poety z SB

Manipulacja - tak historycy IPN 
oceniają publikację „Wprost”, 
który twierdzi, że poeta Zbi-
gniew Herbert był „cennym 
informatorem” SB. 

- Doniesienia o tajnej współpracy 
Zbigniewa Herberta z SB są nie-
prawdopodobne i zupełnie niemoż-
liwe - uważa literaturoznawca, kry-

tyk literacki i znajomy Zbigniewa 
Herberta, prof. Jacek Trznadel. - To 
nie był typ człowieka, który zniżył-
by się do tego poziomu. 

Zdaniem prof. Trznadla, Herbert 
był wzywany przez SB na rozmowy, 
ale nigdy by nie powiedział rzeczy, 
która była tajna i do uszu SB nie po-
winna była trafić.

Prof. Trznadel zwrócił też uwagę, 
że motywacją dla rzekomej współ-

pracy Herberta z SB nie mogło być 
zdobycie paszportu - jak sugeruje 
„Wprost”. - Dla Herberta jedyną 
cenną rzeczą była jego własna po-
stawa moralna i to, co pisał, a nie 
paszport - zaakcentował Trznadel. 

Zdaniem Trznadla, Herbert „miał 
naturę zadziorną, nie miał postawy 
uchylania się, postawy lękowej. 

 Komentarz strona 2
 Kraj strona 4

1634906TRBTA.EPS

DZIŚ DODATKI

Bazar
Ostatnie modne  
powiewy lata 
Wędruj z nami
Na pokładzie królowej 
wyprawa do Meksyku




