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Akcja co roku rozpala lokal-
ny patriotyzm oraz pozwa-
la nieść charytatywne 

wsparcie w najdalsze zakątki kraju. 
Dla potrzebujących z 16 zwycięskich 
miast z całej Polski, Energa z Grupy 
ORLEN przekazuje bowiem nowo-
czesny sprzęt AGD o wartości 200 
tys. złotych. Zwycięzca regionalny 
może liczyć na dobroczynne nagro-
dy - energooszczędny sprzęt AGD 
o wartości 10.000 zł. Z kolei w finale 
akcji do zdobycia jest tytuł "Świetl-
nej Stolicy Polski" oraz charytatyw-
ne nagrody od Grupy Energa o łącz-
nej wartości aż 50.000 zł!

Warto mobilizować miasta do 
zgłaszania się do zabawy, a miesz-
kańców do codziennego głosowania. 
To głosy sympatyków miast zdecy-
dują kto zdobędzie tytuł i gdzie trafi 
wsparcie dla najbardziej potrzebują-
cych. Dla miłośników fotografii tra-
dycyjnie przygotowano także kon-
kurs z atrakcyjnymi nagrodami.

Miasta walczyć będą najpierw 
regionalnie. W każdym  wojewódz-
twie zostanie wybrany 1 zwycięzca 
plebiscytu. Następnie reprezentan-
ci 16 regionów powalczą w ogólno-
polskim finale. Ocena kandydatów 
odbywać będzie się na podstawie 
zdjęć rozświetlonych świątecznie 
miast opublikowanych na Swiec-
Sie.pl. Zwycięzca zdobędzie tytułu 
„Świetlnej Stolicy Polski” oraz prze-
znaczone dla osób potrzebujących 
nagrody o łącznej wartości 50 tys. zł. 
Do każdego z pozostałych finalistów 
trafia pomoc o wartości 10 tys. zł.

„Świeć się z Energą” od lat cieszy 
się dużym zainteresowaniem miast 
i zaangażowaniem lokalnych spo-
łeczności. W ostatniej edycji udział 
wzięło aż 175 miejscowości, a zwy-
ciężyło Bielsko-Biała, na które zagło-
sowano 142 tys. razy. W latach ubie-
głych tryumfowały również m.in. 
Rzeszów, Szczecin, Zamość oraz nie-
wielki Sędziszów Małopolski.

GDZIE TRAFIA POMOC  
OD ENERGI?

Od początku akcji charytatywne 
wsparcie trafiło do podopiecznych 
z ponad 200 placówek w całej Pol-
sce. Co roku lodówki, pralki oraz 
mniejsze sprzęty AGD ułatwiają oso-
bom potrzebującym codzienne życie, 
pozwalają ograniczyć zużycie ener-
gii elektrycznej i wody, przyczynia-
jąc się jednocześnie do większej tro-
ski o środowisko naturalne. O popu-
larności akcji Energi świadczy fakt, że 
w głosowaniu biorą często udział całe 
rodziny, kluby, stowarzyszenia i inne 
lokalne inicjatywy społeczne, które 
w mediach społecznościowych dopin-
gują się do działania w rywalizacji.

– Stawiamy przede wszystkim na 
korzyści, jakie mogą osiągnąć lokal-
ne społeczności. Zwycięzcy zdoby-
wają bowiem sprzęt, poprawiają-
cy warunki bytowe wielu osobom 
w potrzebie. Wartość dobroczynnej 

pomocy przekazanej dzięki akcji to 
już ponad 1 mln zł – mówi Justyna 
Kruszewska, dyrektor Departamen-
tu Marketingu Energi SA.  – W pro-
mocję akcji włączają się aktywnie 
samorządy i media lokalne, motywo-
wane możliwością zaistnienia w ple-
biscycie nawet najmniejszych miej-
scowości – dodaje.

JAK POMÓC SWEMU 
MIASTU?

To proste! Wystarczy zgłosić miasto 
do konkursu. Mogą to zrobić urzędy 
miast, ale mogą też sami mieszkańcy 
– wystarczy zrobić świąteczne zdję-
cie swojego miasta, wejść na stronę 
SwiecSie.pl, i –wybierając kategorię 
„Moje Miasto”, udostępnić zdjęcie, 
a tym samym zgłosić kandydaturę 
swojej miejscowości. Później warto 

odwiedzać stronę Swiecsie.pl i głoso-
wać wspierając w ten sposób swojego 
faworyta, w walce o prymat w regio-
nie, a następnie o tytuł „Świetlnej 
Stolicy Polski”.

Szanse na zwycięstwo zwiększa 
zaangażowanie bliskich i znajomych 
np. poprzez udostępnianie strony do 
głosowania w mediach społeczno-
ściowych. Im więcej osób włączy 
się do promocji swojej miejscowości 
i będzie codziennie oddawać głos, 
tym lepiej dla jej kandydatury.

HARMONOGRAM 
PLEBISCYTU

Miasta można zgłaszać od 4 grudnia. 
Głosowanie w pierwszym etapie roz-
pocznie się 14 grudnia i potrwa do 
7 stycznia 2021. Finał zabawy roz-
pocznie się 7 stycznia i potrwa do 

25 stycznia. Aktualne informacje 
o plebiscycie i towarzyszących mu  
konkursach w ramach „Świeć się 
z Energą” śledzić można na stronie 
SwiecSie.pl oraz w mediach społecz-
nościowych z #SwiecSie.

FOTOGRAFUJESZ? 
ZDOBĄDŹ NAGRODY ZA 
ŚWIĄTECZNE ZDJĘCIA
Przepięknie rozświetlona okolica to 
także wyjątkowy bożonarodzeniowy 
prezent dla każdego Polaka. Dzięki 
nim mieszkańcy mogą lepiej poczuć 
świąteczny klimat oraz na nowo 
odkryć dobrze znane im zakątki. 
Wielu z nas uwiecznia takie szcze-
gólne momenty na pięknych foto-
grafiach, które wywołują uśmiech 
i zapadają głęboko w pamięć.

Jak co roku plebiscytowi miast 
towarzyszyć będzie konkurs foto-
graficzny. Amatorzy fotografii będą 
mogli rywalizować w kilku kate-
goriach: Moje Miasto, Mój Dom, 
Moi Bliscy, Moja Iluminacja i Moja 
Szopka. W konkursie ocenianym 
przez jury nagrody zostaną przy-
znane w 5 kategoriach i będą bardzo 
wartościowe: 3 tys. zł dla zdobyw-
cy Grand Prix, 1 tys. dla 5 zwycięz-
ców w poszczególnych kategoriach 
oraz  25 wyróżnień o wartości 500 
zł. Dodatkowo w każdym wojewódz-
twie nagrodzonych będzie po 3 auto-
rów prac, które zdobędą najwięcej 
punktów w głosowaniu internautów. 
Konkurs fotograficzny potrwa do 25 
stycznia 2021.

Tekst i fot.: Stanisław Gazda

Głosujmy na Bydgoszcz
Niech stanie się  „Świetlną Stolicą Polski”!
Czy Bydgoszcz znowu pokona Włocławek, Toruń i inne miasta w województwie? Trwa 12. edycja ogólnopolskiego 
plebiscytu "Świeć się z Energą".
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Przywykliśmy do tego, ze rok 
rocznie Most Staromiejski 
w okresie przedświątecznym 

tętni życiem. Jest kolorowo i gwar-
nie. Jednak pandemia koronawi-
rusa zmusiła wielu z nas do zmia-
ny planów – odwołane wyjazdy, 
przełożone wybory, zmiana formu-
ły pracy czy nauki. Ze względu na 
stan epidemii Jarmark Bydgoski też 
miał zostać odwołany, żeby ograni-
czyć ryzyko zakażenia, ale i na to 
Ratusz znalazł sposób. Przeniesio-
no, bowiem Jarmark do świata wir-
tualnego.

Z początkiem grudnia została 
uruchomiona specjalna platforma – 
www.jarmark.bydgoski.pl, na któ-
rej każdy z wystawców ma swoją 
zakładkę. 

Jak mówił dyrektor Biura Promo-
cji Miasta i Współpracy z Zagranicą 
Urzędu Miasta Bydgoszczy:

„By wesprzeć kupców, którzy 
są z nami od kilku lat, stworzyli-
śmy wirtualną wersję Bydgoskiego 
Jarmarku Świątecznego. To też zna-
komita szansa dla bydgoszczan, by 
kupić oryginalne prezenty świątecz-
ne, których nie znajdziemy w skle-
pach. Tam [na platformie jarmark.
bydgoski.pl – red.] przedstawią swo-
ją ofertę. Chcemy, żeby było to miej-
sce interaktywne, gdzie można też 
przesłać życzenia świąteczne, któ-
re opublikujemy, zamieścić np. wła-
sne przepisy kulinarne i podzielić się 
nimi z innymi. Będzie też informacja 
o bydgoskiej gastronomii na wynos, 
czyli o restauratorach, którzy w tym 
trudnym czasie nie mogą zapraszać 
klientów do swoich lokali”.

Odwiedzając stronę można się 
wirtualnie przenieść właśnie na Most 
Staromiejski. Cała platforma zosta-
ła bowiem zaprojektowana na wzór 
tradycyjnego Jarmarku – wyświetlają 
się stragany dla wystawców, a także 

Na platformie można znaleźć 
produkty aż 26 wystawców: Bioeko-
wy, Browar Koronowo, Butelki pod 
Blankami, Bydgoską Wytwórnię 
Mydła, Cosinusa, Decokrainę, Flo-
rinę Dekor, Gęsie Uroczysko, Gran, 
Herbaciarnię Asię, Karczmę Kujaw-
ską, Karmelową Krainę, Kataryn-
kę, Kreatywne Studio – rękodzieło, 
Malina MB, Nadwiślańską Chatę, 
Oscypki z bacówki, Palarnię Lafaye.
pl, Skarby z Drewna, Słodką Fanabe-
rię, Świat dobrych przypraw, Syska 

Design, Własną Pasiekę Pszczelarską 
Kuś i Anielscy Fotografia&Design. 

Wśród oferowanych produk-
tów znajdziemy potrawy świątecz-
ne, wypieki, ręcznie robione ozdo-
by choinkowe, a także nietuzinkowe 
prezenty świąteczne czy słodycze. 
Każdy z wystawców ma stworzo-
ną osobną zakładkę na stronie inter-
netowe, gdzie można znaleźć jego 
produkty, a także krótką wizytów-
kę z opisem działalności i ofero-
wanych produktów. Kupujący usta-
la bezpośrednio ze sprzedawcą for-
mę dowozu – czy ma być to dostawa 
do domu, czy pocztą, czy też będzie 
to odbiór osobisty w wyznaczonym 
miejscu. Niektórzy wystawcy mają 
także dyżury.

„Z powodu pandemii koronawi-
rusa bardzo czekaliśmy na tegorocz-
ny jarmark świąteczny. Dzięki wir-
tualnej wersji będą mogli Państwo 
zachwycać się produktami, które 
przygotowujemy od miesięcy. To dla 
nas bardzo duże wsparcie. Pamię-
tajcie także o gastronomii, to dzię-
ki niej poczujemy zapach świąt” - 
zachęcają Państwo Marczakowie, 
uczestnicy jarmarku.

Na jarmarkowej stronie można 
również składać życzenia świąteczne 

swoim bliskim czy znajomym, a tak-
że dzielić się przepisami świąteczny-
mi z bydgoszczami i bydgoszczanka-
mi i czerpać z inspiracje z przepisów 
z kulinarnego kącika.

Wirtualny bydgoski Jarmark 
Świąteczny potrwa jeszcze do 31 
grudnia, więc jeśli nie zdążyliście 
jeszcze się zaopatrzyć w rękodzieło 
wystawców, to macie jeszcze szansę!

Aleksandra Malich

Bydgoski Jarmark Świąteczny 
w obliczu pandemii
Mimo pandemii koronawirusa, Bydgoski Jarmark Świąteczny odbył się w tym 
roku, ale w zmienionej formule, bo wirtualnie. 

Wieloletni wystawcy 
Bydgoskiego Jarmarku 
Świątecznego przyznają, że:

„Trzeba było wszystko 
wyprodukować, zapakować 
i stoi, czeka, chyba nie bez 
sensu. Poczujecie w domu 
zapach pomarańczy, 
cynamonu, piernika, lasu 
z naturalnej choinki. Dzieci 
ucieszą się pięknymi 
ozdobami. W tym roku jest 
tak jak jest i mam nadzieję, że 
nie zawiedziecie i będziecie 
z nami”.
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To może od początku – w 1993 
roku weszła w życie ustawa 
o tzw. kompromisie aborcyj-

nym. Pierwotnie dopuszczała ona 
cztery przesłanki do terminacji cią-
ży: zagrożenie dla życia lub poważ-
ne zagrożenie dla zdrowia mat-
ki (stwierdzone przez co najmniej 
dwóch lekarzy); jeśli nastąpiła śmierć 
płodu wskutek działań podejmowa-
nych w celu ratowania życia matki; 
jeśli badania prenatalne (potwier-
dzone prze co najmniej dwóch leka-
rzy) stwierdzają ciężkie i nieodwra-
calne uszkodzenie płodu; jeśli zacho-
dzi podejrzenie, że ciąża powstała 
w wyniku czynu zabronionego.

Po październikowym wyroku 
Trybunału Julii Przyłębskiej z czte-
rech możliwości pozostały jedy-
nie dwie. Pierwsze zmiany w 1996, 
a kolejne – 22 października 2020 
roku, kiedy to tzw. Trybunał Konsty-
tucyjny uznał, że ciężkie i nieodwra-
calne uszkodzenie płodu nie są prze-
słanką do zabiegu terminacji ciąży, 
gdyż jest rzekomo niezgodna z Kon-
stytucją. W obecnej sytuacji politycz-
nej, jedynie kwestią czasu jest stwier-
dzenie niezgodności z Ustawą Zasad-
niczą dwóch pozostałych przesłanek 
i pełne odebranie praw kobietom.

Razem z wydaniem orzeczenia 
w sprawie zaostrzenia polskiego pra-
wa aborcyjnego rozpoczęły się poko-
jowe protesty Strajku Kobiet. Odby-
wają się one w wielu miastach, mia-
steczkach i małym miejscowościach 
w Polsce i za granicą. Setki tysięcy 
wychodzących na ulice przez ostat-
nie dwa miesiące, chcą w ten spo-
sób pokazać swój sprzeciw wobec 
wyroku upolitycznionego Trybuna-
łu Konstytucyjnego i ograniczaniu 
praw kobiet.

Już na samym początku swoje 
wsparcie Strajkowi Kobiet okazało 
wiele osób publicznych i instytucji 
kulturalnych. Kilka dni po wyroku 
Trybunału Julii Przyłębskiej akto-
rzy bydgoskiego Teatru Polskiego 
wygłosili oświadczenie, w którym 
wyrazili swoje wsparcie dla Ogól-
nopolskiego Strajku Kobiet: „Solida-
ryzujemy się ze wszystkimi kobieta-
mi i stanowczo podkreślamy, że sto-
imy murem za wolnością osobistą 
i prawem do decydowania”. Aktorzy 
podkreślali, że choć na środę został 
ogłoszony Ogólnopolski Strajk, który 
popierają, to zagrali spektakl z sza-
cunku do widzów.

Swoje wsparcie dla strajkujących 
okazali również radni miejscy Byd-
goszczy, którzy w oficjalnym apelu 
podkreślali, że: 

Rozstrzygnięcie tzw. „Trybunału 
Konstytucyjnego”, w którym zasia-
dają sędziowie wybrani z narusze-
niem prawa, to skandaliczny zamach 
na wolność, konstytucyjne niezby-
walne prawa polskiego społeczeń-
stwa. To drastyczne odebranie kobie-
tom prawa do samostanowienia, do 
decydowania o własnym ciele, zdro-
wiu i życiu.

Pod apelem podpisali się rad-
ni z klubów Koalicji Obywatelskiej 
i Lewicy Razem, natomiast radni 
Prawa i Sprawiedliwości nie podpi-
sali się pod nim i mocno zakłócali 

porządek obrad, tym samym unie-
możliwiając mieszkańcom uczest-
niczenie w sesji Rady Miasta, która 
odbywała się zdalnie.

Radni powołali się także na 7. art. 
Międzynarodowego Paktu Praw Oby-
watelskich i Politycznych, który 
brzmi: „Nikt nie będzie poddawany 
torturom lub okrutnemu, nieludzkie-
mu albo poniżającemu traktowaniu 
lub karaniu”. Jak podkreślają w apelu 
radni: „Orzeczenie z 22 październi-
ka stoi w jawnej sprzeczności z tymi 
zapisami” i nie jasno określili, że 
nie godzą się na ograniczenie praw 
kobiet, ich wolności, a także nawo-
ływali, aby inne samorządy lokalne 
i regionalne przyłączyły się i popar-
ły ich apel.

Trochę ponad tydzień po rozpo-
częciu ogólnopolskich protestów, 
głos zabrał premier Mateusz Mora-
wiecki, który podczas konferencji 
prasowej na Stadionie Narodowym 
stwierdził, że: „To spór o to, by dzie-
ci, które mają zespół Downa, mogły 
się urodzić. Druga część sporu doty-
czy tego, by było prawo do nieskrę-
powanej aborcji”. Nie odniósł się 
jednak do sytuacji wykrycia wad 
letalnych u płodu, które skutku-
ją poronieniem samoistnym, przed-
wczesnym porodem, wewnątrzma-
cicznym zgonem lub przedwczesną 
śmiercią noworodka. Ponadto – na 
słowo komentarza nie zasłużyły sta-
tystyki CBOS, przytaczane przez 
Ogólnopolski Strajk Kobiet, Lewicę 

i Partię Zieloni, z których wynika, że 
w Polsce 4,1 – 5,8 mln kobiet doko-
nało zabiegu terminacji ciąży.

Największy protest Ogólnopol-
skiego Strajku Kobiet odbył się 30 paź-
dziernika pod nazwą Wielki Marsz na 
Warszawę. W tym wydarzeniu wzię-
ło udział ponad 100 tysięcy osób – 
według wielu komentatorów był to 
najliczniejszy protest uliczny w histo-
rii Polski. Marsz wyruszył punktu-
alnie o 17. z trzech miejsc w Warsza-
wie – z placu Zawiszy, spod Kolumny 
Zygmunta na placu Zamkowym i spod 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na 
al. Ujazdowskich. Pseudokibice zakłó-
cali pokojową manifestację, jednak 
szybko zostali spacyfikowani przez 
policję. Warszawskich ulic w tym dniu 
broniła nie tylko policja, ale i żandar-
meria wojskowa, która stanęła m.in. 
pod Sejmem, Kancelarią Premiera 
i przy niektórych kościołach.

W Dzień Zaduszny - 2 listopa-
da zorganizowano kolejne bloka-
dy miast. A aktorzy bydgoskiego 
Teatru Polskiego wyszli przed budy-
nek Teatru, łącząc się w proteście ze 
strajkującymi na ulicach. Na gmachu 
zawisł baner z wymownym napisem 
„Miałeś chamie złoty róg” i charak-
terystyczne dla Strajku Kobiet czer-
wone błyskawice.

Jedna z najgroźniejszych mani-
festacji miała miejsce 18 listopada. 
Wtedy to policja używała siły i gazu, 
a w tłumie pojawiły się prowokato-
rzy z policyjnymi naszywkami na 
kurtkach. Protestujący wystartowali 
spod pomnika Witosa i z Alei Ujaz-

„No women, no kraj”,  
czyli bydgosko-warszawska 
relacja ze Strajków Kobiet
Gazem po oczach posłankom, funkcjonariusze „w cywilu” z pałkami teleskopowymi i „kloaka” księdza Kneblewskiego. 
Dla Was podsumowaliśmy wydarzenia związane z protestami Strajków Kobiet w Bydgoszczy i Warszawie.
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dowskich. Pierwszym celem był pl. 
Na Rozdrożu – niedaleko Kancela-
rii Prezesa Rady Ministrów. Policja 
odcięła ul. Piękną, kierując tam kil-
kanaście wozów oraz co najmniej kil-
kudziesięciu funkcjonariuszy uzbro-
jonych w pałki, tarcze i gaz. Przy pl. 
Trzech Krzyży grupa protestujących 
została odcięta przez policyjny kordon 
– demonstrującym udało się wydo-
stać dzięki życzliwości okolicznych 
mieszkańców. Manifestacja skiero-
wała się w stronę ronda de Gaulle’a. 
W tym czasie kilkaset osób utknęło 
w policyjnym kordonie na ul. Pięk-
nej. Na miejscu była posłanka Joanna 
Scheuring-Wielgus. 

Główna część marszu ruszy-
ła Nowym Światem. W tym czasie 

do protestujących doszedł komu-
nikat o grupach skrajnie prawico-
wych, powiązanych z tzw. „stra-
żą narodową”, które stały w okoli-
cach Krakowskiego Przedmieścia. 
Otrzymaliśmy sygnały, że funk-
cjonariusze z kordonu na ul. Pięk-
nej nakazują ściągać maski w celu 
weryfikacji tożsamości. Miał być 
to pretekst do wystawienia manda-
tu za… brak maseczki. Po przepy-
chankach z mundurowymi i pró-
bie zatrzymania osób, które chcia-
ły dołączyć do manifestacji, marsz 
skierował się w stronę siedziby TVP 
na pl. Powstańców Warszawy. Czę-
ści protestujących nie udało się prze-
dostać ponownie na plac przy TVP. 
Tłum się nieco przerzedził, jednak 
niebawem plac został odcięty ze 
wszystkich czterech stron – od ul. 
Wareckiej i naprzeciwko TVP sta-
ły kordony, nowy ustawił się bez-
pośrednio przy budynku telewi-
zji. Dziwna sytuacja nastąpiła przy 
arkadach (w budynku naprzeciw-
ko siedziby telewizji jest przejście 
pod arkadami) – przejście to zosta-
ło odcięte przez osoby cywilne – nie 
byli to mundurowi. Dopiero po kil-
kunastu minutach dołączyli do nich 
umundurowani funkcjonariusze. 
W trakcie otaczania osób protestu-
jących, doszło do kilku prób zatrzy-
mania. Funkcjonariusze wyciągali 
pojedyncze osoby z tłumu i otacza-
li. Protestujący otaczali wtedy mun-
durowych i odpowiadali okrzykami 
„wypuść go/ją”. Bezpośrednio przy 
policyjnym kordonie doszło do ata-
ku funkcjonariusza na jedną z osób 

demonstrujących. Policjanci rozpylili 
gaz w kierunku osób zgromadzonych 
przed kordonem. 

Mundurowi użyli również gazu 
wobec posłanki Partii Razem Mag-
daleny Biejat, która wyciągała w ich 
stronę legitymację poselską. W środ-
ku tłumu pojawili się – prawdopo-
dobnie – policyjni prowokatorzy. 
W ruch poszły granaty hukowe i pał-
ki teleskopowe przeciwko bezbron-
nym ludziom. Tłum natarł na nie-
wielką grupę agresorów w cywi-
lu, odciągając ich w stronę kordonu 
na ul. Wareckiej, krzycząc „gdzie 
jest policja?”. Chwilę później agre-
sorzy zostali odciągnięci za kordon 
przy siedzibie TVP przez munduro-
wych w zwartym szyku. W momen-

cie otoczenia przez funkcjonariuszy 
ze wszystkich stron, policja zaczęła 
nawoływać do… rozejścia się. Część 
osób protestujących czuła się zdezo-
rientowana: „Gdzie mamy pójść, jak 
nas zamknęli jak zwierzęta w klat-
ce?” – komentowała jedna z manife-
stantek. Posłance Koalicji Obywatel-
skiej Monice Wielichowskiej złama-
no legitymację poselską.

Kilka dni później podczas 
kolejnego protestu – 28 listopada 
– w 102. rocznicę uzyskania przez 
kobiety praw wyborczych, posłan-
ka Inicjatywy Polskiej – Barba-
ra Nowacka – została zaatakowana 
gazem przez „stróżów prawa” gazem 
z odległości około 30–50 cm. Posłan-
ka trzymała legitymację poselską 
wyraźnie przed sobą i nie zachowy-

wała się agresywnie (podobnie, jak 
wszyscy protestujący).

Głos w sprawie Strajku Kobiet 
zabrał również kapelan narodowców 
– ks. Roman Kneblewski. Kapelan 
narodowców nie wywoływany przez 
nikogo do wypowiedzi, postanowił 
zabrać głos na temat Strajku Kobiet 
na swoim kanale w serwisie YouTube.  
Księdza Romana Kneblewskiego naj-
bardziej oburzają wulgaryzmy rzuca-
ne z ust kobiet, jak stwierdził: „Robią 
ze swoich ust kloakę”. Kapelan naro-
dowców nie szczędził obelg w stosun-
ku do kobiet stosujących wulgaryzmy, 
jak i popierających Strajk. „Jeśli kobie-
ta używała wulgaryzmów na ulicach, 
to od razu miała na czole wypisaną 
profesję” – powiedział, sugerując, że 

chodzi mu o prostytutki.
Ksiądz Kneblewski opowiedział 

również o swoim pobycie w szpita-
lu – „Maseczki czarne i tam wyma-
lowane czerwone błyskawice, ja się 
poczułem jakbym był w piekle” – 
komentował wspierające protest pie-
lęgniarki szpitala. „One się widocz-
nie utożsamiają z tą rozwrzeszczaną 
tłuszczą, która wykrzykuje wulgary-
zmy” – mówił dalej o pielęgniarkach. 
Ksiądz Roman Kneblewski opowia-
da o swoim pobycie w szpitalu. – 
Widziałem pielęgniarki w czarnych 
maseczkach z czerwonymi błyska-
wicami, jakieś diablice mnie otacza-
ją. Czułem się jak w piekle – narze-
ka na kobiety kapelan narodowców.

„Kloaka” jest chyba jednym 
z ulubionych słów kapelana naro-

dowców, gdyż używał go również, 
opisując Strajk Kobiet – „Te protesty, 
jakiś tam Strajk Kobiet, to są jedne 
wulgaryzmy, skandowane i wykrzy-
kiwane. Mało, że to kobiety tak 
wrzeszczą, robią ze swoich ust klo-
akę, to nawet dziewczynki nieletnie 
mają w swoich rękach transparenty 
z wulgaryzmami…”. Kapelan naro-
dowców na koniec jednoznacznie 
stwierdził, że kobiety nie mają pra-
wa stosować wulgaryzmów, szcze-
gólnie w obecności płci przeciwnej, 
ponieważ robią ze swoich ust „żało-
sną kloakę”. Jednak mężczyznom 
przyzwolił na używanie „brzydkich 
słów” od czasu do czasu.

Strajkujące kobiety i ich bliscy, 
mimo wielu krzywdzących gło-

sów skierowanych w nie, nie skła-
dają parasolek. Kolejne duże prote-
sty odbyły się w rocznicę ogłoszenia 
stanu wojennego. 

W Warszawie, osoby protestujące 
punktualnie zablokowały warszaw-
skie rondo Dmowskiego (nazywane 
Rondem Praw Kobiet). Po kilku minu-
tach co najmniej kilkutysięczny tłum 
ruszył w kierunku Żoliborza. Policja 
próbowała – nieskutecznie – bloko-
wać przemarsz już przy stacji metra 
Świętokrzyska. Następnie miało miej-
sce zjawisko, nazywane przez organi-
zatorki “grą terenową” – policja blo-
kowała ulicę, a tłum skręcał w boczną 
i obchodził kordon bokiem. Tak dzia-
ło się m.in. w okolicach ul. Królew-
skiej i Mostu Gdańskiego. W drodze 
na plac Bankowy osoby protestują-

ce były świadkami niecodziennego 
wydarzenia. Mianowicie – funkcjo-
nariusze odcięli kordonem Pomnik 
Ofiar Tragedii Smoleńskiej – słynne 
schody na placu Piłsudskiego. Obok – 
w pobliżu równie obstawionego hote-
lu – mundurowi użyli gazu wobec 
protestujących. Następnie protestują-
cy zajęli Wisłostradę. Bocznymi uli-
cami przedostali się do ul. Mickiewi-
cza. Wchodząc na ulicę Mickiewicza, 
słychać było “Mury” Kaczmarskie-
go. Ok. 200 metrów od stacji metra 
Marymont mundurowi odcięli dro-
gę osobom protestującym. Okoliczne 
gastronomie rozdawały strajkującym 
ciepłą kawę i herbatę.

Bydgoska demonstracja w tym 
dniu zaczęła się przy biurze PiS na 

ul. Gdańskiej. Spod regionalnej sie-
dziby partii rządzącej, osoby prote-
stujące ruszyły ul. Mostową na Sta-
ry Rynek, a stamtąd na Wełniany 
Rynek – pod biuro Łukasza Scheri-
bera (z PiS). Co najmniej kilkusetny 
tłum przeszedł po raz kolejny ulica-
mi miasta, pokazując swój sprzeciw 
wobec wyroku TK.

Choć władza zmusiła kobiety do 
przymusowego bohaterstwa, to kobiety 
nie zamierzają składać parasolek i będą 
walczyć dalej o swoje prawa. Do tej 
pory nikt nie był zmuszany do termi-
nacji ciąży, to zawsze był wybór kobie-
ty, który obecnie został jej odebrany.

Aleksandra Malich 
Piotr Malich
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Pomagają z dobroci serc, bo 
wiedzą, że inni mają gorzej
Przedsiębiorczynie – Ewa Arbuz i Karolina Pasińska i przedsiębiorcy z Placu Wolności 
wraz z Michałem Wysockim z Lewicy Razem przekazali 11 grudnia dary dla Centrum 
Pomocy dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi.

Ten rok z pewnością odci-
snął szczególne piętno na nas 
wszystkich – niektórzy stra-

cili prace, przedsiębiorcy zanotowa-
li ogromne spadki obrotów, a wie-
lu z nas przytłoczyła również sama 
świadomość panującej pandemii. 
Wśród wszystkich złych rzeczy, któ-
re wydarzyły się w roku 2020, próbu-
jemy szukać iskierki radości, szczę-
śliwych chwil.

I właśnie taką iskierkę dali 
w piątek – 11 grudnia – kobietom 
z Centrum Pomocy dla Bezdomnych 
Kobiet i Matek z Dziećmi przedsię-
biorcy i przedsiębiorczynie z Placu 
Wolności wraz z Michałem Wysoc-
kim. Jak sami mówią – „pomaga-
my, bo dla nas to niewielki koszt, 
a dla tych kobiet i dzieci jest to pew-
nie namiastka radości, która może 
przywrócić, chociaż na pięć minut, 
uśmiech”.

Przekazane zostały świąteczne 
akcenty w postaci gwiazd betlejem-
skich, a także wiele produktów żyw-
nościowych, takich jak makaron, 
olej, kawa, herbata czy zupy ekspre-
sowe.

Jedna z przedsiębiorczyń z Pla-
cu Wolności – Karolina Pasińska – 
zaapelowała:

„Z okazji zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia apeluje do 
wszystkich bez wyjątku o okaza-
nie empatii ludziom w potrzebie. 
Nie musi to być oczywiście pomoc 
materialna, ponieważ nie wszystkich 
jest na to stać w obliczy pandemii. 
Czasem poświęcenie drugiemu czło-
wiekowi 30 minut na wspólną roz-
mowę może przynieść spektakularne 
efekty a dla nas samych gigantyczną 
satysfakcje. Wydajemy setki złotych 
na fajerwerki, możemy tym samym 
wydać 10zł i sprawić uśmiech na 
nie jednej zatroskanej twarzy. Bądź-
my szlachetni i pomagajmy, to nasza 
przyszłość. Bezinteresowna pomoc 
człowiekowi w potrzebie czyni z nas 
lepszych ludzi”.

Przedsiębiorcy z Placu Wolności 
podkreślają, że dobro wraca i warto 
pomagać. A coś, co nam może wyda-
wać się drobnostką, dla kogoś inne-
go może być naprawdę wielką pomo

Michał Wysocki z bydgoskiej 
Lewicy Razem zaapelował do byd-
goszczan i bydgoszczanek, by zwra-
cali uwagę na ludzi w kryzysie bez-
domności:

„Szczególnie teraz, gdy tempe-
ratura spada do okolic zera, osoby te 
są narażone na wychłodzenie orga-

nizmu, co może doprowadzić do 
utraty zdrowia, a nawet do śmier-
ci. Ważne jest, żebyśmy reagowa-
li w porę. Jeżeli widzimy taką oso-
bę w kryzysie bezdomności, która 
śpi na ławce, zadzwońmy na numer 
alarmowy 112, bo możemy ura-
tować tej osobie zdrowie a nawet 
życie”.

Inna przedsiębiorczyni z Pla-
cu Wolności – Ewa Arbuz – przy-
pomniała także, abyśmy pamiętali 
także o osobach starszych i scho-
rowanych: 

„Pomagajmy sobie nawzajem 
nie tylko w okresie świątecznym, 
ale przez cały rok, myślę, że przez 
takie drobne gesty możemy uczy-
nić świat trochę lepszym, pomagaj-
my póki możemy, nigdy nie wiado-
mo, kiedy to my będziemy potrze-
bować pomocy, pamiętajmy, że 
dobro wraca ze zdwojoną siłą”. 

Inicjatorzy i inicjatorki akcji 
apelowali także, aby, w miarę moż-
liwości, wpierać tego typu ośrodki, 
nie tylko w naszym mieście, ale 
w całej Polsce. Żeby otwierać swo-
je serca na bardziej potrzebujących.

Aleksandra Malich

Druga fala pomocy dla 
medyków ze strony 
Carrefour’a
41 szpitali zakaźnych w całym kraju 
otrzymuje wsparcie

Carrefour ponowił swoją akcję wsparcia medyków 
w całym kraju. Polskie szpitale zakaźne otrzymują pomoc 
żywnościową od hipermarketów w ich okolicy.

Lekarze, pielęgniarki i cały per-
sonel szpitali stoi na pierwszej 
linii frontu walki z pandemią 

koronawirusa. W ramach podzięko-
wań za ich heroiczną walkę, Carrefo-
ur uruchomił kolejną pulę środków na 
wsparcie 41 szpitali w całym kraju.

Rodzaj pomocy świadczonej dla 
konkretnego szpitala przez sąsiedni 
hipermarket jest każdorazowo kon-
sultowana z dyrektorami placówek, 
tak aby zabezpieczać bieżące potrze-
by szpitali.

Jak mówi Tareck Ouaibi, któ-
ry pełni obowiązki Prezesa Zarządu 
Carrefour Polska:

„Świat po raz drugi w tym roku 
stanął w obliczu trudu walki z zabój-
czym koronawirusem. Druga fala 
pandemii jest znacznie bardziej 
dotkliwa dla całej polskiej służby 
zdrowia, ale przede wszystkim dla 
lekarzy i pracowników medycznych, 
którzy każdego dnia podejmują nad-
ludzki wysiłek walki o nasze życie 
i zdrowie. Wierzymy, że wsparcie 
placówek medycznych, podobnie 
jak podczas pierwszej fali pandemii, 
pomoże w zaspokojeniu bieżących 
potrzeb ich pracowników, pozwala-
jąc na większy komfort pracy i sku-
teczną walkę z chorobą”.

W ramach podziękowań za hero-
iczną walkę lekarzy, pielęgniarek 
i całego personelu szpitali z pande-
mią koronawirusa, szpitale w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim tak-

że otrzymały wsparcie. W naszym 
regionie firma wsparła już Regional-
ny Szpital Specjalistyczny w Gru-
dziądzu i Wielospecjalistyczny Szpi-
tal im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu. 
Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-
-Zakaźny w Bydgoszczy także otrzy-
mał wsparcie. Placówka dostała koce, 
piżamy, ręczniki papierowe, masecz-
ki, a także słodycze, owoce oraz soki.

Aleksandra Malich 
Foto: Twitter Carrefour Polska
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Detoks, w największym skró-
cie, polega na wyelimino-
waniu chęci ponownego się-

gnięcia po środek uzależniający 
oraz na możliwie najłagodniejszym 
przejściu przez etap po odstawieniu 
alkoholu, narkotyku czy też leku; na 
pomocy w powrocie do normalnego 
życia, do jak to się mówi - stanięcia 
na nogi.

Często się zdarza, że  ostat-
nią deską ratunku, takim swoistym 
kołem ratunkowym dla chorego, 
próbuje być najbliższa rodzina oso-
by uzależnionej. Szkopuł w tym, 
że powszechnie znikoma jest wie-
dza o tym, jak pomóc, jak poradzić 
sobie z problemem, który jest trud-
nym doświadczeniem dla każdego, 
bo dotyczy on zarówno osoby uza-
leżnionej, jak też jej otoczenia. 

I tu najlepszym rozwiązaniem 
jest właśnie skorzystanie z usługi 
DETOKS BYDGOSZCZ, który gwa-
rantuje 100 procentową skuteczność 
i dyskrecję do tego stopnia, że nawet 
jeżeli zabieg, a następnie leczenie 
odbywają się w domu wielorodzin-
nym, to wiedzą o tym jedynie oso-
by korzystające z pomocy. Cały pro-
ces detoksykacji, wykonywany przez 
wykwalifikowanych lekarzy, pielę-
gniarki i terapeutów - w zależności od 
stanu pacjenta - trwa od półtorej godzi-
ny do dwóch godzin i przeprowadza-
ny jest w miejscu przebywania chore-
go. Nie potrzeba przy tym okazywać 
żadnych dokumentów, tłumaczyć się 
z czegokolwiek, i co istotne - usługa 
taka oferowana jest przez 24 godziny 
na dobę, również w weekendy na tere-
nie Bydgoszczy, Torunia i wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego.

Bardzo ważna jest także sku-
teczność detoksykacji. Już po pierw-
szej godzinie jej stosowania pacjent 
odczuwa wyraźną poprawę samopo-
czucia. Po zabiegu nie pozostaje pozo-
stawiony sam sobie. Otrzymuje na 
trzy dni, skonsultowane z lekarzem 
leki, które pozwalają na bezproble-

mowe przejście przez tzw.  fazę odsta-
wienia, czyli „głód biochemiczny”.

Detoksykacja jest procesem jed-
norazowym. Kolejnym krokiem jest 
wyjście z uzależnienia, czyli terapia, 
ale to już oddzielne zagadnienie.

Z detoksykacji mogą, a nawet 
powinny skorzystać osoby, które chcą 
wyjść z nałogu, z ciągu alkoholowego,  
albo mocno „zabalowały”, aż po zatru-
cie alkoholem, i chcą dalej normalnie 
żyć, szybko stanąć na nogi! Po detoks 
powinni zgłosić się również ci, którzy 
próbują zagłuszyć problemy życiowe 
narkotykami, cierpiący na lekoma-
nię, mając przy tym świadomość, że 
pogrążają się coraz bardziej, wpadając 
w zaklęty krąg uzależnienia. Ale nie 
tylko. Detoksykacja jest również sku-
tecznym antidotum w przypadku  osób 
przepracowanych, które często prze-
chodzą infekcje w okresie jesienno-
-zimowym, albo są w ciągłym stresie, 
w złym stanie psychicznym.

Jeśli nie możesz czekać, bo uza-
leżnienie spowodowało już dość pro-
blemów w Twoim życiu zawodowo-
-rodzinnym, zamów domowe odtru-
cie organizmu. Dyskretnie, w zaciszu 
własnego domu, przejdziesz detok-
sykację od alkoholu, leków i narko-
tyków - otrzymując także wsparcie 
psychologiczne, pozwalające zrege-
nerować ciało i duszę w drodze do 
nowego, wolnego od uzależnienia 
życia. Detoksykacja, to  zabieg wła-
śnie dla Ciebie!

Stanisław Gazda„DETOKS BYDGOSZCZ 
tel: +48 536 467 218

Jak skutecznie przerwać 
ciąg uzależnienia?
Jak stanąć na nogi po przedawkowaniu? To proste! 
Wystarczy DETOKS BYDGOSZCZ!
Detoksykacja, to usługa świadczona osobom, które są albo w tzw. ciągu alkoholowym, narkotykowym bądź lekowym, 
albo doszło u nich do zatrucia alkoholem, co w obecnej sytuacji pandemicznej możne nastąpić nawet po jednym piwie. 
Kolejnym krokiem w pomocy jest leczenie.

 

Co zrobić, żeby nas nie dopa-
dła zimowa chandra czy prze-
ziębienie? Można by ogólnie 

powiedzieć – sposobów jest tyle, ile 
ludzi na świecie – ale taki ogólnik 
dalej nam nic nie daje. Zatem, jak 
zadbać o siebie zimą? 

Przede wszystkim, trzeba ubie-
rać się ciepło. Wydaje się banalne, 
ale jest bardzo ważne. Warto zadbać 
o ocieplane i nieprzemakające obu-
wie, a także o ciepłe rękawiczki 
i czapkę. Zimą najlepiej ubierać się na 

przysłowiową cebulę, czyli warstwo-
wo – łatwiej będzie nam zachować 
ciepło nawet w najmroźniejsze dni.

Warto również wzmacniać natu-
ralnie naszą odporność, sięgając cho-
ciażby po bogatą w witaminy i mine-
rały dietę czy wysypiając się odpo-
wiednio. Można stosować również 
naturalne antybiotyki, jakimi są 
czosnek, miód i babka lancetowata. 
Aby cieszyć się dobrym zdrowiem 
również zimą trzeba znaleźć czas na 
relaks i aktywność fizyczną.

Aby uniknąć zimowej chandry, 
musimy pamiętać o dbaniu o nasze 
samopoczucie nie tylko fizyczne, 
ale także psychiczne. Można sobie 
umilić zimowe, mroźne dni, słucha-
jąc ulubionej muzyki czy znajdując 
chwilę tylko dla siebie – na przy-
kład w towarzystwie gorącego napo-
ju i książki lub serialu. 

Pamiętajmy, że zima to tylko kil-
ka miesięcy, a już za chwilę nasta-
nie piękna wiosna i wszystko zacznie 
budzić się do życia.  AM

Hu! hu! ha! 
Czy zima jest taka zła?
Zima to szczególna pora roku, podczas której szczególnie powinniśmy dbać o swoje 
zdrowie, ponieważ to właśnie wtedy najczęściej zapadamy na tzw. sezonowe dolegliwości. 
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Judyta Grandzicka i Malwi-
na Chmara są praktycznie na 
każdym bydgoskim proteście. 

Zarówno na pierwszym, masowym 
proteście, kiedy na ulicę wyszło 
co najmniej kilka tysięcy bydgosz-
czanek i bydgoszczan, jak i na nie-
dawnych, już nieco skromniej-
szych. Pytam nieco przewrotnie – co 
mogłoby zakończyć protesty. Odpo-
wiedź jest jasna: „Realizacja naszych 
postulatów. Jako Bydgoski Strajk 
Kobiet przygotowałyśmy listę postu-
latów, które powinny zostać spełnio-
ne. Wykraczają one poza kwestię 
prawa do aborcji. Dotyczą one m.in. 
pełnego równouprawnienia osób 
LGBT+, wprowadzenia „Piątki dla 
zwierząt”, czy też rzetelnej edukacji 
seksualnej” – komentuje Malwina.

Wiktor Miazek – licealista 
z Łodzi, przewodniczący Stowa-
rzyszenia Ostra Zieleń – zauważa: 
„Protesty nie skończą się same z sie-
bie. Jeśli skończą się w jednej for-
mie – zaczną się w innej. Jeśli skoń-
czą się masowe protesty, zaczną się 
małe akcje w mniejszych miejscowo-
ściach”.

Zdaniem części moich rozmów-
czyń i rozmówców, to właśnie dotar-
cie do mniejszych miejscowości 
powinno być celem osób strajkują-
cych. Laura Kwoczała – maturzystka 
z Oleśnicy, rzeczniczka Ostrej Ziele-
ni – uczestniczyła oraz przemawiała 
na kilku protestach w swojej – rów-
nież dość niewielkiej – miejscowo-
ści. W ostatnim czasie została rów-
nież zaproszona na protest w Milczu: 
„Przybrał on bardzo ciekawą formę – 
kilkanaście osób zebrało się na ryn-
ku i za pomocą rzutnika wyświetli-
li kompilację wystąpień gen. Jaru-
zelskiego i obecnego wicepremiera 
ds. nie-bezpieczeństwa. Pierwsze 
protesty zgromadziły tam nawet 
600 osób. Jak się dowiedziałam od 
mieszkańców, po drugim proteście, 
kiedy w lokalnych mediach ukaza-
ły się zdjęcia, do miejsc zatrudnienia 
osób protestujących były wykony-
wane telefony z lokalnego biura PiS. 
Była wręcz sugestia, aby „wyciągać 
konsekwencje” za manifestowanie 
swoich poglądów.”

Franek Broda – mieszka-
niec Wrocławia, a także siostrze-
niec premiera Morawieckiego, któ-
ry nie szczędzi krytycznych uwag 
pod adresem obozu rządzącego – 
tak widzi rolę obecnych strajków: 
„Protesty są ważną formą sprzeci-
wu, którą możemy – jako obywate-
le – wyrażać. Mamy rząd Kaczyń-
skiego, Trybunał Przyłębskiej, edu-
kację Czarnka, a policja zachowuje 
się coraz bardziej jak milicja, ale Pol-
ska jest nasza i musimy pokazać, że 
tak łatwo jej nie oddamy”. I doda-
je: „Walczymy przede wszystkim 
o szacunek do drugiego człowie-
ka. Za edukację odpowiada mizogin 
i homofob, prezydent Duda podczas 
kampanii odczłowieczał ludzi, nazy-
wając ich „ideologią” – ci ludzie nie 
mają szacunku do drugiego człowie-
ka. To musi się zmienić, to są pod-
stawowe kwestie. Jest mi napraw-
dę przykro, że muszę protestować 
w obronie podstawowych wartości”.

Rienka Kasperowicz – rów-
nież z Oleśnicy – zauważa, że jeden 

z efektów protestów zaczyna być 
już widoczny: „Najważniejsza jest 
zmiana w mentalności i postrze-
ganiu tematu aborcji. W Polsce też 
już to się dzieje, widzę to także po 
sobie. Ludzie zaczynają rozumieć, że 
o aborcji można mówić nie tylko „na 
smutno”, ale także jako o normal-
nym zabiegu medycznym. Zaczyna-
ją zauważać, że „kompromis”, który 
funkcjonował w ostatnich latach, nie 
był dobrym rozwiązaniem i nie może 
być do niego powrotu”.

Myśląc o ostatnich protestach, 
mamy przed oczami zdjęcia z War-
szawy, gdzie w marszu szło ponad 
100 tysięcy osób, a także z naszego 
lokalnego „podwórka” – co najmniej 
kilka tysięcy osób na rondzie Jagiello-
nów. Wiktor dodaje: „Część protestów 
była naprawdę liczna. Łódź nigdy 
nie była aktywna w sprawach poli-
tycznych i społecznych. Najpierw 
13, a potem nawet 30 tysięcy osób. 
To największe protesty po 1989 
roku”. Jak komentuje Laura: „W mojej 
30-tysięcznej Oleśnicy, sypialni Wro-
cławia, w szczytowym momencie na 
ulice wyszło ponad 1000 osób. Takiej 
sytuacji jeszcze nie było”.

Pytam także o to, kogo spoty-
kają na protestach – czy jest grupa 

osób szczególnie mocno zaangażo-
wana, która pojawia się praktycz-
nie zawsze. „Na protestach w Łodzi 
zawsze widać osoby z kilku partii 
i organizacji: Partię Zieloni, Lewicę 
Razem, SLD, PPS oraz młodzieżówki 
– Stowarzyszenie Ostra Zieleń, Mło-
dzi Razem, FMS, Organizacja Mło-
dzieżowa PPS, a także Przedwiośnie. 
Praktycznie na każdej manifestacji 
są także osoby z Fabryki Równości 
i Dziewuchy Dziewuchom” – stwier-
dził Wiktor. Jak zauważa Malwina: 
„Jest grupa około 60 osób, które są na 
każdym proteście. To są osoby w róż-
nym wieku i z różnych środowisk”. 
Z kolei Franek przytacza histo-
rię: „Spotkałem panią, która miała 
około 60 lat. Stała sama pod urzę-
dem wojewódzkim z transparentem. 
Trzęsła się z zimna, ale stwierdziła, 
że nie ma wyjścia i musi zaprotesto-
wać, skoro żyje w takim kraju, sko-
ro są nam wszystkim odbierane pod-
stawowe prawa, skoro nie chce zosta-
wić swojej wnuczki w takim piekle. 
Zszokowały mnie słowa Andrzeja 
Dudy, ministra Czarnka, posła Żalka, 
zszokowało mnie to, co robią polity-
cy PiS-u. Postawa tej pani mnie nie 
szokuje, raczej mnie cieszy i mam do 
niej duży szacunek”.

Wszystkie osoby, z którymi roz-
mawiałem, są jednak zgodne w tym, 
że skala protestu zależy od wie-
lu czynników – formy (happening, 
flash mob, marsz, blokada ulicy itp.), 
a nawet dnia tygodnia oraz pogo-
dy. Część osób nie może uczestni-
czyć ze względu na swoje obowiązku 
– szkolne, studenckie, czy też zawo-
dowe. Jednak nawet nie uczestnicząc 
wprost w manifestacji, można wyra-
zić swoje poparcie – co często jest 
spotykane na trasach przemarszu, 
kiedy mieszkańcy pobliskich domów 
i bloków machają z okien, wychodzą 
na balkony z transparentami, wiesza-
ją w oknach plakaty. Wiktor dodaje: 
„Na protestach na pewno widać mniej 

osób starszych, choć to może być spo-
wodowane lękiem z powodu zakaże-
nia. Jednak ci, którzy nie mogą wyjść 
na ulice, często okazują swoje wspar-
cie przez okna i balkony”.

Oceny działań policji podczas 
strajków są podzielone. Bydgo-
skie działaczki – Malwina i Judy-
ta – wskazują na nieuzasadnione 
działania funkcjonariuszy: „Moż-
na odnieść wrażenie, że policjan-
ci myślą, że gdy będą zastraszać, 
masowo legitymować, zatrzymy-
wać, grozić użyciem gazu, to ludzie 
„zostaną ustawieni do pionu”. Oso-
by protestujące są jednak zbyt zde-
terminowane, żeby zrezygnować”. 
W Łodzi sytuacja była zmienna: 
„Zaczęło się od kompletnego cha-
osu, kiedy na początku funkcjona-
riusze zareagowali bardzo brutal-
nie, próbowali spisywać wszystkich 
i zaciągać do radiowozów. Przypo-
minało to próbę zastraszenia – tak 
przez pierwsze trzy dni, jakby ktoś 
liczył, że na kolejne protesty te osoby 
już nie przyjdą”. Jak dodaje Wiktor 
– przez kolejny miesiąc współpraca 
z mundurowymi była możliwa, jed-
nak sytuacja zmieniła się pod koniec 
listopada: „Przy niewielkiej manife-
stacji na ul. Piotrkowskiej, która jest 
wyłączona z ruchu, policja ustawiła 
„kocioł”, masowo spisywała prote-
stujących. W środku, odcięta kordo-
nem policji, była moja młodsza sio-
stra. To był moment, w którym poli-
cja zaczęła grozić użyciem gazu”.

Do nietypowej sytuacji doszło 
również w Oleśnicy, o czym opo-
wiada Laura: „Przed szóstym prote-
stem zostałam telefonicznie wezwa-
na na komendę. Funkcjonariusze 
tłumaczyli, że jeśli protest się odbę-
dzie, zgodnie z odgórnymi polece-
niami będą stosowane środki przy-
musu bezpośredniego będą używane 
wobec wszystkich osób protestują-
cych. Policja stała się służbą podpo-
rządkowaną politycznie”. 

Z kolei Franek idzie dalej 
i zauważa, że część funkcjonariu-
szy wolałaby nie stosować siłowych 
metod rozwiązywania zgromadzeń. 
Zdarzają się także tacy, którzy stara-
ją się wspierać – na tyle, na ile mogą 
- osoby protestujące. Jego zdaniem, 
te grupy należałoby wspierać, jeśli 
zdecydowaliby o zmianie zawodu - 
„Są dwa typy policjantów – jeden, 
który wspiera, ale nie może tego 
powiedzieć, bo nie będzie miał za co 
żyć. Drugi, który po prostu wykonu-
je polecenia. Bardzo trudno to roz-
strzygnąć moralnie. Jednego razu, 
gdy siedząc blokowaliśmy ruch pod 

Protesty i rozmowy
Bydgoszczanki i bydgoszczanie, podobnie jak mieszkanki i mieszkańcy innych miast, wyszli na ulice. Jednak 
protesty, które odbywają się w ostatnich tygodniach, mają już nieco inny charakter. Jest na nich zauważalnie więcej 
osób młodych, dla części z nich jest to pierwsza forma społeczno-politycznego zaangażowania. Naprzeciwko nich 
stoją kordony funkcjonariuszy w pełnym ekwipunku. Jak się czują? Co chcą osiągnąć?  Rozmawiam z młodymi – 
zaangażowanymi z Bydgoszczy, Łodzi, Wrocławia i Oleśnicy.

Już w sierpniu
jeden z sądów określił, 
że zakaz zgromadzeń 
wprowadzony 
rozporządzeniem premiera, 
praktycznie nie obowiązuje. 
Mamy konstytucyjne prawo 
do manifestowania swoich 
poglądów – to wynika z art. 
57 Konstytucji RP.
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Galerią Dominikańską we Wro-
cławiu, policjant do nas podszedł 
i powiedział jedynie, że jeśli chcemy 
blokować, to lepiej, żebyśmy wstali, 
bo złapiemy wilka”.

Coraz częściej jednak otrzymuje-
my informacje o zachowaniach funk-
cjonariuszy, które ciężko w logicz-
ny sposób wytłumaczyć. Sprawy te 
dotyczą z reguły wydarzeń w War-
szawie. Najczęściej słyszymy wów-
czas z ust rzeczników – stołeczne-
go i krajowego – Policji, że sprawy 
te będą wyjaśniane. Laura komentu-
je: „W przeciągu kilku tygodni dra-
stycznie spadło zaufanie do policji, 
które było budowane przez ostat-
nich 30 lat. W pewnym momencie 
bezrefleksyjne wykonywanie roz-
kazów jest niedopuszczalne. Nie-
dopuszczalnym jest to, że policjant 
nie wie, jak wygląda legitymacja 
poselska i traktuje posłankę Barba-
rę Nowacką gazem prosto w twarz. 
Niedopuszczalne jest to, że 19-lat-
ce łamie się rękę podczas zatrzyma-
nia w czasie pokojowego protestu”. 
Z kolei Wiktor zauważa, że rów-
nież w Łodzi miały miejsce sytuacje, 
które należy uznać za niebezpiecz-
ne: „Gdy próbowaliśmy przejść tra-
są WZ, funkcjonariusze nas od razu 
zablokowali i zaczęli spisywać loso-
wo wybrane osoby. Później, gdy uda-
ło się wynegocjować przejście, byli-
śmy zepchnięci na jeden pas, co było 
dość niebezpieczne, gdy obok prze-
jeżdżały auta. Wcześniej nie było 
takich problemów przy manifestacji 
w formie blokady ulicy”.

Jeśli spojrzeć na to, kogo zatrzy-
mują mundurowi, można zauwa-
żyć pewien schemat powtarzający 
się w wielu miejscowościach. Judy-
ta i Malwina przypominają sytuację 
spod kuratorium, kiedy funkcjona-
riusze próbowali zatrzymać osoby 
nieletnie. Wiktor dodaje: „Funkcjo-
nariusze próbują wyciągać z tłumu 
osoby młodsze, drobniejsze. Takie, 
które – w ich mniemaniu – łatwiej 
będzie złapać. Ciężko stwierdzić, czy 
takie dostali zalecenie, czy po pro-
stu jest to forma pójścia na łatwiznę”. 
Podobną opinię wyraża również 
Franek: „Widać schemat działania 
w metodach zastraszania – zdaniem 
policji łatwiej będzie wyłapać z tłu-
mu nastolatka lub kobietę drobnej 
budowy. Jednak protestujący zawsze 
okazują solidarność z zatrzymywa-
nymi i nie odpuszczają”. Zauwa-

ża także, że na sposób zachowa-
nia funkcjonariuszy wpłynąć może 
nawet rozpoznawalność w lokal-
nym środowisku: „Podczas małego 
protestu, kiedy chcieliśmy postawić 
znicze dla ofiar kardynała Gulbino-
wicza, funkcjonariusze rozpoznali 
mnie, jeszcze zanim podałem doku-
menty. Osoby, które policja zna, 
mogą być jeszcze bardziej represjo-
nowane, często już mają zakładane 
sprawy w sądach w związku z prote-
stami. To są osoby, które mają dużo 
większą siłę przebicia, widać, że pró-
buje się je „temperować”.

Sam również byłem światkiem 
użycia gazu wobec osób protestują-
cych pod siedzibą TVP w Warsza-
wie, jak i użycia pałek teleskopo-
wych przez – jak się później okazało 
– nieumundurowanych funkcjona-
riuszy. Potraktowani gazem zostali 
także przedstawiciele mediów, któ-
rzy w odblaskowych kamizelkach 
z napisem „PRESS” oraz z apara-
tami i kamerami w rękach relacjo-

nowali wydarzenia. Stąd też poja-
wił się temat tego, co grozi osobom 
uczestniczącym w protestach: „Na 
strajku policja może użyć siły i gazu, 
może zatrzymywać protestujących 
i wywozić na komisariaty – podsu-
mowuje Wiktor i dodaje – W pierw-
szych dniach strajków zostałem 
powalony przez funkcjonariusza – 
przez przypadek znalazłem się na 
drodze między nimi a osobą, którą 
chcieli zatrzymać. Mundurowy przy-
trzymywał mnie butem do ziemi”. 

Jednak środki przymusu pod-
czas samej demonstracji nie są jedy-

ną rzeczą, z jaką muszą się mierzyć 
osoby uczestniczące w manifesta-
cjach. Nie tak dawno szeroko była 
dyskutowana sprawa 14-letniego 
Maćka, który stał się obiektem zain-
teresowań służb, ponieważ udostęp-
nił wpis o strajku w swojej miejsco-
wości na portalu Facebook. Również 
część moich rozmówców i rozmów-
czyń dostała wezwania w związku 
z protestami. „W przypadku Rienki 

i moim, poszedł anonimowy mail do 
prokuratury, w treści były wymienio-
ne nazwiska osób, podejrzewanych 
o organizację protestów. Przytoczony 
został także artykuł 165 KK o szerze-
niu epidemii – od 6 miesięcy do 8 lat 
pozbawienia wolności. Dotychczaso-
we przypadki kończą się na przesłu-
chaniach. Zarzut o „szerzeniu pan-
demii” jest absurdalny. Wielokrotnie 
apelowałyśmy o zachowanie dystan-
su i poprawne noszenie maseczek” – 
komentuje Laura. 

Franek zauważa: „Czekam na 
dwie rozprawy – w sprawie organiza-

cji protestu i uczestnictwa w manife-
stacji. Ogólnopolski Strajk Kobiet udo-
stępnia kontakty do prawników – war-
to przed protestem zapisać sobie numer 
telefonu, najlepiej na ręce”. „2 tygodnie 
po kolejnym spisaniu podczas protestu, 
otrzymałem wezwanie w charakterze 
podejrzanego o popełnienie wykro-
czenia. Na szczęście, wielu prawników 
i wiele prawniczek udziela wsparcia 
pro bono” – puentuje Wiktor.

Sprawa prawej dopuszczalności 
manifestacji w czasie pandemii rów-
nież jest niejednoznaczna, co zauwa-
ża Laura: „Już w sierpniu jeden 
z sądów określił, że zakaz zgroma-
dzeń wprowadzony rozporządzeniem 
premiera, praktycznie nie obowiązu-
je. Mamy konstytucyjne prawo do 
manifestowania swoich poglądów – 
to wynika z art. 57 Konstytucji RP.”

Protesty zaczęły się od orze-
czenia Trybunału Konstytucyjnego 
Julii Przyłębskiej, jednak nie jest to 
jedyny temat, podejmowany przez 
osoby protestujące. Bydgoski Strajk 
Kobiet – jak Malwina i Judyta zazna-
czyły na samym początku rozmowy 
– przygotował kompleksową listę 
postulatów, które powinny zostać 
spełnione. Wśród nich znajdziemy: 
prawo do legalnej, darmowej abor-
cji, zapewnienie profesjonalnej opie-
ki medycznej i psychologicznej dla 
każdej osoby, która zdecyduje się na 
urodzenie dziecka, wprowadzenie 
edukacji seksualnej i antydyskrymi-
nacyjnej, zaprzestanie finansowa-
nia Kościoła katolickiego z budżetu 
państwa i wyprowadzenie religii ze 
szkół, wprowadzenie ustawy regulu-
jącej kwestię korekty płci, wprowa-
dzenie związków partnerskich i peł-
nej równości małżeńskiej, wsparcie 
psychiatrii dziecięcej, wprowadzenie 
Alarmu Klimatycznego oraz poważ-
ne zajęcie się problemem katastrofy 
klimatycznej.

Na koniec pytam, co dalej – jak 
będą wyglądały kolejne protesty, 
co może się wydarzyć. „Ciężko mi 
powiedzieć, co jeszcze wpadnie do 
głowy Jarosławowi Kaczyńskiemu 
i z czym jeszcze wyskoczy. Żyje-
my w takim państwie, że właściwie 
wszystkiego możemy się spodziewać 
– puentuje Franek i dodaje – Waż-
ne, byśmy o siebie nawzajem dbali. 
Teraz widać, że nikt inny o nas nie 
zadba tak, jak my sami”.

Jak zauważa Rienka: „Strajki 
Kobiet stały się czymś więcej niż 
tylko protestami. To zaczątek ruchu 
społecznego, który będzie dążył do 
realizacji naszych postulatów”. Przy-
wołuje tutaj przykład Argentyny, 
w której po wieloletniej walce i pro-
testach społecznych, doprowadzono 
do liberalizacji prawa aborcyjnego. 

Piotr Malich

R E K L A M A

.com.pl

Profesjonalnie
poprowadzimy

profil Twojej
firmy ...
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Na wstępnie pozwolę sobie 
wyjaśnić, dlaczego postano-
wiłem zająć się tym tema-

tem. Podchodzę do tej sprawy bardzo 
osobiście – z programem Szlachet-
na Paczka byłem związany łącznie 
6 lat, w różnych rolach. Byłem „sze-
regowym” wolontariuszem, który 
odwiedzał rodziny i badał ich sytu-
ację, byłem również – podobnie jak 
moje rozmówczynie – liderem rejonu 
– opiekowałem się grupą wolontariu-
szy w Nakle nad Notecią. Wreszcie – 
zajmowałem się całym naszym woje-
wództwem, pełniąc rolę koordynato-
ra wojewódzkiego. Stąd też wywiady, 
które przeprowadziłem w ostatnich 
dniach, przerodziły się w rozmowę 
o Szlachetnej Paczce, o tym, jak nieść 
mądrą pomoc i jakie emocje wiążą się 
z tym szczególnym wolontariatem. 

Staram się także, aby poprzez 
teksty zamieszczane na naszym por-
talu oraz w gazecie, dotrzeć do Pań-
stwa nie tylko z wartościową infor-
macją. W tym wypadku postawiłem 
sobie zadanie, jakim jest zachęcenie 
do współpracy ze Szlachetną Paczką 
i jej „siostrzanym” programem Aka-
demia Przyszłości. Gdyż – jak wie-
my – Paczka nie kończy się na finale, 
a mądrą pomoc można nieść cały rok. 

Szlachetna Paczka to historie, 
to rozmowy ludźmi, często nieła-
twe. Wolontariusze i wolontariusz-
ki przychodzą do rodzin, o których 
wiedzą tylko tyle, ile dowiedzą się 
od psychologów szkolnych, pedago-
gów, MOPS-u, czy też z parafii – nie 
można się tak po prostu zgłosić, aby 
otrzymać paczkę. Podczas rozmów 
SuperW (jak Wiosna nazywa swo-
ich wolontariuszy) poznają historię 
rodziny – co doprowadziło do tak 
trudnej sytuacji? Co robią, żeby z tej 
sytuacji wyjść? Z jakimi problema-
mi się zmagają? Liderka rejonu Byd-
goszcz Bartodzieje Agnieszka Stel-
maszyk opowiada: „Samotna starsza 
kobieta w małym, bardzo skromnie 
urządzonym mieszkaniu. Pytamy 
o potrzeby, czy może nie potrzebu-
je sprzętu AGD – wiemy z doświad-
czenia, że takie potrzeby się zda-
rzają. Okazało się, że lodówka stoi 
odłączona, a nasza rozmówczyni 
nie jadła nic od dwóch dni. To bar-
dzo mocno mnie uderzyło”. Kata-
rzyna Młynarczyk – liderka rejonu 
Bydgoszcz Błonie – tłumaczy: „Naj-
ważniejsze w Paczce są dla mnie roz-
mowy z rodzinami – ludzie się przed 
nami otwierają, jest wiele emocji, 
także łzy. Możliwość poznawania 
historii, problemów innych osób daje 
mi siłę do działania. Zaczynamy też 
– jako wolontariusze – doceniać to, 
co mamy.”

W tym roku wszystkie oso-
by zaangażowane zmagały się tak-
że z dodatkowym wyzwaniem, jakie 
postawiła przed nimi pandemia 
COVID-19. Szlachetna Paczka jest 
jednak czymś, czego nie można „prze-
łożyć”. Kasia opisuje: „Stowarzysze-
nie Wiosna [organizator programu 
Szlachetna Paczka – red.] przygoto-
wało kwestionariusz zdrowotny, żeby 
spotkania z rodzinami były możliwie 
bezpieczne. My również obserwowa-
liśmy się, żeby wykryć ewentualne 
objawy. Obowiązkowe były masecz-
ki podczas wszelkich spotkań, Stowa-

rzyszenie dostarczyło płyn do dezyn-
fekcji. Magazyny, w których przyj-
mowaliśmy paczki od darczyńców, 
były większe, umawialiśmy się z dar-
czyńcami tak, żeby zbyt wiele osób 
nie przebywało na raz w pomieszcze-
niu”. Agnieszka dodaje: „W tym roku 
było inaczej – spotkania z rodzinami 
odbywały się w maseczkach, rozmo-
wy z darczyńcami musiały być krót-
sze i bardziej intensywne. Musieliśmy 
zadbać także o odległości między sto-
łami w magazynie oraz przygotowanie 
środków do dezynfekcji”.

Jedno z pewnością nie uległo 
zmianie – emocje, które towarzyszą 
spotkaniom z rodzinami, zarówno 
wtedy, gdy SuperW poznają histo-
rię rodzin, jak i podczas Weekendu 
Cudów. „Nie da się ukryć, że wzru-
szyłam się podczas finału. Dorę-
czaliśmy paczkę do starszego mał-
żeństwa – oboje cierpiący z powo-
du chorób, bardzo kochający się po 
tylu latach. Mąż opiekował się żoną: 
„Spokojnie Danusiu, zaraz ci pomo-
gę”. Taka piękna wierność i miłość 
- w zdrowiu i chorobie. Zawsze są 
razem. Gdy rozmawialiśmy kilka 
tygodni wcześniej o potrzebach, pan 
podał tylko to, czego potrzebowała 
jego żona – zależało mu jedynie na 
tym, żeby żonie było dobrze” – opo-
wiada Agnieszka. „Finały są peł-

ne wzruszeń. Przynosimy 7 dużych 
paczek, a pani nie może uwierzyć 
i pyta nas „To wszystko dla mnie?”. 
Lecą łzy – nam, rodzinom i darczyń-
com, gdy z nimi rozmawiamy. Ale to 
są łzy szczęścia – mówi Kasia, nie 
ukrywając wzruszenia”.

Tym, co wyróżnia Szlachet-
ną Paczkę, jest z pewnością fakt, 
że pomoc przekazywana rodzinom 
dokładnie odpowiada ich potrzebom. 
Każda paczka jest „szyta na miarę” 
– miarę potrzeb i wyzwań, przed 
którymi stają. Agnieszka przytacza 
historię z ostatniego finału: „Przy 
wręczaniu jednej z paczek pani naj-
bardziej ucieszyła się z odkurzacza. 
Tak, ten odkurzacz był jej marze-
niem. Dla nas może to się wydawać 
dziwne, ale sama nie mogła sobie 
na to pozwolić”. Choć - jak dodaje – 
w paczkach bywają również bardziej 
niecodzienne rzeczy: „Kardiomoni-
tor o wartości 3 tysięcy złotych – to 
najbardziej nietypowa paczka, z jaką 
się spotkałam. Gdy darczyńcy usły-
szeli, że ten sprzęt jest potrzebny, 
postanowili go zorganizować”.

Szlachetna Paczka dociera do 
rodzin, które wykazują bohaterską 
postawę – starają się radzić sobie 
w sytuacji, w której się znaleźli, wal-
czą o siebie, próbują poprawić swo-
ją sytuację. Paczka, którą otrzymują, 

ma być nie tylko wsparciem, ale tak-
że docenieniem ich wysiłków w tej 
codziennej walce. „Jeden z darczyń-
ców przygotował paczkę dla samotnej 
matki z dzieckiem z niepełnospraw-
nością. Matka tego dziecka to praw-
dziwa bohaterka – walczyła o swoje 
dziecko, o rehabilitację, choć w Pol-
sce nie jest dostępna terapia, która 
mogłaby pomóc – opowiada Agniesz-
ka. – Darczyńca pomyślał nie tylko 
o potrzebach – w tym nawet o strzy-
kawkach, które były bardzo potrzeb-
ne. Podarował także bon na wizytę 
u kosmetyczki – prosty, drobny gest, 
który pozwoli jej choć trochę odpo-
cząć, zapewni nieco czasu dla niej. 
Bardzo ją to poruszyło”. Podobnie na 
tę kwestię patrzy Kasia: „Samotne 
matki są moimi bohaterkami. Podzi-
wiam ich siłę i determinację, żeby dać 
radę, żeby zapewnić dzieciom dobre 
warunki. I – jednocześnie – często nie 
proszą o wiele. Najczęściej potrzeby 
dotyczą żywności”. 

Jak duże są paczki? To również 
zależy od potrzeb rodziny i możli-
wości darczyńcy. Wiele osób uma-
wia się z rodziną i znajomymi, aby 
wspólnie przygotować jedną, więk-
szą paczkę. Zdarzają się przypadki, 
w których paczek – pudełek, w któ-
re opakowane są rzeczy przekazy-
wane rodzinie – jest nawet 30-40. 

Łączy ludzi w idei 
mądrej pomocy
Za nami Weekend Cudów – dwa dni, podczas których ponad 14 tysięcy rodzin w całym kraju otrzymało wsparcie dzięki 
Szlachetnej Paczce. Tysiące wolontariuszy zaangażowanych w program, dziesiątki tysięcy darczyńców i członków 
obdarowanych rodzin – tak Szlachetna Paczka łączy ludzi w idei mądrej pomocy. 
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W takich sytuacjach najczęściej 
paczkę przygotowuje co najmniej 
kilka osób. W rozmowach pojawia-
ły się nawet informacje o kilkunastu, 
czy nawet kilkudziesięciu osobach, 
które składały się na paczkę. 

„Pandemiczna edycja” Szlachetnej 
Paczki ukazała nowe trudności, z jaki-
mi zmagają się rodziny. Jednym z nich 
jest nauka zdalna – odczuły to szcze-
gólnie rodziny wielodzietne. „Jak trój-
ka czy czwórka dzieci ma się uczyć 
przy jednym starym laptopie? Nie każ-
da szkoła może wypożyczyć sprzęt do 
domu. Na szczęście – darczyńcy to 
rozumieją” – komentuje Agnieszka. 

Paczka dociera do różnych osób, 
także samotnych. Dla takich osób 
wyzwaniem może stać się nawet 
kontakt z drugim człowiekiem – każ-
dy z nas potrzebuje porozmawiać, 
spędzić czas w miłym towarzystwie, 
pośmiać się wspólnie, powspominać. 
Tu znów pandemia odcisnęła swoje 
piętno – osoby starsze, jako bardziej 
narażone na zakażenie COVID-19, 
często ograniczają nawet wycho-
dzenie z domu. Kto przychodzi 
z pomocą?  „Osoby samotne często 
potrzebują zainteresowanie i rozmo-
wy. Moi wolontariusze rozmawia-
li czasem nawet kilka godzin wła-
śnie z osobami samotnymi. Paczka 
w takim przypadku nie jest jedy-
ną pomocą – pomoc w zakupach, 
sprzątaniu, czy też po prostu spędze-
nie wspólnie czasu są często równie 
istotne” – opowiada Agnieszka. 

Często – jako dziennika-
rze i dziennikarki – informujemy 
o liczbie rodzin, do których dotarło 

wsparcie w ciągu Weekendu Cudów. 
W tym roku pomoc otrzymało ponad 
14 tysięcy rodzin w całym kraju. 
To wielkie przedsięwzięcie – szcze-
gólnie, gdy wiemy już, że paczki są 
dopasowane do potrzeb konkret-
nej rodziny. Agnieszka opisuje, jak 
to wygląda z perspektywy SuperW: 
„Każdy wolontariusz opiekuje się 
co najmniej dwiema rodzinami, 
choć czasem jest konieczność, żeby 
wolontariusze zajmowali się trzema, 
czterema rodzinami. Nie możemy 
zostawić nikogo w potrzebie. Jed-
nym z haseł Paczki, które realizuje-
my jest: nikt nie zostaje sam”.

Paczka to ludzie, którzy ją two-
rzą. To rodziny, o których trochę już 
powiedzieliśmy. To darczyńcy, któ-
rzy tworzą paczki. To także wolonta-

riusze i wolontariuszki, którzy łączą 
rodziny w potrzebie z darczyńcami, 
którzy chcą podzielić się dobrem. 
Pytam Kasię, jakie ma doświadcza-
nia z kontaktami z osobami przygo-
towującymi paczki: „Darczyńcy są 
ciekawi tego, jak żyje rodzina, któ-
rej pomagają. Chcą, by paczka jak 
najlepiej „wpasowała się” w potrze-
by rodzin”. W paczce rodzina znaj-
duje nie tylko żywność, środki czy-
stości, ubrania lub sprzęty. To jest też 
uczucie, którym darczyńca – osoba 
rodzinie nieznana – otacza osoby 
potrzebujące: „Zapadła mi w pamięć 
historia jednej pani – darczyńcy, któ-
ra przygotowała także list do rodzi-
ny, w którym opisała, co ją spotka-
ło kilka tygodni wcześniej – zaka-
żenie koronawirusem, problemy 

z oddychaniem, w końcu też respi-
rator. Nie wiedziała, czy dożyje 
świąt, była w bardzo ciężkim stanie. 
Gdy wyzdrowiała, przyrzekła sobie, 
że podzieli się tą dobrocią z innymi. 
I tak podjęła decyzję o przygotowa-
niu paczki” – opowiada Kasia.

Rozmawiamy szczerze – wszy-
scy wiemy, że może się trafić trud-
na sytuacja. Wolontariat w Szlachet-
nej Paczce uczy, że takie trudności 
musimy traktować jako wyzwanie. 
A do każdego wyzwania może-
my znaleźć rozwiązanie: „Zdarzyła 
się sytuacja, w której darczyńca się 
„nie spisał”. Jednak w wtedy sami 
też przekonaliśmy się, czemu Week-
end Cudów właśnie tak się nazywa. 
Od razu wolontariusze uruchamiają 
swoje kontakty, dzwonią do kogo się 
da, organizują wsparcie i nagle – po 
2-3 godzinach – mamy zorganizowa-
ną nową lodówkę dla samotnej matki 
z dwójką dzieci – mówi Kasia. - To 
jest niesamowite, jak szybko ludzie 
potrafią się zorganizować. Nikt nie 
zostaje sam”.

Dlaczego ludzie decydują się na 
wolontariat w Szlachetnej Paczce? To 
jest pytanie, które musiałem zadać. 
Chciałem poznać motywacje osób, 
które poświęcają swój czas i energię, 
żeby nieść pomoc de facto obcym 
sobie rodzinom. Kasia przedstawi-
ła do bardzo prosto: „Czemu ludzie 
idą do Paczki? W moim przypadku 
wyszło tak, że miałam czas i chcia-
łam się zaangażować. Często wolon-
tariusze usłyszeli o Paczce wcze-
śniej od znajomych, którzy też byli 
wolontariuszami albo darczyńcami”. 

Agnieszka dodaje: „Kurcze, mam 
takie poczucie, że dzięki nam i dar-
czyńcom, rodziny mają normalne, 
godne święta. Myślę o tym, gdy ze 
swoją rodziną spotykam się w Wigi-
lię i jest tak… tak ciepło na sercu”.

Mogłem skończyć na słowach 
Agnieszki, która pięknie wyraziła 
to, co sam też czułem. Jednak posta-
nowiłem dopowiedzieć jeszcze kilka 
słów od siebie – z własnego doświad-
czania. Gdy myślę „Szlachetna Pacz-
ka”, widzę scenę, gdy wjeżdżamy 
samochodem dostawczym na wąskie 
podwórko przy domu rodziny, do 
której dostarczamy paczkę. Widzę 
łzy w oczach matki dwójki dzieci, 
gdy zobaczyła, że wyładowujemy 
nową lodówkę i kilkanaście dużych 
kartonów, pełnych zimowej odzie-
ży dla jej synów, żywności, środ-
ków czystości. Widzę uśmiechnię-
te buzie chłopców, którzy odpako-
wują zabawki. Słyszę, jak mówią do 
swojej matki, że „ten pan w czerwo-
nej czapeczce wygląda jak święty 
Mikołaj”. Widzę ojca rodziny, któ-
ry po 12-godzinnej zmianie w zakła-
dzie rzuca się na pomoc, gdy zauwa-
żył, że samochód się nam zakopał. 
Widzę, jak nie może uwierzyć, że to 
wszystko jest dla nich. Tak właśnie 
rozumiem Szlachetną Paczkę. Dlate-
go – jeśli też chcecie pomagać, zaj-
rzyjcie na stronę internetową Paczki 
i Akademii Przyszłości. Oba progra-
my można wspierać cały rok. 

Piotr Malich

R E K L A M A
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- Obdarzona ciepłym i miłym 
głosem, zawsze elegancka i kul-
turalna, a przy tym posługująca 
się poprawną i piękną polszczy-
zną; perfekcyjnie przygotowana 
do realizacji każdego powierzo-
nego zadania - taka jest Urszula 
Guźlecka w oczach widzów i słu-
chaczy, czyli że się tak wyrażę: na 
użytek służbowy. A skoro, dzięki 
temu tekstowi mamy się poznać 
bliżej, proszę powiedzieć, jaka jest 
Urszula Guźlecka prywatnie – bez 
kamery i mikrofonu przed sobą?
- Myślę, że mój wizerunek służbo-
wy i prywatny niewiele się różnią. 
W życiu codziennym też jestem bar-
dzo obowiązkowa. Cokolwiek bym 
nie robiła, staram się  wykonać  to 
jak najlepiej. Prywatnie na pewno 
mam więcej zainteresowań, aniże-
li tylko sprawy związanych z kul-
turą. Uwielbiam być blisko natury. 
Moją miłością są zwierzęta, dlate-
go od wielu lat angażuję się w dzia-
łalność bydgoskich „Animalsów”. 
Wychodzę z założenia, że skoro 
jesteśmy częścią natury i korzystamy 
z jej dóbr, winniśmy jej czymś się za 
to odwdzięczyć. Jeżeli czas mi na to 
pozwala, bardzo lubię czytać książ-
ki, przebywać na swojej działce oraz 
z bliskimi, ku obopólnej radości.

- Ukończyła pani filologię polską na 
Uniwersytecie Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu. Czy w trakcie stu-
diów i już po nich wiedziała pani, 
że dziennikarstwo jest pani pisane? 
Kim byłaby Urszula Guźlecka, gdy-
by nie była dziennikarką?
- O dziennikarstwie marzyłam 
i myślałam od wczesnego dzieciń-
stwa. Przez krótki czas pragnęłam 
być stewardessą, dopóki nie okazało 
się, że mam lęk wysokości. Szybko 
więc porzuciłam te marzenia. A że 
z łatwością radziłam sobie z pisa-
niem i wypowiadaniem się, publiko-
wałam artykuły w szkolnych gazet-
kach, więc powróciły pierwotne 
marzenia o zawodzie dziennikarza. 
Jako bardzo dobra uczennica, wręcz 
wytypowana zostałam na studia. 
To była filologia angielska. Po kilku 
miesiącach przeniosłam się na filo-
logię polską, na której studiowały 
moje koleżanki. Ale nie to było naj-
ważniejsze. Zauważyłam, że jest to 
bardzo ciekawy kierunek. Z Izabelą 
Cywińską mieliśmy zajęcia z teatru. 
Tematykę filmową przybliżał nam 
wybitny polski filmoznawca, badacz 
historii i kultury filmowej, medio-
znawca, oraz  teoretyk filmu prof. 
Marek Hendrykowski. Polonisty-
ka wydała mi się bardziej rozwija-
jącą mnie dziedziną niż anglistyka 
- zwłaszcza że czułam coraz moc-
niejszy ciąg do kultury. Nie bez zna-
czenia był tu wpływ domu rodzin-
nego, gdzie książka była na porząd-
ku dziennym. Na wszystko mogłoby 
zabraknąć pieniędzy, ale na nową 
książkę – nigdy. Po studiach mia-
łam możliwość pozostania na uczel-
ni. Nie skorzystałam z tej propozycji.

- Podobno o wyborze przez panią 
zawodowej drogi życiowej zadecy-
dował przypadek?
- Latem przyjechałam z moją kole-
żanką z rodzinnego Inowrocławia do 

Bydgoszczy. Na zakupy. Traf chciał, 
że przechodziłyśmy obok obecnej 
siedziby radia PiK, w której wów-
czas mieściła się Rozgłośnia Pol-
skiego Radia i Telewizji. Koleżanka, 
wiedząc o moim marzeniu o dzien-
nikarstwie, rzuciła: „Wejdź i zapy-
taj, czy przypadkiem nie potrzebu-
ją dziennikarza?” Akurat potrzebo-
wali. Nawet dwóch. Od 1 września 
1977 roku zaczęłam pracę w polskim 
radiu. Oczywiście, że nie stałam się 
dziennikarką, ot tak, wprost z ulicy 
– trzeba było początkowo jedynie 
zbierać i przygotowywać informa-
cje, następnie zdać egzamin na kar-
tę mikrofonową, później ekranową…

-Nie wierzę, że nie pamięta pani 
pierwszego zadania dziennikar-
skiego, pierwszego swojego mate-
riału radiowego i telewizyjnego?
-Po pierwsze materiały radiowe 
wysłano mnie do włocławskich Azo-

tów i zaraz potem na ulicę Cieszkow-
skiego, by opowiedzieć o odnowie 
secesyjnych kamienic. Z kolei pierw-
sza relacja telewizyjna wiązała się 
z festiwalem teatrzyków lalkowych 
w klubie Orion na Błoniu. Jako że 
redakcja telewizyjna podlegała pod 
Gdańsk, często zadania stawia-
ła także Warszawa – tworząc dwie 
ekipy z dwoma operatorami, robili-
śmy materiały na przeróżne tematy 
i z przeróżnych dziedzin. Najchętniej 
jednak brałam się za tematy kultural-
ne. Do polityki jakoś nigdy mnie nie 
ciągnęło.

- To nie było znowu aż tak dawno, 
bo mówimy o roku 1977. A jednak 
biorąc pod uwagę szalony postęp 
techniczny, zmiany ustrojowe, 
mentalne, czy kanony pracy dzien-
nikarza – tamte lata dzieli od obec-
nych niemalże cała epoka… Jak 

kiedyś wyglądała praca radiowca 
i korespondenta telewizyjnego?
- Praca w radio wiąże się z niepo-
wtarzalnym klimatem, intymno-
ścią. A gdy do tego dodać czarow-
ne wnętrze siedziby bydgoskiej roz-
głośni, atmosferę pracy w gronie 
osób w różnym wieku i o różnym 
doświadczeniu, którzy mieli niepi-
sany obowiązek bycia mentorami dla 
młodego narybku dziennikarskiego, 
to aż chciało się pracować! Nie zwa-
żając nawet na to, jak potwornie cięż-
ki był, zwłaszcza dla mnie, dziew-
czyny drobnej postury, magnetofon 
marki Uher. Materiały telewizyjne 
wysyłało się pociągiem lub autobu-
sem do Gdańska. Dźwięk do nich 
dokładało się, nadając go po łączach 
radiowych i całość uzupełniało się 
dokumentacją przekazywaną fak-
sem. Do pracy przystępowało się 
wcześnie rano, by móc zrealizować 
przynajmniej jeden materiał główny 
i dwa poboczne, pamiętając przy tym 
o oszczędnym gospodarowaniu defi-
cytową taśmą filmową.

- Idąc głębiej w temat muszę zapy-
tać o tzw. starą, dobrą szkołę 
dziennikarstwa i współczesne obli-
cze tego zawodu i mediów w ogóle. 
W tej materii też mamy raczej do 
czynienia z przepaścią?
- Kiedyś, aby zacząć pracować w tym 
zawodzie trzeba było mieć dyplom 
ukończenia studiów wyższych, bo 
to wiązało się już z pewną umiejęt-
nością oglądu świata. Dziś nieko-
niecznie. Nie ma już takich wyma-
gań. Czy to dobrze czy źle? Nie 
osądzam. Jeżeli są ludzie ciekawi 
świata, z dużą umiejętnością pisa-

nia, posiadanie przez nich dyplomu 
chyba niewiele zmienia. Dziś gene-
ralnie mamy do czynienia z dzien-
nikarstwem o wielu obliczach, ze 
względu na wielość stacji , rozgło-
śni, tytułów prasowych. Ale etyka 
dziennikarska powinna obowiązy-
wać wszystkich i wszędzie. Podob-
nie jak prawda przekazu.

- Był w pani życiu epizod związany 
z rolą wykładowcy dla studentów 
dziennikarstwa na UKW, wcze-
śniej były plany powierzenia pani 
roli wykładowcy kulturoznaw-
stwa w Pierwszym Policealnym 
Studium Aktorskim. Wiadomo, że 
dziennikarstwa nie nauczy żadna 
szkoła, ale dobrych rad, przestróg 
i wskazówek nigdy dość. Jakie 
dałaby pani dziś przyszłym żur-
nalistom, ludziom kultury?
-Nadal mam zajęcia na UKW – 
mówię o roli mediów w instytucjach 
kultury. Są to studia zaoczne, więc 
w obecnej sytuacji panuje przerwa. 
Ale często podkreślam, że w zawo-
dzie dziennikarskim nie sprawdzą się 
ludzie, którzy nie są ciekawi świata. 
To praca dla tych, którzy chcą, by 
każdy dzień ich życia wyglądał ina-
czej, którzy potrafią mówić, słuchać 
i patrzeć, mając na uwadze rzetel-
ność oraz przedstawienie argumen-
tów każdej ze stron. Zawsze prze-
strzegam i będę przestrzegać przed 
efekciarstwem oraz gwiazdorstwem.

- Młody dziennikarz, stary dzien-
nikarz. Istnienie tej biegunowo-
ści odczuła pani na własnej skó-
rze. Na szczęście Komisja Ety-
ki Mediów uznała, że jest nie do 
przyjęcia wyznaczanie przez kogo-
kolwiek limitów wiekowych dzien-
nikarzy i dyskryminowanie w pra-
cy ze względu na ilość lat życia…
-No był taki epizod, kiedy wytknię-
to mi mój wiek, choć nie byłam aż 
tak stara, zapominając, że w tym 
zawodzie nie jest najważniejsze, by 
być pięknym i młodym, ale to co się 
ma w głowie, znajomość zagadnień, 
doświadczenie. Za to się jest cenio-
nym na całym świecie. Ktoś pomy-
lił wówczas robienie show ze zrobie-
niem porządnej relacji. My się sta-
rzejemy razem z widzami i widzowie 
starzeją się razem z nami. Żadna siła 
tego nie zmieni…

- Jak już wspomniałem na począt-
ku rozmowy, jednym ze znaków 

Urszula Guźlecka
– dama bydgoskiej telewizji
Rozmowa z URSZULĄ GUŹLECKĄ, dziennikarką oddziału Telewizji Polskiej w Bydgoszczy, autorką setek reportaży 
i wielu programów o tematyce kulturalnej.

W zawodzie 
dziennikarskim 
nie sprawdzą 
się ludzie, 
którzy nie są 
ciekawi świata.
Urszula Guźlecka
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rozpoznawczych Urszuli Guź-
leckiej jest piękna polska mowa. 
W 2009 roku otrzymała pani tytuł 
Mistrza Mowy Polskiej, pokazu-
jąc plecy takim ówczesnym tuzom 
mediów jak: Beata Tadla, Tomasz 
Zimoch, Andrzej Person, czy Mar-
cin Kydryński. Ignacy Gogolew-
ski, który wtedy również został 
obdarzony tym zaszczytnym tytu-
łem ubolewał, że język polski pod-
upada, bo znika poezja i wiel-
ka literatura ze szkół. A panią co 
najbardziej martwi i irytuje we 
współczesnym posługiwaniu się 
językiem polskim?
-Mam to samo zmartwienie co Mistrz 
Gogolewski, że po niektóre książki 
się już nie sięga, więc skoro nie teraz, 
to pewnie już nigdy się nie sięgnie, 
że podupada czytelnictwo. Gdy się 
nie czyta, uwstecznia się intelekt, nie 
rozwija się wyobraźnia, zubaża się 
zakres słownictwa. Proszę się przy-
słuchać rozmowie młodych ludzi, 
zapatrzonych w smartfony, porozu-
miewających się za pomocą SMS-ów 
czy messengera. To są jakieś dziwne 
skrótowce, słowa-klucze, mowa syla-
bami, czy wręcz slangiem. A prze-
cież kiedyś będą musieli na przykład 
umotywować dlaczego chcą taką, 
a nie inną pracę. Jak to zrobią?

- Innym pani znakiem rozpoznaw-
czym stały się programy i relacje 
z wydarzeń kulturalnych, rozmo-
wy ze znanymi ludźmi kultury, 
ale  też z twórcami zapomniany-
mi, mało znanymi, może dopie-
ro czekającymi na swoje  odkry-
cie, a przecież równie wspaniale 
kształtującymi kulturę na przy-
kład naszego regionu. To z kolei 
prezentowanie bogactwa życia 
kulturalnego „małych ojczyzn”. 
Skąd ten rozrzut i w ogóle dlacze-
go kultura tak panią pochłonęła?
-Jestem regionalistką. Mnie zawsze 
interesowało to, co dzieje się u nas. 
Nawet jeżeli są to artyści z całe-
go świata, to ich korzenie muszą 
być tu, na Kujawach i Pomorzu. 
Albo ci, choć wielcy, to jednak 
z jakichś względów zapomniani, 
stąd  wziął się mój cykl programów: 
„Małe miejscowości – wielcy ludzie”. 
W miniony wtorek przypomina-
łam np.  admirała Józefa Unruga, 
obrońcę Wybrzeża w czasie II wojny 
światowej, pochodzącego spod Żni-
na, a swego czasu Irenę Santor uro-
dzoną w Papowie Biskupim, zwią-
zaną z Solcem Kujawskim. Żyjemy 
w naprawdę ciekawym regionie…

- Który z bohaterów pani mate-
riałów i jakie miejsce wywarły na 
pani szczególne wrażenie?
-Trudno jednoznacznie powiedzieć, 
bo bohaterowie moich materiałów 
są bardzo różni i każde miejsce jest 
inne. Nie da się zestawić np. Krzysz-
tofa Pendereckiego z jakimś artystą 
ludowym, ale skoro już o nich mowa, 
to ogromne wrażenie wywarł na 
mnie nieżyjący już Józef Chełmow-
ski,  który rzeźbił, malował, opowia-
dał o swoich dziełach i życiu. Miesz-
kał w miejscowości Brusy Jaglie, 
w domu rodzinnym, który jest też 
prywatnym muzeum regionalnym. 
Artysta nieprzeciętny,  „osobny”, kro-

czący własną twórczą drogą, nieco 
odmienną niż większość ... Albo Sta-
nisław Zagajewski spod Włocławka. 
Obaj tworzyli genialne rzeczy.

- Pomiędzy słowami Urszula i kul-
tura można śmiało postawić znak 
równości, ale przecież zajmowała 
się pani także, co dla wielu może 
być zaskoczeniem - komentowa-
niem rozgrywek polskiej ligi żuż-
lowej!
-Mój syn, gdy miał kilka lat „zacią-
gnął” mnie na zawody. Poszłam 
z matczynego obowiązku i… złapa-
łam tego bakcyla. Chodziłam z nim 
później na każdy mecz, jeździłam 
do Piły. Z czasem wiedziałam coraz 
więcej o speedwayu, o zawodni-
kach, aż któregoś razu Konstan-
ty Dombrowicz poprosił mnie, bym 
zrobiła w zastępstwie materiał pome-
czowy. Jakoś mi to wyszło, później 
były następne. Gdy powstała redak-
cja sportowa z prawdziwego zdarze-
nia przekazałam pałeczkę innym.

- No to może jeszcze z cyklu zasko-
czenia, wymieńmy kolejne – Urszu-
la Guźlecka jako pisarka – autor-
ka książeczki bajeczki dla Juleczki 
(wnuczki), sentymentalny wizeru-
nek Ireny Santor w Solec Kujawski 
wpisany. Tak się pani w duszy gra?
- W telewizji wszystko trzeba na 
czas, na godzinę, by zmieścić się 
w czasie. Pisząc, czuję… wolność! 
Te wiersze dla Julki od babci Ulki 
są jeszcze „w drodze”, ale powsta-
ła książka „Leć Orle Biały” na stu-
lecie odzyskania Niepodległości, 
„Magiczna Bydgoszcz”. Piszę też 
teksty do kalendarza wydawanego 
przez wydawnictwo Pejzaż, zajmu-
jące się  drukiem kalendarzy i albu-
mów o Bydgoszczy oraz pamiątek 
związanych z Bydgoszczą. 

- Zaskoczenie numer trzy: Urszu-
la Guźlecka, obrończyni zwierząt, 
działaczka Towarzystwa Pomocy 
Zwierzętom „Animals”. W tym przy-
padku nie bez znaczenia była praca 
w telewizji i spotkanie z Nutką?
- W moim domu koty i psy były od 
zawsze. Psów miałam niewiele, bo 
wszystkie długo żyły, z wyjątkiem 
jednego boksera, którego rak pozba-
wił życia. Pokochałam tę rasę, więc 
gdy robiłam kiedyś materiał o prze-
pełnionych schroniskach i usłysza-
łam o bokserce, którą wycieńczoną 
znaleziono na ulicy – wiedziałam, że 
będzie moja. Kiedy tylko znalazła się 
w domu, zaczęła radośnie szczekać. 
Co brzmiało jak rodzaj śpiewu, dla-
tego została nazwana Nutką. Przez 15 
lat była moją towarzyszką życia i…
pracy. W „Animalsach” udało nam 
się wykupić konia z transportu śmier-
ci, znaleźć dom dla postrzelonego ze 
śrutu kota. Owszem, przyniesienie 
czegoś zwierzakom do schroniska 
jest ważne, ale byłabym szczęśliwa, 
gdyby ludzie zmienili swój stosunek 
do nich, dobrze je traktowali, a nie-
stety jeszcze dla wielu osób zwie-
rzak, to ciągle jest…rzecz.  

- Plany, marzenia, ambicje, czyli 
coś o materiale wciąż nie zrealizo-
wanym, tekście wciąż nienapisa-
nym, podróży wciąż nie odbytej…
- Nie mam wielkich, specjalnych 
marzeń. Jak przystało na zodiakalne-
go Koziorożca twardo stąpam po zie-
mi, więc moje marzenie jest bardzo 
przyziemne – aby zdrowo i szczęśli-
wie żyć, otoczona bliską i cieszącą 
się zdrowiem rodziną, mając wciąż 
sprawny umysł. Rzadko te skarby 
doceniamy, a przecież nie są wiecz-
ne, dane nam na zawsze…

Rozmawiał Stanisław Gazda 
Zdjęcia archiwum domowe
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Świąteczny manicure  
– na co postawić?
Pierogi ulepione? Pierniczki ozdobione? Jeśli tak, to czas 
zadbać o świąteczny manicure. Ale jaki manicure sprawdzi 
się najlepiej podczas bożonarodzeniowych spotkań 
z bliskimi?

Mimo że w tym roku nie 
możemy spotkać się w tak 
licznych gronach, jak w to 

bywało w poprzednich latach, to war-
to zadbać, szczególnie w tym trud-
nym pandemicznym czasie, o magicz-
ną atmosferę świąt – od dekora-
cji domu (nawet tych drobnych) po 
zadbanie o takie szczegóły, jak wła-
śnie manicure. Świąteczna dekoracja 
paznokci to idealne dopełnienie wigi-
lijnej czy bożonarodzeniowej styliza-
cji. Warto pamiętać, by nasz manicu-
re pasował do naszej stylizacji na ten 
wyjątkowy wieczór w roku.

Wybór paznokciowej styliza-
cji zależy tylko od Was i od tego, co 
lubicie. Jeśli lubicie trochę szaleń-
stwa, to świetnie się sprawdzi bro-
kat. I tutaj w zależności od Waszych 
upodobań – może to być jedynie bro-
katowy akcent, który świetnie będzie 
wyglądał zarówno z matowym, jak 
i zwykłym lakierem – np. w kolorze 
nude lub bordowym. Z dodatkiem 

brokatu, nawet zwykły french będzie 
wyglądał niesamowicie!

A jeśli chcecie bardziej zaznaczyć 
„świąteczność” paznokci, to zdecydo-
wanie powinnyście pomyśleć o wzor-
kach w kształtach cukrowej laski, 
Mikołaja, renifera (czy całego zastę-
pu), choinki, prezentu i wszystkiego, 
co tylko skojarzy Wam się ze Świętami. 
Jeżeli macie większą wprawę w malo-
waniu takich elementów na paznok-
ciach – możecie pokusić się o samo-
dzielne wykonanie manicuru. Pomoc-
ne mogą okazać się również tutoriale 
na YouTube, których jest naprawdę bar-
dzo dużo →  wystarczy wpisać frazę 
„świąteczne paznokcie” lub świąteczny 
manicure”. Natomiast, jeśli boicie się, 
że Wasze umiejętności nie są wystar-
czające – wykorzystajcie gotowe 
naklejki na paznokcie. Można je  kupić 
w galeriach handlowych i online.

I co – troszkę pomogliśmy? 
Mamy nadzieję, że tak jest i wybór 
świątecznego manicuru będzie 
łatwiejszy .

Aleksandra Malich 
Foto: Pinterest

Jak stworzyć świąteczny 
klimat w domu?
Pandemia wprowadziła wiele zamian w naszym życiu. Ale właśnie Święta są świetną 
okazją, by zapomnieć choć na chwilę o wszystkich problemach i po prostu spędzić czas ze 
swoimi bliskimi.

Jesienno-Zimowa 
witamina D
Gdzie jej szukać?

Słońca jesienią i zimą jest raczej niewiele, a nasz organizm dalej 
potrzebuje witaminy D. Zatem, gdzie jej szukać w tym okresie?

W iadomo, że świąteczny 
klimat to przede wszyst-
kim ludzie, jednak pięk-

na aranżacja wnętrza może dopeł-
nić cudownej świątecznej atmosfery. 
Wbrew pozorom, nie trzeba wyda-
wać ogromnych pieniędzy, żeby 
poczuć klimat świąt i odmienić swo-
je „cztery ściany” na ten czas. 

Dekorację domu warto zacząć 
od wyboru koloru przewodniego. 
Do takich „najbardziej świątecz-
nych” często zalicza się czerwień, 
która świetnie gra ze złotem czy zie-
lenią, biel, ponieważ kojarzy się ze 
śniegiem, fiolet, granat, złoto i sre-
bro. Oczywiście, wszystko zależy od 
Waszych upodobań. 

Kiedy wybierzemy już kolor 
przewodni, możemy zacząć dekoro-
wanie. Jeśli nie lubimy przytłocze-

nia i robienia ze swojego „gniazd-
ka” prezentu, to można postawić na 
minimalistyczny wystrój. Wtedy 
wystarczy nam jeden, dwa komplety 
lampek zawieszone lub położone na 
komodzie czy parapecie (mogą być 
także świeczki czy świeczniki), a do 
tego można dołożyć girlandę z bom-
bek lub w wersji naturalnej – z szy-
szek i oczywiście choinkę. W przy-
padku ostatniego elementu mamy 
naprawdę wiele możliwości – może-
my wybrać naturalną lub sztuczną 
albo spróbować czegoś nowego i zro-
bić ją własnoręcznie – na przykład 
z gałęzi, szyszek lub tego, co mamy 
pod ręką. Jedynym ograniczeniem 
jest jedynie nasza wyobraźnia.

Jeśli nie lubicie minimalistycz-
nego wystroju, to do „podstawo-
wych” dekoracji można dołożyć 

na przykład wiązanki świąteczne 
z bombkami i innymi dekoracja-
mi. Aranżacji świątecznej świet-
nie dopełnią obrusy, serwety lub 
bieżniki i wszelkie materiały, któ-
re ocieplą wnętrze. Można pomy-
śleć również o dekoracji świątecz-
nej w wazonach – czasem wystar-
czy kilka gałązek igliwia i ledowe 
lampki lub drobne dekoracje.

Może dzięki tym kilku propo-
zycjom będzie łatwiej przystro-
ić dom na święta. Jednak warto 
pamiętać, że ten czas to nie tyl-
ko „ładne opakowanie” domu, ale 
przede wszystkim ludzie.

Aleksandra Malich

Witamina D jest jed-
ną z niewielu substancji 
odżywczych, które moż-

na znaleźć nie tylko w pożywie-
niu. Jest ona bowiem wytwarzana 
także (a w zasadzie przede wszyst-
kim) latem w naszej skórze). Jesienią 
i zimą powinniśmy zadbać o dietę 
bogatą w witaminę D. 

Które produkty mają 
najwięcej witaminy D?

Zdecydowanie na pierwszym miej-
scu można postawić ryby morskie 

takie jak: śledzie, łososie, pstrągi 
tęczowe, węgorze. Witaminę D znaj-
dziemy również w jajkach, pełnym 
mleku i produktach mlecznych, mar-
garynach wzbogacanych o tę sub-
stancję odżywczą, a także w serach 
dojrzewających.

Dobrym rozwiązaniem wydaje 
się być także suplementacja 
witaminy D i/lub tranu.
Szczególnie teraz musimy pamiętać 
o uzupełnianiu niedoborów witami-
ny D, ponieważ jest ona bardzo waż-

na dla naszego organizmu. Wpływa 
ona na prawidłowe kształtowanie się 
kości u dzieci i niemowląt, oraz na 
ich odpowiednią gęstość. Witami-
na D może zapobiegać nadciśnieniu, 
chorobom serca, alergii, anemii oraz 
cukrzycy.

Aleksandra Malich
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Wielokrotnie przekonywali-
śmy się, że bydgoszczanie 
są ludźmi o ogromnych 

sercach, niezmiernie wrażliwymi na 
niedolę innych, zwłaszcza tych naj-
młodszych. Wiemy, że zawsze moż-
na na Was liczyć, gdy chodzi o dzie-
lenie się dobrem, szczególnie gdy 
sprawia się tym radość dzieciom.

Organizując akcję „Świąteczna 
paka dla dzieciaka” mamy na uwadze 
przekazanie szczęścia i radości tam, 
gdzie ich bardzo brakuje, i tym, któ-
rzy bardzo na nie czekają –  zwłasz-
cza w tak rodzinnym i  magicznym 
czasie, jakim są święta Bożego Naro-
dzenia. Pragniemy by nasze i Wasze 
serca, Drodzy bydgoszczanie, otwo-
rzyły się dla dzieci z Placówek Opie-
kuńczo-Wychowawczych przy ul. 
Stolarskiej w Bydgoszczy.

Robiąc dla siebie świąteczne 
zakupy na terenie galerii Auchan 
w Fordonie, możecie część z nich 
potraktować jako Wasze dary ser-
ca dla najmłodszych. Na przykład 
w Domu Małego Dziecka, będą-
cym częścią Placówek Opiekuńczo-
-Wychowawczych przy ul. Stolar-
skiej, przebywa aktualnie 25 dzieci 
poniżej 10-go roku życia, o indywi-
dualnych potrzebach, w szczególno-
ści wymagających stosowania spe-
cjalnych metod wychowawczych 
i specjalistycznej terapii oraz wyma-
gających wyrównywania opóźnień 
rozwojowych.

Na jakie dary liczymy? Czego 
potrzebują dzieci?  Chodzi przede 
wszystkim o rzeczy nowe, by dzie-
ci miały radość z ich rozpakowania, 

a więc o: kreatywne zabawki (nie 
pluszaki), artykuły do zajęć plastycz-
nych,  artykuły higieniczne i środki 
czystości słodkości,  artykuły spo-
żywcze o przedłużonej trwałości, 
środki dezynfekujące, lektury szkol-
ne, słowniki ortograficzne, atlasy 
geograficzne, odzież dla dzieci od 3 
do 15 lat (skarpetki, bielizna, zimo-
we rękawiczki, szaliki), parasolki, 
podkłady na łóżka, prześcieradła na 
jednoosobowe tapczany.

Na dary od Was czekać będzie-
my 19 grudnia (sobota) w godzinach 
od 11.00 do 14.00 na parkingu przy 
Centrum Handlowym Auchan For-
don ul. Rejewskiego 3. W podzięce 
za przekazany dar otrzymacie pięk-
ną, pachnącą lasem, świąteczną cho-
inkę!

Stanisław Gazda

Ruszamy 
z akcją 
„Świąteczna 
paka dla 
dzieciaka”
Kochani bydgoszczanie – 
czyńmy wspólnie dobro!
Akcja polega na wręczaniu bydgoszczanom 
świątecznych drzewek w zamian za dary przyniesione 
dla Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. 
Stolarskiej w Bydgoszczy.

R E K L A M A

Ł

Wesołych Świąt
Ł
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Dopóki sale kinowe pozostają 
zamknięte, możemy dostar-
czać sobie kinowych emocji 

w naszych czterech ścianach. I wła-
śnie okres świąteczny to może być 
świetną okazją do nadrobienia fil-
mowych i serialowych zaległości. 
Zebraliśmy specjalnie dla Was pre-
miery seriali i filmów z Netflixa 
i HBO GO.

Co pojawi się w najbliższym 
czasie na Netflixie? 

Na początek weźmy coś dla fanów 
dreszczowców – Smętarz dla zwierza-
ków. Choć film miał swoją kinową pre-
mierę w 2019 roku, to wciąż wzbudza 
niemałe emocje. Ekranizacja powieści 
słynnego Stephena Kinga opowiada 
historię lekarza Louisa Creeda, który 
dostaje posadę szefa centrum medycz-
nego Uniwersytetu Maine. Dresz-
czyk emocji pojawia się po przepro-
wadzce rodziny Creedów do nowego 
domu. Pewnego dnia ich ukochany kot 
Church ginie pod kołami samochodu 
i zostaje zakopany na dawnym cmen-
tarzu, ale powraca do rodziny…

Swoją premierę niedawno miał 
miejsce drugi sezon serialu „Facet 
na święta”. Singielka Johanne ma 
dość uszczypliwych komentarzy 
rodziny o tym, że wszyscy już kogoś 
mają. Zatem postanawia szybko zna-
leźć sobie partnera, którego mogła-
by zabrać do domu na Święta Boże-
go Narodzenia. Jak skończą się jej 
poszukiwania? Przekonajcie się sami!

Na miłośników i miłośniczki 
romansów czekają „Kalifornijskie 
święta”. Kiedy beztroski styl życia 
głównego bohatera zostaje zachwia-
ny, ten uroczy bogacz udaje robot-
nika, żeby nakłonić pewną właści-
cielkę rancza do sprzedaży rodzin-
nej posiadłości. Jak zakończą się ich 
losy? Obejrzyjcie i przekonajcie się!

W netflixowych premierach 
odnajdziemy także polski akcent. 
Mianowicie już od 16 grudnia na 
Netflixie są dostępne wszystkie 
sezony kultowego serialu „Ran-
czo” o perypetiach Lucy Wilskiej. 
Jeśli ktoś z Was przepada za tą pol-
ską produkcją, to można ją obejrzeć 
od początku do końca, przeżywając 
z bohaterami ich przygody.

Grudzień to również czas pre-
mier na HBO GO. Ten serwis rusza 
z kopyta, ponieważ jednego dnia 

na platformę trafi cała seria filmów 
o Jamesie Bondzie. Wszystkie 26 
produkcji z różnymi kreacjami agen-
ta Jej Królewskiej Mości – 007. 

Kolejną premierą będzie cały sezon 
serialu „Cztery wesela i pogrzeb”. 
Czworo przyjaciół z Ameryki spotyka 
się po kilku latach na weselu w Londy-
nie. Po niespodziewanej wolcie przed 
ołtarzem, życie wszystkich bohate-
rów zmienia się diametralnie. Serialo-
wa komedia romantyczna, nawiązują-
ca do hitu filmowego z lat 90., ze zna-
ną z serialu HBO Gra o tron Nathalie 
Emmanuel w roli głównej.

W grudniu pojawi się także trze-
ci sezon serialu kryminalistycznego 
„Gwiazda szeryfa”. Tim Roth, w roli 
policjanta, musi sobie poradzić nie 
tylko ze skomplikowanymi sprawa-
mi zawodowymi, ale również z pro-
blemami życia rodzinnego.

Ostatnią już z premier, które dla 
Was wytypowaliśmy, jest historia 
miłosna „Normalni ludzie”. Jest to 
ekranizacja bestsellerowej powieści 
Sally Rooney. Dwoje młodych ludzi 
– Marianne i Connell, którzy nie-
ustająco krążą wokół siebie i odkry-
wają przez to, jak skomplikowana 
może być młodzieńcza miłość. 

I co? Wybraliście już coś dla 
siebie? Grudniowe, długie i chłod-
ne wieczory zdecydowanie staną 
się milsze, jeśli spędzimy je przy 
dobrym filmie lub serialu. To nam 
nie pozostanie nic innego, jak tylko 
życzyć miłych seansów i niekończą-
cego się popcornu .

Aleksandra Malich

Co nowego w kinie…domowym?
Pandemia pozamykała nam możliwości oglądania filmów na dużym ekranie, ale to nie oznacza, że mamy całkiem 
rezygnować z kinowych atrakcji – możemy je sobie zaserwować w domowym zaciszu.



17naszabydgoszcz pl
R E K L A M A

ŚWIĄTECZNA PAKA 
DLA DZIECIAKA
Podaruj dzieciom prezent i odbierz w zamian choinkę*!
CZEGO POTRZEBUJĄ DZIECI? 
• kreatywne zabawki, ale nie pluszaki • artykuły plastyczne i szkolne
• artykuły higieniczne, środki czystości • słodycze i produkty spożywcze 
• środki dezynfekujące • książki edukacyjne • odzież i pościel dla dzieci (3-15 lat) 

Miejsce akcji: Fordon, ul. Rejewskiego 3, parking przed CH Auchan
*Pula choinek do wyczerpania zapasów.

19 GRUDNIA 
(SOBOTA)

11:00-14:00 

www.auchanbydgoszcz.plPRZYJAZN    MIEJ   CE BLISK     CIEBIE
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S ięgająca historią czasów staro-
pruskich Nawra jest miejscem 
niezwykle zasłużonym dla pol-

skiego życia narodowego, społecz-
nego i kulturalnego, promieniują-
cym w okresie od XVIII w. do 1939 
r. na obszar całego Pomorza Nadwi-
ślańskiego. Tu w 1806 roku repre-
zentanci województwa chełmińskie-
go pod przewodnictwem właściciela 
dóbr nawrzańskich, Antoniego Kru-
szyńskiego, uczestnika insurekcji 
kościuszkowskiej, zdecydowali się 
przystąpić do powstania antypru-
skiego. Stąd do powstania listopado-
wego poszedł polski poseł do Land-
tagu, Józef Kruszyński. Późniejszy 
dwukrotnie odznaczony krzyżem 
Virtuti Militari oficer słynnego 
powstańczego 4. pułku piechoty, 
oraz minister powstańczego Rządu 
Narodowego. Jest to miejsce wyjąt-
kowe, zasłużone dla kultury naro-
dowej, ostoja polskości w czasach 
zaborów. Gromadzony w nawrzyń-
skim pałacu przez stulecia pokaź-
ny i cenny księgozbiór, należał do 
największych na obszarze dawnych 
Prus Królewskich.

Nazwę Nawry wywodzi się od 
słowa mawra, pochodzącego z jęz. 
staropruskiego, oznaczającego teren 
podmokły, lub rośliny rosnące w sto-
jącej wodzie.

Pierwsze wzmianki  
o Nawrze 

pojawiają się już w XIII wieku, 
w 1248 roku. Według dokumentu 
Heidenreicha, biskupa chełmińskie-
go, wioska w tymże roku stanowi-
ła własność Fryderyka i Peregryna, 
rycerzy niemieckich, którzy otrzy-
mali ją od Krzyżaków.

W XV wieku wieś była własno-
ścią Konopackich, a w latach 1635-
1865 Kruszyńskich - zaangażowa-
nych w sprawy publiczne i narodowe, 
by po 1865 r. przejść do 1945 roku na 
rodzinę Sczanieckich, którzy zgro-
madzili pokaźny i cenny księgozbiór, 
zaliczany do największych prywat-
nych bibliotek na obszarze daw-
nych Prus Królewskich. Sczanieccy 
kontynuowali tradycje patriotyczne 
i społeczne. Ich majątek był ważnym 
ośrodkiem polskości w okresie zabo-
ru pruskiego.

Początki biblioteki w Nawrze 
wiążą się z postacią Antoniego Kru-
szyńskiego (1706-1774). W groma-
dzonych przez niego zbiorach prze-
ważały książki z klasycznej literatu-
ry łacińskiej o tematyce historycznej, 
literatura francuska, pisma religijne, 
prace dotyczące matematyki, medy-
cyny. Kontynuatorem rodzinnych 
tradycji bibliofilskich był Konstan-
ty Ignacy Kruszyński (1751-1818). 
Był budowniczym obecnego pałacu 
w Nawrze. Wzniósł go m.in. dlate-
go, by w lepszych warunkach gro-
madzić książki. Tak więc w latach 
1798-1805 powstał pałac wg projek-
tu Hilarego Szpilowskiego,. Wiel-
ką uwagę przywiązywał Konstan-
ty do księgozbioru, uzupełniając go 
głównie poprzez zakupy na aukcjach 
w Toruniu. W tym okresie bibliote-
ka wzbogaciła się o dzieła Goethego 
i Szekspira.

Spadkobiercą Nawry po Kon-
stantym został Józef Kruszyński, 
ożeniony z Olimpią ze Skórzew-
skich, córką hrabiego Fryderyka 
z Lubostronia. W wyniku małżeń-
stwa Bogusławy z Kruszyńskich 
(wnuczki Konstantego) z Michałem 
Sczanieckim w 1865 r. Nawra prze-
szła na Sczanieckich. Nowy gospo-
darz był wybitną postacią, uczest-
nikiem powstania styczniowego, 
szambelanem papieskim, działaczem 
politycznym i społecznym. Prócz 
książek gromadził w bibliotece pała-
cowej druki polskie, archiwalia, 
zbiory numizmatyczne, medalier-
skie, archeologiczne, geologiczne, 
kartograficzne, malarskie, należące 
do największych w Prusach. 

Kolejnym właścicielem mająt-
ku był Jan Sczaniecki (1873-1952. 
Był godnym następcą swego ojca 
w powiększaniu zbiorów bibliotecz-
nych. Jedno z pierwszych wydań 
dzieła Kopernika „O obrotach sfer 
niebieskich” należało do cymelii 
nawrzyńskiej biblioteki. Księgozbiór 
w 1939 r. liczył prawie 8000 tomów, 

dużą ilość map, atlasów, teczki ręko-
pisów, liczne broszury.

Pałac w Nawrze

wzniesiony został w latach 1798-
1804 przez architekta Hilarego Szpi-
lowskiego (czołowego reprezentan-
ta tzw. klasycyzmu warszawskiego) 
dla szambelana Konstantego Kru-
szyńskiego, na miejscu poprzed-
niego dworu (za czasów kasztelana 
gdańskiego Waleriana (1654-1720),   
w miejscu obecnego dworu stał już 
drewniany, piętrowy i podpiwniczo-
ny dwór).

Właśnie Konstantemu Kruszyń-
skiemu - najwybitniejszemu przed-
stawicielowi tej rodziny, Jan Ursyn 
Niemcewicz wystawił takie świa-
dectwo: „Zanocowałem w Nawrze 
u Kruszyńskiego, znakomitego oby-
watela tutejszego powiatu, dozorcy 
szkoły toruńskiej. Jest on wzorem 
obywatelstwa i dobrego urządzenia 
się. Dom piękny i obszerny, biblio-
teka dobrze wybrana, pełne stodoły 
zboża, obory trzody, co tym dziw-
niejsze, że w wojnie 1807 roku i dzi-

siejszych (tj. w 1812 r.) przechodach 
wojsk Kruszyński do 80 tys. tala-
rów ma straty”. Oczkiem w głowie 
Konstantego była wspomniana przez 
Niemcewicza biblioteka, w której 
dziedzic Nawry gromadził głów-
nie dzieła historyczne i rozmaite 

archiwalia dotyczące zarówno dzie-
jów własnej rodziny, jak i całej Zie-
mi Chełmińskiej. Pałac w Nawrze 
- dwukondygnacyjny budynek, to 
typowa dla klasycyzmu warszaw-
skiego siedziba wiejska, budowla 
z lekko wysuniętym w osi portykiem 
kolumnowym jońskim, zwieńczo-
nym trójkątnym naczółkiem.  Ele-
wacja  pałacu jest dziewięcioosio-
wa, ozdobiona po bokach pilastra-
mi. Całość pokrywa czterospadowy 
dach. Elewacja od strony ogrodu 
niegdyś miała dwa skrajne ryzality 
zamknięte trójbocznie, po rozbudo-
wie wtopione w elewację. Po bokach 
dobudowano później dwie syme-
trycznie ustawione oficyny (z któ-
rych jedna jest obecnie zamieszkała). 
Boki pałacu flankują dwie oficyny. 
Całość otoczona parkiem krajobra-
zowym o powierzchni 8 ha z przeło-
mu XVIII i XIX w. z rozległym pod-
jazdem i aleją na osi pałacu oraz sta-
wem.

Przed frontonem pałacu znajdo-
wał się kolisty podjazd z okrągłym 
gazonem pośrodku, podzielonym na 
6 części o kształcie klinów, w środku 

Cudze chwalicie, swego nie znacie…

Nawra i jej 
zrujnowany klejnot
Bywali tu m.in.: Józef Wybicki, Oskar Kolberg, archeolog Gotfryd Ossowski, Wojciech Kętrzyński, gen. Józef Haller, 
gościli Radziwiłłowie, Czartoryscy, Potoccy, Jabłonowscy, Zamojscy, Działyńscy…

Nawra
jest położona 6,5 km na 
zachód od Chełmży, przy 
drodze nr 551 do Unisławia. 
Pałac znajduje się w centrum 
wsi, w pobliżu kościoła. 
Dojazd autobusem PKS 
relacji Toruń - Chełmno. 
Obok pałacu przechodzi 
zielony szlak turystyczny 
Chełmża - Zelgno - Chełmża, 
można więc dojść z Chełmży 
- zielonym szlakiem przez 
Kończewice lub najpierw 
żółtym szlakiem do Bielczyn, 
tam skręcić na szlak zielony 
i przez Głuchowo dojść do 
Nawry.
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gazonu znajdował się kwietnik obra-
mowany żywopłotem z bukszpanu. 
Przed frontową elewacją założono 
małe prostokątne trawniki obrzeżo-
ne wąskimi kwietnikami. Na traw-
nikach rosło 8 żywotników uformo-
wanych w kształcie stożków. Pod-
jazd przy elewacji frontowej i obu 
szczytach pałacu pokrywał koloro-
wy bruk. Wybrukowana była też ale-
ja lipowa przy granicy z ogrodem 
warzywnym i sadem. Za pałacem, 
przed elewacją ogrodową był zało-
żony mały klomb kwiatowy, a przy 
ścianie oficyny zachodniej rosły 
pnącza i malwy na rabacie. Głów-
nym wnętrzem w północnej części 
parku była polana ze stawem, na któ-
rego płn. brzegu były ułożone polne 
kamienie. Od strony zach. do stawu 
wpływał strumyczek, nad którym 
znajdował się mostek ziemny z porę-
czami (obecnie po strumyku pozostał 
tylko płytki rów).

Wojna nie oszczędziła pałacu 
i jego mieszkańców. Pałac w 1940 
roku zajęli Niemcy niszcząc wnętrza. 
Już na początku okupacji usunęli cał-
kowicie z majątku ostatnich właści-
cieli: Jana i Irenę z Cichowskich 
Sczanieckich. Jan Sczaniecki, który 
nie podpisał volkslisty, wraz z rodzi-
ną musiał przenieść się do Chełmży. 
Wnętrza pałacu Niemcy przebudo-
wali, umieszczając w nim dom mat-
ki (Mutter Heim), do którego przy-

jeżdżały Niemki rodzić dzieci z dala 
od frontu. 

Niepowetowane straty ponio-
sła biblioteka. Większość zbiorów 
zaginęła w 1939 r., część wywieźli 
Niemcy w latach 1940-1941. Naocz-
ni świadkowie widzieli, jak niektó-
re książki wyrzucano przez okna 
wprost na dziedziniec. Zaginęły 
najcenniejsze eksponaty: pergami-
ny z podpisami i pieczęciami kró-
lów polskich, inkunabuły. Po wojnie 
ocalałe tomy księgozbioru przeka-
zano do biblioteki nowo utworzo-
nego Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu, część archiwaliów 
znajduje się w Archiwum Państwo-
wym w Toruniu. Nieliczne ocalałe ze 
wspaniałego zbioru portretów malar-
stwa sarmackiego płótna, można 
podziwiać obecnie w Muzeum Sztu-
ki w Łodzi.

Po II wojnie światowej do 1953 
r. mieścił się tu dom wypoczynko-
wy Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika, następnie do 1974 r. pałac był 
we władaniu PGR, od 1974 r. nale-
żał do Zakładu Doświadczalnego 
Instytutu Hodowli i Aklimatyza-
cji Roślin PAN oraz punkt biblio-
teczny. W pomieszczeniach pałacu 
organizowane były dla dzieci kolo-
nie TPD. W roku 1986 z niszczeją-
cego gmachu wynieśli się ostatni 
lokatorzy. W efekcie, budowla popa-
dła w ruinę, która, zamknięta dziś na 

cztery spusty, grozi wręcz zawale-
niem. W latach 70-tych XX w. prze-
prowadzono  drobne prace remonto-
we pałacu. W 1996 r. zabezpieczono 
konstrukcję dachu.

Spadkobiercy posiadłości 
rodowej, 

przez wiele lat walczyli w sądach 
o zwrot pałacu, walczyli rów-
nież o dziejową sprawiedliwość. 
Po batalii sądowej odzyskali pałac 
w Nawrze, później jednak okazało 
się, że zmagania prawne będą trwa-
ły dłużej, ponieważ Instytut Hodow-
li i Aklimatyzacji Roślin, w którym 
przez lata znajdowały się klucze do 
pałacu, nie złożył broni i odwołał 
się od wyroku. Ostatecznie jednak 
sądy przyznały rację spadkobiercom. 
Boje o akt własności śledził marsza-
łek Piotr Całbecki. Jeszcze w 2009 
roku w Urzędzie Marszałkowskim 
powstał pomysł, aby pałac odku-
pić (wtedy jeszcze od IHAR-u) i po 
remoncie urządzić w nim muzeum 
ziemiaństwa. Spadkobiercy przed-
wojennych właścicieli również na ten 
pomysł przystali. Rozmowy trwały 
i chociaż kilka razy wydawało się, 
że porozumienie jest na wyciągnię-
cie ręki, przyszłość nadal pozostawa-
ła pod znakiem zapytania.

Jesienią 2010 roku radni sejmiku 
województwa kujawsko-pomorskie-

go wyrazili chęć stworzenia w nim 
Muzeum Ziemiaństwa Pomorza 
i Kujaw – po tym jak spadkobiercy 
ostatnich przedwojennych właścicie-
li pałacu w Nawrze złożyli Urzędo-
wi Marszałkowskiemu ofertę nieod-
płatnego przekazania zrujnowanego 
zabytku.  Radni kujawsko-pomor-
skiego sejmiku deklarowali już ofi-
cjalnie, że odbudowa i wyposaże-
nie zdewastowanego budynku może 
liczyć na wsparcie samorządu woje-
wództwa. Adam Sczaniecki, poto-
mek mieszkających pod Chełmżą 
ziemian, podczas spotkań z marszał-
kiem województwa popierał pomysł 
utworzenia muzeum. 

- Rozpoczęliśmy pracę nad umo-
wą dotyczącą przejęcia obiektu. 
Kiedy tylko uzgodnimy i wypracu-
jemy z rodziną warunki przejęcia, 
przyjmiemy stosowny dokument, 
to wówczas zaprosimy na ceremo-
nię podpisania umowy. Musimy tak-
że ustalić kolejne etapy planowej 
inwestycji, by przywrócić pałacowi 
w Nawrze dawną świetność i prze-
znaczenie. Po zakończeniu formal-
ności z rodziną Sczanieckich roz-
poczniemy przygotowania do odbu-
dowy pałacu. Inwestycję planujemy 
przeprowadzić z udziałem funduszy 
unijnych. Kolejnym krokiem będzie 
zlecenie opracowania tzw. progra-
mu konserwatorskiego, który wska-
że wytyczne, jak odbudować pałac 

w Nawrze z zachowaniem jego pier-
wotnego kształtu – mówił kilka lat 
temu  Marek Smoczyk, sekretarz 
województwa.

Z ambitnych planów nic nie 
wyszło, a obiekt popadał w ruinę. 
Niedawno zwróciliśmy się do Urzędu 
Marszałkowskiego w Toruniu z pyta-
niem: co zmieniło się w sprawie ura-
towania pałacu w Nawrze, czy jakieś 
decyzje zostały już podjęte?

Cytowany wcześniej Marek 
Smoczyk, przysłał nam taką oto 
odpowiedź: „Jesteśmy na etapie 
przejmowania pałacu w Nawrze, 
gdzie chcemy stworzyć muzeum 
historii ziemiaństwa Pomorza 
i Kujaw. Z rodziną spadkobierców 
uzgodniliśmy warunki przejęcia 
obiektu i aktualnie ustalamy ter-
min podpisania aktu notarialnego. 
Kolejnym krokiem będzie opraco-
wanie montażu finansowego inwe-
stycji, a chcielibyśmy pozyskać na 
ten cel środki europejskie. Następnie 
zlecimy opracowanie tzw. progra-
mu konserwatorskiego, który wska-
że wytyczne, jak odbudować pałac 
w Nawrze z zachowaniem jego pier-
wotnego kształtu. Następnie powsta-
nie projekt budowlany, a potem reali-
zacja inwestycji”.

Stanisław Gazda

 

Przemysław Kozłowski, mieszka-
niec Słupowa w gminie Sicien-
ko, był gościem programu "Pyta-

nie na śniadanie" TVP2. Mówił 
o swojej pasji, no i oczywiście zapre-
zentował swoje dzieło - największą 
szopkę na świecie, na którą zużył 266 
tys. 696 zapałek. Oprócz nich potrze-
bował dziesięć miesięcy ciężkiej pracy. 
Szopka wysoka jest na ponad półtora 
metra i długa na prawie trzy. 

Jest największa, ale nie jedy-
na. Wystawy jego szopek w Szubinie 
i Mroczy odbiły się głośnym echem. 
Nie inaczej byłoby, kiedy szopka gości-
ła w Szkole Podstawowej w Sicienku. 
Niestety z powodu pandemii niewiele 
osób miało szczęście ją podziwiać.

Producent zapałek z Warszawy 
ofiarował Przemysławowi Kozłow-
skiemu 2,5 mln zapałek. To z nich 
powstała praca. Materiały do budo-
wy szopki przesyłali mu także fani 
m.in. z Bydgoszczy, Mroczy, Szubina, 
Nakła. Ofiarowali twórcy nie tylko 
zapałki, także klej do drewna i lakier.

Pomysły czerpie z głowy. Naj-
pierw rysuje projekt z wszystkimi 
detalami, potem zaczyna tworzyć. 
Przy budowaniu największej szop-
ki na świecie, jako pierwszy powstał  
spód, potem boki. Z każdym dniem 
dopracowywane były kolejne ele-
menty i doklejane kolejne zapałki. 

Jego szopki wszystkim bardzo się 
podobają. Te, które dotąd zbudował, 
znalazły nabywców. Albo zostały 
sprzedane, albo ofiarowane. Trzy jego 
szopki trafiły do kościołów: w Drze-
wianowie, Szubinie (parafia św. Mar-
cina) i Nakle (parafia NMP Kr. Polski).

Stanisław Gazda 
Fot. Gmina Sicienko

Największa na świecie 
szopka bożonarodzeniowa 
z zapałek powstała 
w naszym regionie!
Jest osobą niepełnosprawną. Spełnia się, gdy rzeźbi i tworzy z zapałek 
bożonarodzeniowe szopki. Sławę przyniosła mu ta największa na świecie! Marzy, by 
podarować ją papieżowi Franciszkowi.

Przemysław Kozłowski

urodził się w 1984 r. w Bydgoszczy 
z wadami wrodzonymi I grupy i z tego 
powodu bardzo wiele czasu przebywał 
w szpitalach. Ze względu na duży nie-
dosłuch i chorobę miał nauczanie indy-
widualne. Szkołę ukończył z wyróżnie-
niem. Po ukończeniu szkoły zajął się 
wyklejaniem z zapałek. Za malarstwo 
otrzymał pierwszą nagrodę w WTZ 
Mrocza. W Międzynarodowym Kon-
kursie Plastycznym w Białymstoku 
„Sztuka ponad podziałami – śladami 
wielkich artystów” otrzymał wyróż-
nienie za piękno duszy, prawdy i dobro 
przekazywane w swojej twórczo-
ści. W 2008 r. zaczął swoją przygodę 
z rzeźbiarstwem w Szubińskim Domu 
Kultury pod kierownictwem Zbyszka 
Piwońskiego. W 2009 r. otrzymał II 
nagrodę za Szopkę Bożonarodzeniową 
w MGOK Koronowo. W 2010 r. otrzy-
mał wyróżnienie za płaskorzeźbę na 
48 Konkursie Sztuki Ludowej Pałuk. 
W tym samym roku wystawił swoją 
indywidualną wystawę szopek bożo-
narodzeniowych w SzDK w Szubinie. 
Otrzymał nagrodę i wyróżnienie za 
szopkę z zapałek w konkursie w Przy-
sieku. Wystawił swoje prace w Łobże-
nicy, Zamościu, Żninie, Nakle, Byd-
goszczy i Sicienku. W roku 2014 jako 
członek artystów, plastyków grupy 
„Plama’S” miał indywidualną wysta-
wę płaskorzeźby „Moje Miasto Szubin” 
w SzDK w Szubinie. W 2014 r. prze-
prowadził się do miejscowości Słupo-
wo, gmina Sicienko, w której wystawił 
wystawę szopek bożonarodzeniowych 
w Galerii Sztuki Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Sicienku. Od 2012 r. jest 
członkiem artystów, plastyków grupy 
„Plama’S” w Szubinie.
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ZAPOWIEDZI KULTURALNE

Kolęda Nocka w 40-lecie 
prawykonania

Dokładnie 40 lat temu miała miejsce 
premiera kultowego spektaklu Ernesta 
Brylla i Wojciecha Trzcińskiego pod 
tytułem „Kolęda Nocka”. I dokład-
nie w 40 lat po premierze, na scenie 
Teatru Muzycznego w Gdyni zostaną 
zaprezentowane piosenki z tej insce-
nizacji – w nieco zmienionych aranża-
cjach autorstwa Adama Lemańczyka.

Gościem honorowym będzie 
Krystyna Prońko, która występowa-
ła także w premierowym wykona-
niu przedstawienia. Wykona m.in. 

niezwykle poruszający „Psalm stoją-
cych w kolejce”. Solowe partie będą 
mieli także absolwenci wydziału jaz-
zu bydgoskiej Akademii Muzycznej 
– Małgorzata Chruściel (musicalo-
wa aktorka, członkini grupy Studio 
Accantus) oraz Tadeusz Seibert (fina-
lista 10. edycji The Voice of Poland). 

Koncert oczywiście, ze względu 
na obostrzenia związane z pandemią, 
odbędzie się bez udziału publicz-
ności – 18 grudnia o godz. 19, ale 
będzie dostępny za darmo na kana-
le YouTube Filharmonii Pomorskiej 
w Bydgoszczy.

BKF Masterclass z Michałem 
Marczakiem

Bydgoska Kronika Filmowa we 
współpracy z Kinem Orzeł zapra-
szają na nowy cykl online – BKF 
Masterclass. Pierwsza rozmowa 
zostanie udostępniona już w naj-
bliższy piątek – 18 grudnia o godzi-
nie 18. na facebookowych profilach 
Bydgoskiej Kroniki Filmowej i Kina 

Orzeł, a także na kanale YouTube 
Miejskiego Centrum Kultury.

Nowy cykl zostanie zainaugu-
rowany spotkaniem z twórcą „Koń-
ca Rosji”, „Wszystkich nieprzespa-
nych nocy” czy „Fuck for Forest” 
– Michałem Marczakiem. Jego doku-
menty były wielokrotnie nagradzane 
m.in. na Sudance, Nowych Horyzon-
tach i Warszawskim Festiwalu Fil-
mowym. 

„Teatr w ciemnym pokoju”

„Teatr w ciemnym pokoju” jest 
cyklem edukacyjno-teatralnym, któ-
ry ma na celu prezentowanie frag-
mentów bestsellerowych powie-
ści – przeważnie szkolnych lektur 
– i bajek oraz baśni. Taka forma ma 
zachęcić widzów do przeczytania 
całej powieści. 

W sylwestrowe popołudnie, czy-
li 31 grudnia o godzinie 16., zosta-
nie pokazany fragment baśni autor-

stwa Hansa Christiana Andersena 
pod tytułem „Królowa Śniegu”. Zła, 
lodowata i nieczuła władczyni śnie-
gowej krainy bezlitośnie zamraża nie 
tylko świat, ale i serca jego miesz-
kańców.

Spektakl będzie zaprezentowany 
31 grudnia o godzinie 16. na facebo-
okowym profilu Kujawsko-Pomor-
skiego Centrum Kultury oraz na 
kanale YouTube KPCK.

Kawiarnia Literacka- 
AKTORZY I WOKALISTKA – 
POETYCKO
To będzie już kolejne spotkanie 
w ramach „Literackiej Kawiarni” 
w bydgoskim Modraczku. Aktor-
ska para – Wanda i Eugeniusz Rzy-
scy – przeczytają wiersze z almana-
chu pt. „Chwile uchwycone”, a jedna 
z najwybitniejszych polskich wokali-
stek jazzowych w Polsce – Krystyna 
Stańko – będzie śpiewać poezję.
Wydarzenie będzie transmitowane na 
Facebooku Domu Kultury Modraczek 
– 14 stycznia 2021 r. od godziny 18.

Teatr Piasku Tetiany 
Galitsyny - Królowa Śniegu 

I naszą ostatnią propozycją kultural-
ną na najbliższy miesiąc jest kolej-
na odsłona „Królowej Śniegu”, tym 
razem w piaskowej wersji. Teatr Pia-
sku Tetiany Galitsyny, która zwycię-
żyła program „Mam Talent”, zapra-
sza na rodzinną odsłonę historii 
stworzonej przez Hansa Christiana 
Andersena, opowiedzianej śniegiem, 
światłem i piaskiem. Spektakl odbę-
dzie się 17 stycznia o godzinie 17.

Noworoczny Koncert 
Wiedeński

Już 2 grudnia 2021 roku o godzi-
nie 16. w Kościele pw. Zmartwych-
wstania Pańskiego odbędzie się Kon-
cert Wiedeński, podczas którego 
zostaną zaprezentowane najpiękniej-
sze wiedeńskie arie z oper i operetek, 
a także fragmenty utworów muzyki 
klasycznej.

Będzie można usłyszeć popi-
sowe arie z najsłynniejszych oper 
i operetek takie, jak: "Księżnicz-
ka Czardasza", "Baron cygański", 

"Wesoła Wdówka", "Zemsta nieto-
perza", "Giuditta", "Hrabina Mari-
ca". Zostaną zaprezentowane rów-
nież niezwykłe koncerty muzyki 
klasycznej, m.in.: koncert skrzypco-
wy G dur Mozarta, walc "Nad Pięk-
nym Modrym Dunajem", "Czardasz" 
Montiego.

W koncercie wystąpią Aleksan-
dra Borkiewicz, Aleksander Kru-
czek, Mariusz Morys i Paweł Ciapa

Organizator informuje, iż podczas 
koncertów przestrzegane będą wszel-
kie wymogi sanitarne oraz restrykcje 
nałożone na organizatorów koncertów 
w związku z pandemią COVID-19. 
W szczególności koncerty będą mia-
ły kameralny klimat a widownia nie 
przekroczy 25% maksymalnego obło-
żenia miejsc siedzących.

Razem na Święta – 
Kolędowanie z Muzyczną

Od 15 do 22 grudnia bydgoska Szkoła 
Muzyczna realizuje projekt „Razem 
na Święta – Kolędowanie z Muzycz-
ną”. Przygotowywane są aranżacje 
kolęd i pastorałek, jak również reper-
tuaru muzyki klasycznej. Absolwenci 
szykują także wiele świątecznych nie-
spodzianek dla widzów.

Szkolny Klub Wolontariatu 
Muzycznej przygotowuje laurki dla 
Medyków za trud walki z pandemią. 

Podczas tych kilku dni 
z Muzyczną pojawią się także wier-
sze i proza związane z Bożym Naro-
dzeniem.

Koncert sylwestrowo-
noworoczny w Operze Nova

Choć powodu pandemii koronawiru-
sa nie możemy pójść do Opery, aby 
wysłuchać Koncertu Sylwestrowe-
go, to jednak nie oznacza, że Koncert 
się nie odbędzie. Tegoroczny Koncert 
Sylwestrowy będzie przystosowany do 
realiów, w których przyszło nam żyć, 
czyli odbędzie się w formie wirtual-
nej. W domowym zaciszu będzie moż-
na obejrzeć fragmenty oper, musicali 
i aranżacje przebojów popowych.

Zespoły Opery Nova w dniach 10, 
11, 12 grudnia realizowały nagrania 

do tegorocznego Koncertu. Nad cało-
ścią czuwa Sebastian Gonciarz, o sce-
nografię troszczy się Mariusz Napie-
rała, a Iwona Runowska przygotowuje 
nowe choreografie baletowe. Kie-
rownictwo muzyczne leży w rękach 
dyrektora Macieja Figasa. Auto-
rem scenariusza jest Szymon Jachi-
mek, a w roli konferansjerów będzie 
można zobaczyć dobrze znanych – 
Artura Andrusa, Piotra Bałtroczyka 
i Andrzeja Poniedzielskiego. 

Koncert Sylwestrowy będzie 
można bezpłatnie obejrzeć od 31 
grudnia 2020 do 6 stycznia 2021 na 
platformie VOD.
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-Są koronasceptycy, którzy kwe-
stionują pandemię, lekceważąco 
podchodzą do koronawirusa, więc 
nakaz używania maseczek traktu-
ją jako bezsensowne zniewolenie. 
Ale są też tacy, którzy pośrednio 
lub bezpośrednio zetknęli się ze 
skutkami choroby. Oni już przy 
katarze, kaszlu, podwyższonej 
temperaturze - wpadają w panikę, 
doznają wręcz paraliżu myślowe-
go i nie wiedzą, co powinni zrobić?
-Choć covid 19 , jest dziś można by 
rzec - chorobą numer jeden, to prze-
cież nie przestały istnieć inne, które 
mogą się nam przytrafić. Nie ma co 
od razu panikować. Pacjenci mają-
cy jakiekolwiek, ich zdaniem, niepo-
kojące objawy, powinni w pierwszej 
kolejności skonsultować się z leka-
rzem rodzinnym. To on oceni, czy są 
to objawy rzeczywiście budzące nie-
pokój, czy pacjent wymaga dodatko-
wej diagnostyki. Są znane już flago-
we objawy covid 19, jak utrata węchu 
i smaku, które bardzo mocno wzmac-
niają sugestię, że możemy mieć do 
czynienia z zakażeniem koronawi-
rusem, ale ostatnie zdanie powin-
no należeć do lekarza. Zdarza się, że 
pacjenci sięgają do domowych apte-
czek po końcówki leków, które pozo-
stały po przebytych kiedyś przezię-
bieniu lub grypie. Jeżeli ma się dobre 
doświadczenie i wiedzę na temat swo-
jego organizmu oraz jego reakcji na 
łagodne i krótkotrwałe objawy cho-
roby, to w sięgnięciu po znany sobie 
i skuteczny lek nie będzie nic złego. 
Zawsze możemy też poradzić się far-
maceuty.  Natomiast jeżeli objawy są 
silne, trwające dłużej niż trzy dni, lub  
nietypowe - zwłaszcza różniące się od 
tych, jakich doświadczyliśmy w prze-
szłości – kontakt z lekarzem rodzin-
nym powinien być natychmiastowy.

-Zdawanie się na funkcjonujące 
niegdyś w świadomości społecz-
nej dobre rady typu: „samo wla-
zło – samo wylezie”, „przeczekaj – 
organizm sobie poradzi” - dziś to 
raczej zaproszenie do wpakowa-
nia się w niezłe tarapaty. Z drugiej 
jednak strony - to upływający czas 
pozwala na ujawnienie się sympto-
mów choroby i na jej zdiagnozowa-
nie. Czy jest gdzieś „złoty środek”?
- Kluczem jest doświadczenie 
i obserwacja. Przy łagodnych obja-
wach, możemy spokojnie poczekać. 
Brak poprawy, niepokojące sympto-
my  lub silne dolegliwości - to sygna-
ły, że  już nie można czekać, trzeba 
bezzwłocznie skontaktować się z leka-
rzem rodzinnym.

-Wróćmy do ścieżki postępowania 
w przypadku podejrzenia u siebie  
zakażenia koronowirusem. Wszy-
scy jesteśmy dziś trochę zdezorien-
towani, mając gdzieś z tyłu głowy 
w pamięci informację o koniecz-
ności zatelefonowania do sanepi-
du, przekonanie, że przychodnie 
są zamknięte, więc jak do lekarza, 
to tylko przez telefon, że są punkty 
drive thru, ale zrobienie tam testu 
bez skierowania jest potwornie 
drogie. Proszę o uporządkowanie 
tego chaosu myślowego.
- Zaczynamy od kontaktu telefo-
nicznego z lekarzem rodzinnym. 

Zupełnie pomijamy telefonowanie 
do sanepidu. Lekarz rodzinny lub 
jego asystent zbiorą rozszerzony 
wywiad - od kiedy trwają objawy, 
jakie one są i o jak dużym nasileniu, 
czy pacjent miał kontakt z osobami 
chorymi. Następnie lekarz decyduje, 
czy pacjent powinien zostać poddany 
badaniu i diagnostyce w przychodni, 
czy  otrzyma skierowanie na test do 
punktu drive thru z udzieleniem mu 
wskazówek, gdzie takie punkty się 
znajdują. Wynik testu trafia bezpo-
średnio do lekarza. Lekarz rodzin-
ny kontaktuje się z pacjentem ( war-
to mieć założone Internetowe Kon-
to Pacjenta, by mieć samemu wgląd 
w przebieg diagnostyki i lecze-
nia). Porada telefoniczna jest tyl-
ko wstępem do rozpoznania proble-
mu pacjenta. Czasami już tylko ona 
pozwala na rozwiązanie problemu. 
Zdecydowanie częściej służy ona do 
podjęcia przez lekarza dalszych kro-
ków oraz oznajmienia, czy będą one 
wiązały się z przebadaniem w przy-
chodni, czy może  z wizytą domową.

-Decyzja o tym, że to przychod-
nie i lekarze rodzinni mają być 
na pierwszej linii frontu walki 
z koronawirusem, spadła jak grom 
z jasnego nieba. Czy to pomysł rze-
czywiście dobry, do końca przemy-
ślany, a przede wszystkim do zreali-
zowania przez medyków i placówki, 
kojarzonych z ogólnym, rozpoznaw-
czym charakterem działania, a nie 
stricte specjalistycznym „w tema-
cie” koronawirus, który pokazuje 
coraz to nowe swoje oblicza.
- Słusznie pan zauważył, że POZ-
-ety stanowią pierwszy, ogólny i roz-
poznawczy oręż walki z chorobami. 
To tu okazuje się, czy mamy do czy-
nienia z pacjentami z podejrzeniem 
zakażenia covid 19, rozpoznaje się 
łagodne objawy kwalifikujące się 
do pozostania pod nadzorem leka-
rza rodzinnego. Wreszcie to tu roz-

poznaje się i decyduje o skierowa-
niu pacjenta do leczenia szpitalne-
go w przypadku objawów ciężkich 
lub pogorszenia się stanu zdrowia. 
W przychodniach rzeczywiście nie 
prowadzi się specjalistycznej opieki 
nad pacjentami z covid, co nie ozna-
cza, że nie można ufać lekarzom 
rodzinnym. Ufajmy im. Oni dyspo-
nują odpowiednią wiedzą medyczną, 
aby pomóc pacjentowi we właściwy 
i jak najlepszy sposób. W przypadku 
jakichkolwiek wątpliwości, zgodnie 
z prawami przysługującymi pacjen-
towi, zawsze istnieje możliwość 
kontaktu z innym lekarzem, a nawet 
dopuszcza się, na prośbę pacjenta, 
zwołanie konsylium lekarskiego. 

- Czasu na przygotowanie się przy-
chodni do nowej roli nie było zbyt 
wiele, a może wcale – zatem czy 
są one przygotowane na działanie 
w czasie pandemii?

- Rzeczywiście, początkowo porad-
nie Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
były wyłączone z opieki nad pacjen-
tami covidowymi, którzy trafiali 
bezpośrednio do szpitali. Nie był to 
jednak czas zmarnowany. Mogliśmy 
się dobrze przygotować do stanię-
cia na pierwszej linii frontu poprzez 
zakup środków ochrony indywidu-
alnej, środków dezynfekcji, a tak-
że takie zorganizowanie pracy, aby 
z jednej strony usprawnić kontakt 
telefoniczny z pacjentami z drugiej 
zaś móc, z zachowaniem najwyższe-
go reżimu sanitarnego, przyjmować 
pacjentów na miejscu.

- Po drodze nie obeszło się bez 
potknięć i błędów – z jakimi naj-
częstszymi problemami spotykali się 
pana koledzy w innych placówkach?
-Największy problem stanowiło 
udrożnienie dostępowego kanału tele-
fonicznego do przychodni i lekarza. 
Część przychodni nie radziła sobie 
z usprawnieniem pracy centrali tele-
fonicznej, działaniem recepcji, zatem 
pacjenci słusznie uskarżali się na 
utrudniony kontakt z nimi, przez co 
wiele problemów zdrowotnych mogło 
nie zostać w porę rozpoznanych i wła-
ściwie leczonych. Kolejnym proble-
mem był brak tzw. strefy brudnej 
w przychodniach, co uniemożliwia-
ło zajęcia się pacjentem z objawami 
na miejscu, w okresie oczekiwania na 
wynik testu. Zanim poznany został 
status pacjenta: czy ma być skierowa-
ny na ścieżkę zakaźną, w przypadku 
wyniku dodatniego, czy mając wynik 
ujemnym może być dalej diagnozo-
wany w POZ-cie, mijało sporo cza-
su, a pacjent zostawał pozostawiony 
sam sobie, nie mogąc być bezpiecznie 
przyjętym w przychodni.

- Słyszałem, że wdrożone przez 
pana rozwiązania są wręcz wzorco-
we. Panie doktorze, jak to się robi?
-Przede wszystkim trzeba słuchać 
pacjentów. A żeby móc słuchać, trze-
ba stworzyć im bezkolizyjną ścieżkę 
dostępu do lekarza; analizować ilość 
połączeń odebranych i nie odebra-
nych, częstotliwość dzwonienia i pór. 
Dlatego zdecydowaliśmy się na zakup 
dwudziestu telefonów mobilnych, by 
zarówno panie w recepcji jak też per-
sonel medyczny mogli kontaktować 
się z pacjentami nie blokując moż-
liwości dodzwonienia się do przy-
chodni. Funkcjonuje u nas osiem linii 
telefonicznych, tak zwanych kana-
łów rozmownych. Udostępniamy je 
wszystkie pacjentom dzwoniącym, 
którzy jednak nie są łączeni bezpo-
średnio z lekarzem, aby nie zajmo-
wać linii. Wyznacza się im konkret-
ną godzinę teleporady i lekarz już 
sam oddzwania z mobilnego aparatu. 
Ale bywa czasami tak, że nawet osiem 

linii telefonicznych to za mało, więc 
wdrożyliśmy program dla centrali 
telefonicznej, który analizuje z jakich 
numerów telefonicznych pacjenci pró-
bowali się dodzwonić, ale nie uzyskali 
połączenia. Program zlicza także czę-
stotliwość takich połączeń oraz infor-
muje w jakich godzinach były reali-
zowane. Po analizie, dwa razy dzien-
nie oddzwaniamy do tych pacjentów, 
którym nie udało się skontaktować 
z przychodnią. Zachęcamy też pacjen-
tów do aktywności zdalnej za pomocą 
strony internetowej, która oferuje takie 
możliwości jak np. rejestrację on-line, 
sprawdzenie wyników badań, uzy-
skanie porady, złożenie zamówienia 
na kontynuowanie leczenia, czy napi-
sanie wiadomości z prośbą o oddzwo-
nienie i kontakt. Są też tam zamiesz-
czone wszystkie numery telefonów 
lekarzy, by pacjenci nie rozłączali się 
sądząc, że dzwonią do nich niepożą-
dani telemarketerzy, ale też by mogli 
zadzwonić do lekarza lub asystenta 
medycznego w przypadku nagłego 
pogorszenia się zdrowia, czy koniecz-
ności pilnej wizyty domowej, jeżeli 
tak ustalili z naszym pracownikiem - 
nie czekając na telefon z przychodni.

Równolegle do usprawnienia dzia-
łania centrali telefonicznej przeprowa-
dziliśmy reorganizację pomieszczeń 
i pracy przychodni, tworząc tzw. stre-
fę brudną, czyli pomieszczenie izo-
latki ze śluzą, gdzie lekarz może bez-
piecznie zbadać pacjenta podejrzanego 
o jakąkolwiek infekcję, w tym o  zaka-
żenie covid 19. By móc to robić, zaku-
piliśmy środki do dezynfekcji, przy-
łbice, maseczki, fartuchy oraz kom-
binezony. Dzięki temu nasi lekarze są 
dokładnie tak zabezpieczeni, jak leka-
rze zakaźnicy na oddziale zakaźnym. 
Takie samo zabezpieczenie mają leka-
rze w przypadku wizyt domowych. 

- Dziękuję za rozmowę.

tekst i zdjęcie Stanisław Gazda

„ W przypadku jakichkolwiek 
niejasności czy wątpliwości 
pozostaje także do 
dyspozycji pacjentów kontakt 
z Kujawsko-Pomorskim 
Oddziałem Wojewódzkiego 
NFZ tel. 52/ 325-29-59 tel. 52/ 
325-27-13 lub zadzwonienie na 
bezpłatną infolinię 800-190-
590 oraz na adres  skargi@
nfz-bydgoszcz.pl.

Ufajmy lekarzom rodzinnym
Rozmowa z lekarzem medycyny  Waldemarem Gadzińskim - konsultantem medycyny rodzinnej w województwie 
kujawsko pomorskim,  kierownikiem  Przychodni „Łomżyńska”. 

Przede 
wszystkim 
trzeba słuchać 
pacjentów. 
A żeby móc 
słuchać, trzeba 
stworzyć im 
bezkolizyjną 
ścieżkę dostępu 
do lekarza.
Lekarz medycyny 
Waldemar Gadziński
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M łyny Rothera to cenny 
zabytek architektury prze-
mysłowej, świadek dyna-

micznego rozwoju Bydgoszczy poło-
wy XIX w. Obiekt, składający się 
z młyna i dwóch spichlerzy: mącz-
nego i zbożowego, położony jest na 
Wyspie Młyńskiej, której funkcja 
z przemysłowej przekształciła się 
w rekreacyjno-kulturalną. Dziś jest 
to miejsce spędzania wolnego czasu 
wśród przyrody i zabytkowej archi-
tektury, zielona, otoczona wodą 
enklawa w samym sercu miasta.

Pierwotnie kompleks należał do 
Królestwa Prus, co tłumaczy zwy-
czajową nazwę obiektu: to Christian 
von Rother, minister ds. Rolnictwa, 
zainicjował budowę nowoczesnego 
młyna.

Swoje funkcje budynki utraci-
ły w latach 90. XX w., kiedy prze-
szły w ręce prywatne z intencją prze-
kształcenia ich w obiekty hotelowe 
z ofertą kulturalno-rozrywkową. 
Niestety, przez ponad 20 lat nie uda-
ło się zrealizować tego założenia, 
co negatywnie odbiło się na ich sta-
nie technicznym. Dopełniając rewi-
talizację Wyspy Młyńskiej, Miasto 
Bydgoszcz odkupiło Młyny Rothera 
w 2013 roku i przystąpiło do reali-
zacji planu mającego na celu przy-
wrócenie im dawnego blasku. Dzię-
ki prowadzonej rewitalizacji obiekt 
zostanie przekształcony w siedzi-
bę instytucji działającej w obszarze 
kultury, edukacji i nauki, służący nie 
tylko lokalnej społeczności, ale także 
odwiedzającym Bydgoszcz gościom 
i turystom oraz przedstawicielom 
świata biznesu.

Park Kultury to instytucja, któ-
ra powołana została przez Miasto 
Bydgoszcz w 2019 roku, aby wypeł-
nić życiem gmach Młynów Rothera 
poprzez przygotowanie ich oferty. 
Dyrektorem Parku Kultury jest Sła-
womir Czarnecki, menedżer kultury 
i filozof. Na czas prac rewitalizacyj-
nych siedziba Parku Kultury mieści 
się w coworkingu Starówka Office, 
przy  ul. Długiej 16.

Zabierający głos jako pierwszy 
dyrektor Czarnecki zapowiedział, 
że takich jak dzisiejsze spotkanie 
będzie więcej i będą częściej, albo-
wiem kierownictwu placówki zale-
ży na dzieleniu się ze społecznością 
Bydgoszczy jak  rozumie kulturę, 
miasto, sposób działania i oddziały-
wania, jak przebiegać będzie rozpo-
czynający się w przyszłym roku dru-
gi etap realizacji inwestycji. Myśli-
my o Młynach – mówił zarządzający 
placówką – jako o miejscu spotkań 
i budowania wzajemnych relacji, 
wspólnym nadawaniu treści tym 
wspaniałym murom, które nas ota-
czają i zachwycają. Bo wierzymy 
w taką kulturę, która buduje wspól-
notę miejską, pozwala na pozna-
wanie i uczenie się nowych rzeczy, 
wymianę poglądów. Chcemy popu-
laryzować naukę, by była ona bar-
dziej obecna w życiu społecznym. 
Pragniemy również, by Młyny były 
miejscem silnym pomysłowością 
bydgoszczan, pokazującym ich wie-
loraką aktywność. Chcielibyśmy tak-
że, by Młyny, podobnie jak kultura, 
dawały taką czystą, niczym nie ska-
żoną radość.

Barbara Gortych – główna spe-
cjalistka ds. programowych na 
początku swojego wystąpienia opo-
wiedziała o wystawie Węzły:  Sta-
re fotografie, zapiski i wspomnienia 
dotyczące Bydgoskiego Węzła Wod-
nego i Młynów Rothera zostały zgro-
madzone udostępnione w wersji zdi-
gitalizowanej, aby mogły dotrzeć do 
szerokiego grona bydgoszczan. Stały 
się one punktem wyjścia do refleksji 
nad historycznymi związkami han-
dlu, transportu rzecznego, czy roz-
woju przemysłu z dzisiejszą sytu-
acją gospodarczą i społeczną Byd-
goszczy.

Materiały archiwalne skonfron-
towane zostały z wypowiedziami 
ekspertów zawartymi w artykułach, 
filmach i debacie. Wszystko po to, 
aby w tych niełatwych czasach izo-
lacji nie tylko stworzyć ciekawą ofer-
tę, wykorzystując zasoby cyfrowe, 
ale także przypomnieć nam wszyst-
kim, jak silną wspólnotą jesteśmy 
i jak ukształtowała naszą tożsamość 
wspólna przeszłość.

 Mocny akcent w Spichrzu Zbo-
żowym – mówiła B. Gortych – 
będziemy kłaść na otwarcie się na 
mieszkańców, na artystów, organiza-

cje pozarządowe, dla których będzie 
to przestrzeń spotkań, dyskusji, pre-
zentacji dokonań oraz, w co mocno 
wierzymy, dla tworzenia nowych ini-
cjatyw społecznych, kulturalnych, 
edukacyjnych.

Sylwia Mularczyk – główna spe-
cjalistka ds. programowych poin-
formowała, iż aktualnie w Młynach 
trwają prace koncepcyjne nad zor-
ganizowaniem wystawy interak-
tywnej, która prezentowana będzie 
w głównym budynku. Mowa o sta-
łej wystawie pn. „Młyn – maszyna”, 

która będzie opowiadała o dziedzic-
twie przemysłowym naszego mia-
sta; o przeszłości technicznej, archi-
tekturze oraz działaniu i znaczeniu 
bydgoskiego młyna przemysłowego 
jakim był Młyn Rothera. Wystawa 
będzie wyposażona w dwadzieścia 
interaktywnych stanowisk przezna-
czonych do samodzielnego ekspe-
rymentowania i zachęcających do 
kreatywnego myślenia. A stąd już 
prosta droga do planowanych zajęć 
edukacyjnych, warsztatów w ramach 
powstałych pracowni edukacyjnych. 
Między innymi będzie to pracownia 
biologiczno-chemiczna, stworzona 
w duchu świadomości ekologicznej, 
której częścią będzie laboratorium 
nasion. Powstanie również miejsce 
do projektowania i wytwarzania cie-
kawych przedmiotów. Nie zabraknie 
również miejsca na pracownię kuli-
narną, otwartą na różnego rodzaju 
pokazy, warsztaty i spotkania przy 
wspólnym stole. Ale będzie to także 
przestrzeń zainspirowana tematyką 
związaną z piekarnictwem i cukier-
nictwem Bydgoszczy, czego wyra-
zem będzie zaprezentowanie dzia-
łania i wyposażenia kultowej byd-
goskiej piekarni i cukierni państwa 
Bigońskich. 

We wschodnim skrzydle Mły-
nów – Spichrzu Mącznym – na par-
terze ulokowane zostanie bistro 
oraz sklep z pamiątkami, designem 
i księgarnią. Na kolejnej kondygna-
cji powstanie klubokawiarnia i prze-
strzeń ogólnodostępna. 

Taras z fontanną zostanie otwar-
ty w pierwszej połowie 2021 roku 
jako pierwszy element kompleksu. 
Będzie to miejsce ogólnodostępne, 
płynnie łączące się z terenami rekre-
acyjnymi Wyspy Młyńskiej. Imponu-
jących rozmiarów przestrzeń wyło-
żona naturalnym drewnem zosta-
nie uzupełniona elementami małej 
architektury i podzielona na strefy, 
dzięki czemu ma być przystosowana 
do potrzeb różnych odbiorców. Taras 
ma być miejscem spotkań, integra-
cji, przestrzenią aktywnego spędza-
nia czasu.

 Tekst i zdjęcie Stanisław Gazda 
wizualizacje UMB

Młyny Rothera

Jaka misja, jakie idee 
i dla kogo?
Pierwsza konferencja prasowa Parku Kultury w Bydgoszczy za nami.  W swoich krótkich wystąpieniach przedstawiciele 
zespołu zarządzającego nową placówką kulturalno-edukacyjną odpowiedzieli o misji tego miejsca i sposobach jej 
realizowania.

Chcemy, aby Młyny były 
silne pomysłowością 
bydgoszczanek 
i bydgoszczan. Aby były 
miejscem, które pokaże ich 
aktywność i były przestrzenią 
do przedstawiania inicjatyw 
bydgoskich – takiego 
przebudzenia myślenia 
o kontekście lokalnym, 
tożsamości lokalnej. To jest 
dla nas bardzo istotne.

Dyrektor Parku Kultury 
Sławomir Czarnecki
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…4, 3, 2, 1, 0… O, CHOINKA !!!
To musiało zrobić na każdym wrażenie. Najpierw tonący w prawie 
zupełnych ciemnościach Stary Rynek, a później…Wspólne odliczanie 
przez zebranych na Starym Rynku setek bydgoszczan: 10, 9, 8, 7…3,2,1, 
0 i potężny aplauz mieszający się z zachwytem i piskiem dzieci, gdy 
najpierw rozbłysła tysiącem lampek 17-metrowa choinka i sekundę po niej 
w pełnym świetle ukazał się cały Stary Rynek, a ratusz zyskał świąteczną 
iluminację.

Tekst i zdjęcia Stanisław Gazda
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T lenoterapia, czyli rodzaj lecze-
nia, który może być teraz sto-
sowany dzięki nowej komorze 

tlenowej, pozwala dostarczyć tlen 
chorym czworonogom. Brak odpo-
wiedniego natlenienia może dopro-
wadzić do dysfunkcji narządów 
wewnętrznych. Komora tlenowa 
już jest w użyciu i zdaje egzamin – 
korzystają z niej wszystkie czworo-
nogi po zabiegach chirurgicznych – 
np. po sterylizacjach, które muszą 
być przeprowadzane pod narkozą. 
Zgodnie z danymi ze Schroniska - 
można mówić nawet o 100 zwierza-
kach w miesiącu.

Schronisko zakupiło także ana-
lizator krwi, na który organizacja 
OTOZ Animals Bydgoszcz zbierała 
pieniądze od kilku miesięcy. Zakup, 
w dużej mierze, udało się zrealizo-
wać dzięki wpłatom darczyńców. 
Sprzęt pozwoli na szybszą diagnozę 

stanu zdrowia czworonogów, a co za 
tym idzie – szybsze leczenie i sku-
teczniejsze ratowanie ich zdrowia 
i życia. Takiej analizie poddawane są 
szczególnie starsze psy, które mogą 
mieć schorzenia nie zawsze widocz-
ne na pierwszy rzut oka.

Bydgoskie Schronisko dla zwie-
rząt można wspierać przez okrągły 
rok – wystarczy wpłacić darowiznę 
na konto: 03 1240 6452 1111 0010 
4816 4671 (Bank PEKAO SA) lub 
przekazać 1% podatku podczas roz-
liczeń podatkowych. Druga opcja nas 
nic nie kosztuje, a zwierzakom może 
bardzo pomóc. Przy przekazywaniu 
podatku wystarczy w swoim picie 
wpisać: OTOZ Animals Bydgoszcz, 
KRS 0000069730.

Aleksandra Malich  
fot. Schronisko dla zwierząt

Bezdomne 
bydgoskie zwierzaki 
mają nowy sprzęt!
Niedawno bydgoskie Schronisko dla zwierząt wzbogaciło 
się o nowy sprzęt do leczenia bezdomniaków. Komora 
tlenowa i analizator krwi to nowe sprzęty, które 
w ostatnim czasie pojawiły się w Schronisku dla zwierząt 
w Bydgoszczy. Nowy sprzęt umożliwi skuteczniejsze 
diagnozy zwierzaków, a także szybszą rekonwalescencję po 
operacjach.

Od 28 grudnia do 17 stycznia 
wprowadzamy kwarantannę 
narodową. Oprócz dotych-

czasowych obostrzeń, które pozosta-
ją w mocy, zamykamy hotele, także 
na ruch służbowy - powiedział mini-
ster zdrowia Adam Niedzielski na 
konferencji prasowej. Należy zauwa-
żyć, że – zgodnie z oficjalnymi staty-
stykami, które przekazuje codziennie 
przed południem Ministerstwo Zdro-
wia – postęp epidemii nieco spowol-
nił, a liczba nowych zakażeń wiru-
sem SARS-CoV-2 w ostatnim mie-
siącu ustabilizowała się na poziomie 
10-15 tysięcy (nie uwzględniając sta-
tystyk po weekendach, kiedy noto-
wanych jest stanowczo mniej pozy-
tywnych testów). Jednak stanowczo 
wzrosła liczba dziennych zgonów 
– dziennie umiera około 500 osób 
(bezpośrednio z powodu COVID-19, 
jak i z chorobami współistniejący-
mi). W wielu krajach Europy zaczę-
to wprowadzać dodatkowe restrykcje 
w celu ograniczenia rozprzestrzenia-
nia się wirusa. Wśród tych krajów są 
między innymi najbliżsi sąsiedzi 
Polski – Niemcy, Czechy i Słowacja. 

„Niewykluczone, że przed nami 
jeszcze trudniejsze dni. Szczepie-
nia, na które tak bardzo czekamy 
nie ochronią nas w najbliższym cza-
sie - nawet jeśli rozpoczniemy je 
w tym roku, to efekt w styczniu czy 
w lutym jeszcze się nie pojawi” - 
mówił minister zdrowia Adam Nie-
dzielski. Jak określił, „widmo trze-
ciej fali” oznaczać będzie przekro-
czenie wydolności systemu ochrony 
zdrowia: „Jeśli to widmo się zmate-
rializuje to możemy być pewni, że 
nasz system zdrowia nie będzie dzia-
łał wydolnie” - dodał.

„Mamy za sobą blisko dwumie-
sięczną, wyczerpującą walkę z dru-
gą falą pandemii, która rozpoczęła 
się w październiku, a apogeum osią-
gnęła na początku listopada” - mówił 
minister zdrowia Adam Niedzielski.

„Od 28 grudnia do 17 stycznia 
wprowadzamy kwarantannę naro-
dową. Oprócz dotychczasowych 
obostrzeń, które pozostają w mocy, 
zamykamy hotele, także na ruch 
służbowy” - zapowiedział szef resor-
tu zdrowia. Niedzielski dodał także, 

że do 17 stycznia zamknięte będą 
stoki narciarskie.

Na moment pisania artykułu, 
znane są obostrzenia: 

• Zamknięte będą hotele, tak-
że ze względów służbowych. 
Będą mogły z nich korzystać tylko 
służby mundurowe, medycy i pra-
cownicy szpitali specjalistycz-
nych. Czynne będą także hotele 
pracownicze.

• Zamknięte będą stoki narciarskie.
• Zamknięte będą galerie handlo-

we, z wyjątkiem sklepów spożyw-

czych, drogerii, aptek, sklepów 
z książkami i prasą oraz wolnosto-
jących wielkopowierzchniowych 
sklepów meblowych.

• Infrastruktura sportowa dostępna 
tylko w ramach sportu zawodo-
wego.

• 10-dniowa kwarantanna dla przy-
jeżdżających do Polski transpor-
tem zorganizowanym.

• W noc sylwestrową, od godz. 
19:00 31 grudnia 2020 roku do 
godz. 6:00 1 stycznia 2021 roku 
będzie obowiązywał zakaz i ogra-
niczenia w przemieszczaniu się.

Obecne obostrzenia również 
zostaną utrzymane. Oto pełna 
lista restrykcji, które obowiązują 
także przed 28 grudnia:

• - Zakaz przemieszczania się osób 
poniżej 16. roku życia bez opieki 
rodzica lub prawnego opiekuna od 
poniedziałku do piątku w godzi-
nach 8:00 -16:00 (wyjątkiem są 
półkolonie).

• Ograniczenia w transporcie zbio-
rowym: 50 proc. liczby miejsc 
siedzących albo 30 proc. licz-
by wszystkich miejsc siedzących 
i stojących, przy jednoczesnym 
pozostawieniu w pojeździe co naj-
mniej 50 proc. miejsc siedzących 
niezajętych.

• Ograniczenia w miejscach sprawo-
wania kultu religijnego – maksy-
malnie jedna osoba na 15m2.

• Udział w zgromadzeniach – mak-
symalnie 5 osób.

• Zakaz organizacji wesel, komunii 
i konsolacji.

• Zamknięte siłownie, kluby fitness 
i aquaparki.

• Ograniczenie w sklepach - maksy-
malnie jedna osoba na 15m2.

• Godziny dla seniorów - od ponie-
działku do piątku w godzinach 
10:00-12:00.

• Zamknięte restauracje. Posiłki 
wyłącznie na wynos lub dowóz.

Podczas konferencji prasowej 
został podjęty także temat tzw. „szpi-
tali tymczasowych”: „Szpitale rezer-
wowe, które budowaliśmy od paź-
dziernika, będą tą naszą rezerwą, 
która ma nam pomóc w tym, żeby 
ta ewentualna trzecia fala została 
obsłużona przez system szpitalnic-
twa”. Nie zostało jednak określo-
ne, w jakim terminie Szpital Naro-
dowy – utworzony w salach konfe-
rencyjnych Stadionu Narodowego 
– zacznie przyjmować większą licz-
bę pacjentów niż obecnie – na ten 
moment przebywa tam średnio kil-
kadziesiąt osób z COVID-19.

Na koniec minister zdrowia 
Adam Niedzielski zaapelował o soli-
darną walkę z pandemią i jej możli-
wymi skutkami – głównie zdrowot-
nymi: „Wygrać możemy tylko razem. 
Każdy, kto będzie wyłamywał się 
z tych obostrzeń, bierze na siebie 
ogromną odpowiedzialność za zdro-
wie swoje, swoich bliskich i osób ze 
swojego otoczenia”.

Piotr Malich  
Fot. Adam Guz/KPRM

Premier Morawiecki ogłasza

Kompletny lockdown
- już po świętach nowe obostrzenia
Na konferencji prasowej w czwartek 17 grudnia 2020 roku, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki ogłosił 
wprowadzenie „kwarantanny narodowej”. Kolejne obostrzenia będą dotyczyć przemieszczania się, branży hotelarskiej 
oraz funkcjonowania galerii handlowych.
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Wesołych Świąt 

oraz wszelkiej pomyślności  

w nadchodzącym Nowym Roku

życzy zespół
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W związku z obostrzeniami, 
które wynikają z sytuacji 
epidemicznej, niemożne 

było tradycyjne spotkanie się z dzieć-
mi w szpitalnych salach i przekaza-
nie prezentów. Nie powstrzymało 
to bydgoskich strażaków, którzy od 
razu znaleźli sposób na rozwesele-
nie najmłodszych pacjentów. Specja-
listyczna Grupa Ratownictwa Wyso-
kościowego z Jednostki Ratowniczo-
-Gaśniczej numer 3 w  Bydgoszczy 
dała przed budynkiem Wojewódzkie-
go Szpitala Dziecięcego popis zjazdów 
na linach i obwiozła wokół budynku 
samego świętego Mikołaja! Funkcjo-
nariusze Straży Pożarnej opuszczali 
się na linach, poruszali się przy pomo-
cy dźwigu wozu strażackiego, na któ-
rym zawitał sam święty Mikołaj. Tam, 
gdzie było to możliwe, Mikołaje-Stra-
żacy wraz ze świętym w słynnym 
czerwonym stroju zbliżali się do okien, 
by choć przez szybę zbić piątki z naj-
młodszymi pacjentami. Dzieci macha-
ły do strażaków, część osób nagrywała 
niesamowite dokonania funkcjonariu-
szy przy pomocy telefonów.

Pokaz zjazdów w wykonaniu Stra-
żaków Państwowej Straży Pożarnej 
i spotkanie z Mikołajem dało dzie-
ciom wiele radości. Choć całe show 
oglądały jedynie przez okna, mogły 
choć na chwilę zapomnieć, dlaczego 
są w szpitalu i z pewnością było dla 
nich bardzo ciekawym przeżyciem.  
Akcja została zorganizowana przy 
współpracy z  Fundacją "Dr Clown" - 
Oddział Bydgoszcz.

Aleksandra Malich 
Fot. Bydgoszcz 998

Mikołaje-Strażacy odwiedzili małych 
pacjentów Szpitala Dziecięcego!
Jak co roku, 6 grudnia nie mogło obyć się bez odwiedzenia najmłodszych pacjentów Wojewódzkiego Szpitala 
Dziecięcego im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy przez Mikołajów-Strażaków. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza 
numer 3 w Bydgoszczy dała pokaz dla dzieci, które nie mogły spędzić Mikołajek w domu!
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Jako pierwsze swój głos sprze-
ciwu wyraziło Stowarzyszenie 
Metropolia Bydgoszcz. W swo-

im liście do marszałka wojewódz-
twa wytknęło mu szereg działań  
na szkodę mieszkańców, a także 
spółki Przewozy Regionalne. Zda-
niem Metropolii Bydgoszcz poka-
zują one, że nawet w podstawowych 
sprawach urzędnicy marszałka Pio-
tra Całbeckiego nie potrafią równo 
traktować mieszkańców. Dokonują 
ich dyskryminacji z uwagi na kieru-
nek podróży. Szukanie oszczędno-
ści w transporcie zbiorowym uważa-
my za ogromny błąd. Dalsze wyklu-
czania komunikacyjne miejscowości 
przede wszystkim w zachodniej czę-
ści województwa skutkować będzie 
przesiadaniem się do samochodów. 
Będzie to powodować jeszcze więk-
sze korki, problemy z parkowaniem 
i zanieczyszczenie powietrza. Szcze-
gólnie jest to niezrozumiałe w okre-
sie pandemii, gdzie przepełnione 
pociągi ze względu na ograniczenie 
częstotliwości ich kursowania, nie 
sprzyjają w opanowaniu sytuacji epi-
demicznej.

Efektem ograniczania liczby 
połączeń do największego miasta, 
pracodawcy i ośrodka akademickie-
go w regionie, jakim jest Bydgoszczy 
spowoduje przyjazd większej liczby 
pojazdów do miasta. Z jednej stro-
ny urząd marszałkowski twierdzi, że 
stawiać będziemy na transport kole-
jowy, tworzy promocyjną taryfę, 
mówi się o rewitalizacji tras celem 
skrócenia czasu przejazdu, a z dru-
giej na tych odnowionych liniach 
pociągi jeżdżą rzadziej.

Żądali  odpowiedzi w czym 
mieszkańcy dwukrotnie większej 
Bydgoszczy są gorsi od mieszkań-
ców Torunia, że są zmuszani do 
przesiadania się, podczas gdy miesz-
kańcom Torunia zapewnia się więk-
szą ilość wygodnych, bezpośrednich 
połączeń.

Marszałek Całbecki dość szyb-
ko ugiął się pod presją wywartą na 
nim przez opinię społeczną i zawarł 
umowę najpierw z Ariva a później 
z Polregio. Udało się m.in. co wcze-
śniej nie było pewne, wynegocjo-
wać  przywrócenie połączenia od 
18 stycznia 2021 roku na  odcinkach 
liniach nr 215 Laskowice Pomor-
skie – Czersk oraz 209  Bydgoszcz 
– Chełmża.  

Jako, że nie wszyscy byli usa-
tysfakcjonowani „porozumieniem” 
z urzędem marszałkowskim – wkro-
czyła do akcji jego rzeczniczka, tłu-
macząc, że istnieje jednak granica 
wysokości tych dotacji, przekrocze-
nie której oznaczałoby rozrzutne sza-
fowanie pieniędzmi podatników – tak 
zaczyna się mail od rzeczniczki pra-
sowej Urzędu Marszałkowskiego, 
która pisze dalej, iż  Samorząd woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego, któ-
ry jest organizatorem regionalnych 
kolejowych przewozów pasażerskich, 
przez wiele miesięcy prowadził trud-
ne negocjacje z operatorami kolejo-
wymi w sprawie nowych umów doty-
czących świadczenia usług przewozo-
wych i nowej siatki połączeń.

Nasi partnerzy w tych nego-
cjacjach, działający od wielu lat 
w naszym regionie przewoźnicy Polre-

gio i Arriva, zaproponowali w tych 
negocjacjach znacznie wyższe staw-
ki niż te objęte poprzednimi kontrak-
tami wieloletnimi. Najwyższe, nale-
ży powiedzieć: drastyczne podwyżki 
zaproponowało Polregio – przedstawi-
ciele tej spółki usiedli do stołu z żąda-
niem stawek dwukrotnie wyższych. 
Wszystko w sytuacji zmniejszonych, 
w związku z kryzysem ekonomicznym 
wywołanym pandemią, wpływów do 
wojewódzkiego budżetu. Zostaliśmy 
postawieni w sytuacji, w której nie 
stać nas na opłacenie siatki połączeń 
w takim kształcie, w jakim funkcjono-
wała ona w ubiegłym roku – informo-
wała Beata Krzemińska rzecznik pra-
sowa Urzędu Marszałkowskiego.

I dodała, że wynegocjowane 
roczne umowy – 53,7 miliona zło-
tych dla Polregio i 37,2 mln zł dla 
Arrivy za przejechanie przez należą-
ce do nich pociągi odpowiednio 2,2 
miliona i 1,5 miliona kilometrów – 
nie są  satysfakcjonujące dla Urzędu 
Marszałkowskiego.

Rzeczniczka pisała, że w grud-
niu na tory w Kujawsko-Pomor-
skiem wyjadą codziennie 254 pocią-
gi, w dwóch pierwszych tygodniach 
stycznia 182 pociągi, a po 18 stycz-
nia, kiedy planowane jest odwie-
szenie linii do Czerska i do Chełm-
ży, 198. Należy niestety przyjąć, że 
w obecnej sytuacji niektóre szcze-
gólnie rzadko uczęszczane przez 
pasażerów połączenia muszą zostać, 

przynajmniej na jakiś czas, zawie-
szone. Tam właśnie, po konsultacjach 
z samorządami lokalnymi, urucho-
miona zostanie autobusowa komu-
nikacja zastępczą. Rolą samorządu 
województwa jest szeroko rozumia-
na troska o finanse publiczne, czyli 
pieniądze nas wszystkich – podkre-
śla Beata Krzemińska.

Z uwagą będziemy się wsłuchi-
wali w propozycje mieszkańców, 
które istniejącą obecnie zmodyfiko-
waną sieć połączeń dostosują do ich 
potrzeb i oczekiwań – zapewniała 
rzeczniczka Piotra Całbeckiego.

Tymczasem Artur Martyniuk, 
Prezes Zarządu POLREGIO w swo-
im oświadczeniu w sprawie połą-
czeń kolejowych w województwie 
kujawsko-pomorskim stwierdza, iż 
Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego próbu-
je zrzucić winę za cięcia połączeń na 
przewoźników i w tym celu nie cofa 
się przed manipulacją, po raz kolejny 
wprowadzając w błąd mieszkańców 
województwa kujawsko-pomorskie-
go oraz opinię publiczną.

Warto przypomnieć opinii 
publicznej oświadczenia zarząd-
cy infrastruktury (PKP PLK), któ-
ry wcześniej wytknął liczne błędy 
w poprzednich publicznych wypo-
wiedziach samego Marszałka odno-
śnie stanu infrastruktury kolejowej. 
Wcześniej według niego to właśnie 
był powód ograniczenia liczby połą-

czeń – pisze prezes Martyniuk i prze-
konuje, że Kolejną manipulacją jest 
rzekomy wzrost naszych stawek 
o 100%, ponieważ Urząd porównu-
je dwie zupełnie różne umowy, czym 
wprowadza w błąd mieszkańców 
województwa kujawsko-pomorskie-
go. Poprzednia umowa z Wojewódz-
twem Kujawsko-Pomorskim była dla 
POLREGIO nierentowna. W latach 
2015-2020 POLREGIO dopłacało do 
niej średnio ponad 12 mln zł rocznie, 
de facto finansując za Urząd Mar-
szałkowski przewozy kolejowe, co 
należy do obowiązków samorządu.

Przy nowej umowie, zawartej 
jedynie na rok, zaproponowaliśmy 
stawkę rynkową, gdzie wzrost kosz-
tów w porównaniu do rozkładu jaz-
dy 2019/2020 wyniósł jedynie 10% 
i wynikał tylko i wyłącznie z czyn-
ników niezależnych od POLREGIO, 
w tym wzrostu cen energii elektrycz-
nej. Przesunęliśmy też w porozu-
mieniu ze związkami zawodowymi 
podwyżki z sierpnia 2020 r. na sty-
czeń 2021 r. Ostatni wzrost pensji 
w Kujawsko-Pomorskim Zakładzie 
POLREGIO miał miejsce w 2014 r. 
i wyniósł 50 zł. Nie ma więc mowy 
o żadnej rozrzutności, co sugeruje 
Urząd. Wręcz przeciwnie, stale pil-
nujemy kosztów i szukamy nowych 
źródeł przychodów w województwie 
kujawsko-pomorskim, w tym reali-
zując remonty czy przeglądy loko-
motyw dla innych przewoźników.

Artur Martyniuk, Prezes Zarzą-
du POLREGIO przyznaje, że uzgod-
niona w podpisanej przez Urząd Mar-
szałkowski umowie stawka na prze-
wozy pasażerskie pokrywa faktycznie 
ponoszone koszty, a przy odpowied-
niej liczbie pasażerów powinna 
pozwolić na wypracowanie niewiel-
kiego zysku.  I zaraz potem pisze:

Z całą stanowczością pragnę 
podkreślić, że odpowiedzialność za 
ostre cięcia połączeń o ok. 40% od 
1 stycznia 2021 r. w całości pono-
si kierowany przez Pana Marszał-
ka Urząd, który jest organizatorem 
transportu zbiorowego w wojewódz-
twie. To ewenement w skali kraju, 
bo od dawna nie było w Polsce cięć 
na taką skalę, a w kilku wojewódz-
twach POLREGIO mimo pandemii 
uruchamia nowe trasy. W pozosta-
łych utrzymuje pracę przewozo-
wą na podobnym poziomie z opcją 
zwiększenia liczby połączeń. Rów-
nież według Urzędu Transportu 
Kolejowego województwo kujaw-
sko-pomorskie jest jedynym w kra-
ju, w którym dochodzi do likwida-
cji połączeń kolejowych na maso-
wą skalę, chociaż z ekonomicznymi 
skutkami pandemii muszą mierzyć 
się wszystkie samorządy. Marszałek 
likwidując połączenia, czy też ogra-
niczając ich liczbę, te skutki prze-
rzuca na mieszkańców, którzy od 1 
stycznia 2021 r. stracą możliwość 
dojazdu do pracy, placówki służby 
zdrowia, a w dalszej perspektywie 
szkoły, uczelni czy rodziny. 

Chcielibyśmy przypomnieć, że 
jeszcze w kwietniu 2020 r., a zatem 
po wybuchu pandemii Marszałek 
zamówił przewozy na rozkład jazdy 
2020/2021 na poprzednim poziomie, 
to jest 3,5 mln pockm. Pod koniec 
roku poinformował, że stać go jedy-
nie na 2,2 mln pockm, ale nadal 
oczekiwał obsługi jak na poziomie 
3,5 mln pockm.

Zarząd spółki POLREGIO nie 
mógł podpisać umowy, która nara-
ża ją na straty – zabrania tego pra-
wo i o tym Urząd doskonale wie, 
bo jeden z wysokich rangą urzęd-
ników Urzędu Marszałkowskiego, 
który odpowiada za podział środ-
ków na transport, jest jednocześnie 
prezesem spółki handlowej, czy-
li lotniska w Bydgoszczy – kończy 
swoje oświadczenie Prezes Zarządu 
POLREGIO.

Stanisław Gazda

Zgrzyty na torach, czyli 
walka o kolej w regionie
Fala oburzenia przelała się przez regionalne media po tym jak Marszałek Całbecki zdecydował o cięciach  połączeń 
kolejowych w kujawsko-pomorskim. Protestowali  działacze ruchów obrony kolei, stowarzyszeń, radni bydgoscy i zwykli 
mieszkańcy, których problem dotyczył najbardziej.
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EKOLOGICZNE,  
BEZPIECZNE I EKONOMICZNE
TE HASŁA WYRÓŻNIAJĄ OSIEDLE SŁONECZNE W ŻOŁĘDOWIE POD BYDGOSZCZĄ !

Osiedle Słoneczne  to inwesty-
cja w pięknej, zacisznej oko-
licy z rozbudowaną infra-

strukturą. W pobliżu nie brakuje 
punktów usługowych, placówek edu-
kacyjnych i zdrowotnych. 

Mieszkańcy mają do dyspozycji 
stadion sportowy, siłownię, ścieżkę 
rowerową, halę sportową oraz pły-
walnię w Osielsku. 

Niebawem do użytku zostanie 
oddana droga S5, co zapewni kom-
fortowy dojazd do Gdańska oraz 
innych miast. Domy na Osiedlu Sło-
necznym nie posiadają kominów. 
Dzięki temu do środowiska nie są 
wytwarzane substancje szkodliwe. 

Budynki wyposażone są w reku-
perację, czyli wentylację nawiewno- 
mechaniczną dzięki której wewnątrz 
domu jest odpowiednia wilgotność 
powietrza i temperatura. Ponadto 
oddychamy świeżym filtrowanym 
powietrzem: bez kurzu, pyłów, grzy-
bów, alergenów, zanieczyszczeń.

Mieszkańcom daje to komfort 
nieporównywalny z domem trady-
cyjnym lub mieszkaniem. Do pro-
dukcji prądu posłużą zamontowa-
ne na dachu panele fotowoltaiczne. 
Przyszłym właścicielom pozwoli to 
zaoszczędzić nawet 80% na rachun-
kach za prąd i ogrzewanie w porów-
naniu z domami tradycyjnymi.

W trakcie realizacji I etapu budo-
wy powstają:
• domy wolnostojące o powierzchni 

163 m2 oraz 183 m2. Powierzchnie 
działek zaczynają się od 700 m2 do 
1045 m2.

• domy w zabudowie bliźniaczej 
o pow. 139 m2, wielkość działki 
wynosi od 400 m2 do 550 m2. 

• domy w zabudowie szeregowej 
o powierzchni 116 m2.

Obszar działki waha się 
pomiędzy 325 m2 do 600 m2.

Na Osiedlu Słonecznym zosta-
ła wybudowana instalacja wodno- 
kanalizacyjna. 

Obecnie jest to jedyny deweloper 
w Gminie Osielsko z podłączeniem 
do sieci światłowodowej. 

Właściciele Osiedla Słoneczne-
go zapewniają, że obecna sytuacja 
nie wpływa na inwestycję. Na budo-
wie praca wre. Obecnie prezentowa-
ny jest dom wzorcowy  w zabudowie 
bliźniaczej.

Dział Sprzedaży jest do dys-
pozycji od poniedziałku do nie-
dzieli włącznie po wcześniej-
szym umówieniu się na spotkanie: 
730 733 434. Zapraszamy na indywi-
dualne spotkania zachowując środki 
ostrożności. ▬

Więcej szczegółów znajdą Państwo 
na stronie internetowej Osiedla Sło-
necznego: www.osiedlesloneczne.pl

www.osiedlesloneczne.pl
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Łatwe przepisy na 
sylwestrowy stół
Aby sylwestrowe przyjęcie udało się jak nigdy, wystarczy dobry nastrój i serdeczne osoby 
do towarzystwa. Przydałoby się też coś przekąsić. Czy można przygotować pyszne potrawy 
i przystawki, nie spędzając w kuchni połowy przyjęcia? Można i to w bardzo prosty sposób.

Łatwe  
sosy

Jogurtowy 
– duże opakowanie jogurtu, skórka starta z połowy 
cytryny, cztery łyżeczki posiekanego koperku, pół 
łyżeczki cukru, sól i pieprz do smaku. 

Aioli 
– żółtko, cztery wyciśnięte ząbki czosnku, szklan-
ka oliwy. Do miski wlewamy żółtko i dodajemy 
czosnek. Mieszając, małym strumieniem wlewa-
my oliwę – tak jak podczas robienia majonezu.  Na 
koniec doprawiamy szczyptą soli i kilkoma kropla-
mi soku z cytryny.

Winegret 
– na 8 łyżek oliwy dajemy 2 łyżki soku z cytry-
ny lub 4 łyżeczki octu z białego wina, zamiast tego 
można dodać dwie łyżeczki musztardy. Doprawia-
my solą i pieprzem.

Tapas – hiszpańskie kanapeczki | FOT. WKRAINIESMAKU.PL

Składniki: 

cienko pokrojona bagietka, 
szklanka podprażonych na 
suchej patelni migdałów, 
20 dkg miękkiego białego 
sera w typie ricotta (może 
być inny biały serek 
kanapkowy), 5 filecików 
z sardeli (nazywanych też 
anchois), garść posiekanej 
pietruszki, kilka płatów 
czerwonej grillowanej 
papryki. 

Przygotowanie: 

W blenderze mielimy mig-
dały. Przesypujemy je do 
miski i dodajemy serek, sar-
dele, pokrojone w drobną 
kosteczkę papryki i posieka-
ną pietruszkę. Doprawiamy 
solą i ostrą papryką. Pastą 
smarujemy kromki bagietki. 

Tapas – hiszpańskie 
kanapeczki

Ciastka serowe | FOT. GOTUJESIE.PL

Składniki: 

20 dkg potartego 
ementalera lub 
cheddara, 25 dkg 
mąki, 15 dkg masła, 
3 łyżki kwaśnej 
śmietany, po pół 
łyżeczki proszku do 
pieczenia i soli. 

Składniki: 

kubek czerwonej 
soczewicy, 
wypłukanej 
w zimnej wodzie, 
łyżka klarowanego 
masła, średnia 
cebula, 2 ząbki 
czosnku, dwie 
łyżki mieszanki 
curry lub garam 
masala, 2 pomidory 
bez skórki, puszka 
mleczka kokosowego 
lub szklanka słodkiej 
śmietanki, sok 
z cytryny. 

Przygotowanie: 

Na maśle podduszamy drob-
no pokrojoną cebulę, dwa ząb-
ki czosnku i dwie łyżki mie-
szanki curry lub garam masa-
la. Gdy cebula będzie miękka, 
dodajemy drobno pokrojone 
pomidory. Chwilę dusimy i  
dodajemy soczewicę. Całość 
dokładnie mieszamy i dolewa-
my puszkę mleczka kokoso-
wego. Jeśli zupa jest za gęsta 
rozrzedzamy ją wodą. Gotuje-
my, aż soczewica będzie mięk-
ka. Na koniec potrawę soli-
my i delikatnie zakwaszamy 
sokiem z cytryny.

Przygotowanie: 

Z wszystkich składników zagniata-
my ciasto, w taki sam sposób jak to 
się robi w przypadku ciasta kruchego. 
Staramy się je jak najmniej dotykać 
ciepłymi dłońmi. Zawijamy w folię 
i wstawiamy do lodówki na godzinę. 
Potem wałkujemy na placek o grubo-
ści około pół centymetra i wycina-
my z niego ciasteczka foremkami lub 
kroimy w romby. Posypujemy ulubio-
nymi ziołami i pieczemy w tempera-
turze 200 st. C przez około 15 minut. 
Nie pozwalamy się im zarumienić, bo 
mogą być gorzkie. Podajemy z sosem 
do maczania.

Ciasteczka serowe

Hinduska zupa dhal

Śledź po 
szwedzku
Składniki: 5 solonych płatów śle-
dzia, wcześniej wymoczonych 
w mleku. Na sos: 3 łyżki majone-
zu, pół małego opakowania słod-
kiej śmietanki, 2 łyżki łagodnej 
musztardy, łyżeczka cukru lub 
miodu, pieprz.
Przygotowanie: Śledzie pokroić 
w dwucentymetrowe paski. Zmie-
szać pozostałe składniki tak, by 
powstał lekki sos, którym trzeba 
polać śledzie. Potrawę odstawiamy 
na dobę do lodówki. Podajemy posy-
paną drobno krojonym koperkiem. 

Sałatka kartoflana
Składniki: 1 kilogram ugoto-
wanych w mundurkach ziemnia-
ków, mała cebula, 4 średnie ogór-
ki kiszone, małe opakowanie kwa-
śnej śmietany, pół łyżeczki białego 
octu, sól i pieprz.
Przygotowanie: Gdy ziemniaki 
się gotują, przygotowujemy pozo-
stałe składniki. Ogórki kroimy 
w kostkę, cebulkę drobno siekamy. 
Dodajemy do nich śmietanę, ocet 
i przyprawy. Ziemniaki obieramy 
ze skórek i jeszcze ciepłe łączy-
my z resztą składników. Mieszamy 
i ewentualnie doprawiamy.
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Sandacz z wody

Kompot z suszu

Pasztet 
z wątróbki 
cielęcej

Tatar z łososia | FOT. ZAJADAM.PL

Kompot z suszu | FOT. ZAJADAM.PL

Sandacz z wody | FOT. EDICOOK.BLOGSPOT.COM

Składniki: 

pół kg wątróbki 
cielęcej, 3 cebule, 
2 marchewki, 15 dkg 
masła, 2 łyżki oleju, 
2 łyżki drobno 
posikanej natki 
pietruszki, płaska 
łyżeczka soli, pół 
łyżeczki pieprzu, 
ćwierć łyżeczki 
gałki muszkatołowej, 
1 łyżka białego 
wytrawnego wina.

Przygotowanie:

Obrane cebule i marchew-
ki pokroić w grube plastry. 
W rondelku stopić półtorej 
łyżki masła, wrzucić warzy-
wa, chwilę smażyć na dość 
silnym ogniu po czym dolać 
wino i zmniejszyć ogień. 
Dusić aż warzywa zmięk-
ną. Obraną z błon wątróbkę 
pokroić w kostkę i obsma-
żyć na silnie rozgrzanym 
oleju. Przestudzone jarzyny 
i wątróbkę oraz natkę zmie-
lić dwukrotnie w maszyn-
ce do mięsa, doprawić solą, 
pieprzem, gałka, wymie-
szać z pozostałym masłem 
i natką. Ułożyć w naczyniu, 
ugnieść i wstawić do lodów-
ki na 12 godzin

Składniki: 

30 dkg łososia, 
cytryna, 
cztery średnie 
konserwowe 
ogórki, duża 
cebula biała, 
olej rzepakowy, 
sól, pieprz, 
musztarda.

Przygotowanie: 

Śledzie pokroić w kostecz-
kę. Posiekać ogórki i cebul-
ki. Uformować cztery porcje 
na tatara Na każdej położyć 
odrobinę musztardy. Udeko-
rować cytryną.

Tatar z łososia

Składniki: 

Po garści: suszonych 
śliwek, jabłek, 
gruszek, moreli itp., 
1-2 goździki, 3 łyżki 
miodu, cytryna 
umyta i sparzona, 
kawałek cynamonu. 

Przygotowanie: 

Owoce zalewamy zimną wodą i odstawiamy na noc, by 
napęczniały. Odlewamy pół litra z wody spod owoców 
i do niej dodajemy przyprawy oraz miód. Wszystko zago-
towujemy, usuwamy cytrynę i wlewamy do owoców. 
Testujemy smak. Dodajemy przegotowanej wody i jeszcze 
raz całość gotujemy kilka minut. 

Składniki: 

sandacz (ok. 2 kg), 
masło, cebula, liść 
laurowy, pieprz, dwa 
jaja na twardo, natka 
pietruszki.

Przygotowanie: 

Sandacza sprawić, natrzeć solą i wstawić do lodów-
ki. Dużą cebule pokroić w piórka, przesypać do garna 
i zalać litrem wody. Dodać dwa liście laurowe, szczyptę 
soli i kilka ziaren pieprzu. Wywar gotować ok. 15 minut. 
Sandacza zalać ostudzonym wywarem (najlepiej w spe-
cjalnej wanience do przyrządzania ryb) i gotować przez 
około 15 minut. W tym czasie na patelni podgrzewamy 
dwie łyżki masła, dodajemy dwa jajka na twardo pokrojo-
ne w drobną kostkę i posiekaną pietruszkę (nie smażymy 
– podgrzewamy). Rybę wykładamy z gorącego wywaru 
na półmisek i posypujemy mieszanką z patelni. 
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J. K.: Czy lubi Pan ryby? Pytam, 
bo znam wielu właścicieli firm spo-
żywczych, którzy niekoniecznie 
lubią swoje produkty, np. prezesa 
mleczarni, który na jada nabiału…
Cz. A.: Bardzo lubię ryby. W naszej 
rodzinie wszyscy czujemy się eks-
pertami w dziedzinie ryb. To wie-
dza, którą zdobywaliśmy od dzieciń-
stwa. Rodzice pochodzą z Kazimie-
rza nad Wisłą, później mieszkaliśmy 
w Fordonie, także nad królową pol-
skich rzek. Co roku roztopy szero-
ko rozlewały jej wody, niemal pod 
sam dom. Mieliśmy wiec możliwość 
nauczyć się, jak ryby łowić i jak je 
jeść. Chyba dlatego było nam łatwiej 
w branży, bo na własnym przykła-
dzie wiemy, czego konsumenci od 
ryb oczekują. Łatwiej nam trafić 
w gusta ludzi i zaproponować ryby, 
które chcieliby jeść. Nie wyobrażam 
sobie, abyśmy zachęcali do kupna 
i konsumpcji czegoś, czego sami nie 
jemy. Wszyscy w rodzinie uwielbia-
my ryby.

J. K.: Ale skąd wielka przetwór-
nia ryb w Bydgoszczy? Spodzie-
wałbym się takiej firmy raczej nad 
morzem, może wśród jezior, ewen-
tualnie stawów hodowlanych – np. 
w Miliczu…
Cz. A.: Na przełomie lat siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych nasza 
rodzina zajmowała się hodowlą 
zwierząt futerkowych. Te hodowle – 
zresztą do dziś – oparte są o reszt-
ki rybne. Mało kto zdaje sobie spra-
wę z tego, że ponad połowa wagi 
świeżo złowionej ryby to odpady – 
na stół, do zjedzenia trafia jej mniej 
niż połowa. Te wszystkie odpady – 
kręgosłupy, skóry, wnętrzności to 
podstawa diety hodowanych zwie-
rząt futerkowych. Żeby te reszt-
ki pozyskać, musieliśmy mieć kon-
takty wśród rybaków na wybrzeżu. 
Trzeba pamiętać, że w tamtych cza-
sach Polska dysponowała naprawdę 
potężną flotą rybacką. Nasze statki - 
przetwórnie łowiły na morzach całe-
go świata. Niestety, czasami fatalny 
zbieg okoliczności – awaria chłod-
ni czy błąd w magazynowaniu spra-
wiał, że po powrocie takiego statku 
z kilkutygodniowego rejsu, część 
złowionych wcześniej i zamrożonych 
ryby nie nadawała się do konsumpcji.  
Bardzo drobiazgowe kontrole służb 
portowych te zepsute ryby  również 
klasyfikowały jako karmę dla zwie-
rząt futerkowych. My je mogliśmy 
odkupić, przewieźć do Bydgoszczy 
i wykorzystać w hodowli. Mieliśmy 
własną chłodnię, więc tych rybnych 
odpadów mogliśmy sprowadzić cał-
kiem sporo. Z czasem  nawiązane 
wtedy kontakty stały się zalążkiem 
naszej późniejszej działalności.

J. K.: Wiemy już, skąd wielka 
przetwórnia w naszym mieście. 
Teraz wobec tego Abramczyk 
i sport. Od jakiegoś czasu mocno 
zaangażowaliście się we wspiera-
nie bydgoskiego sportu.
Cz. A.: Poszliśmy drogą prostych 
skojarzeń. Sport to zdrowie, zdrowie 
to również zrównoważona dieta, któ-
rej ważnym składnikiem są właśnie 
ryby. Wystarczyło połączyć krop-
ki tej układanki i stąd nasza obec-

ność w bydgoskim sporcie. Choć to, 
że wspieramy profesjonalne druży-
ny koszykarzy Astorii i żużlowców 
Polonii, to tylko wierzchołek pira-
midy naszej sportowej działalno-
ści. Od lat, bez medialnego rozgło-
su, wspieramy różne, często bardzo 
lokalne inicjatywy sportowe, turnie-
je w różnych dyscyplinach, biegi, 
młodzieżowe spartakiady, czasem 
nawet małe lokalne kluby. Było i jest 
tego naprawdę dużo. Wspieraliśmy 
i wspieramy bydgoskiego ultrama-
ratończyka Andrzeja Urbaniaka, 
który nie tylko biega, ale pasją do 
sportu zaraża najmłodszych. Zresz-
tą nie tylko ich – biegaczy mam tak-
że w rodzinie. Mój syn przebiegł 
Maraton Warszawski, dystans 42 
kilometrów pokonała również moja 
córka oraz zięć. Sport jest ważny – 
i w naszej firmie, i w rodzinie.

J. K.: A z perspektywy kibica? 
Bywa Pan na meczach Astorii czy 
Polonii?
Cz. A.: Bywam i oczywiście pod-
czas zawodów udzielają mi się spor-
towe emocje. Ale nie jestem zagorza-
łym kibicem. Nie śledzę wyników, 
kalendarza rozgrywek… aż tak to 
nie. Może dlatego, że całe moje życie 
jest ukierunkowane bardzo pozyty-
wistycznie  – najważniejsza jest pra-
ca i wszystko, co z nią związane. 
Na resztę często zwyczajnie nie star-
cza czasu. Dodatkowo wiele moich 
zawodowych obowiązków wiąże się 
z koniecznością odbywania – czę-
sto dalekich – podróży. Na szczęście 

lubię poznawać nowe miejsca, wiec 
nie jest to dla mnie uciążliwe, wręcz 
przeciwnie – podróżowanie przero-
dziło się w swego rodzaju pasję… 
Nigdy tego nie liczyłem, ale zawo-
dowo i prywatnie odwiedziłem pew-
nie ponad 60 krajów całego świata. 
Oczywiście w tym roku ze wzglę-
du na pandemię wszystko wyglą-
da inaczej – zamiast podróży i spo-
tkań mamy Internet i pracę zdalną. 
A wracając do sportu – staram się 
ruszać, kiedy to tylko możliwe, mam 
w domu ergometr wioślarski, lubię 
jeździć na rowerze i chodzić na dłu-
gie spacery. Mieszkam w Osielsku, 
więc mam gdzie… Chciałbym, żeby 
także nasi pracownicy mogli zaży-
wać ruchu na świeżym powietrzu. 
Mamy w zakładzie kilku maratoń-
czyków, kolarzy – amatorów. Chcie-
libyśmy zachęcić do aktywności 
jeszcze większą grupę naszych pra-
cowników, dlatego pracujemy nad 
pewnym pomysłem w tej materii. 
Chcielibyśmy na początek stworzyć 
kolarski Abramczyk Team. Kupić 
sto kilkadziesiąt rowerów, zało-
żyć w nich liczniki przejechanych 
kilometrów i oddać je w użytkowa-
nie załodze. Ten, kto przejechałby 
wyznaczony dystans - na przykład 
1000 kilometrów  w ciągu roku, sta-
wałby się właścicielem jednośla-
du. To moim zdaniem fajny pomysł 
i zachęca do fizycznej aktywności. 
Rozważamy też finansowy udział 
w budowie ścieżek rowerowych, co 
wprost wiązałoby się z powołaniem 
naszego rowerowego teamu.

J.K.: Tak, to naprawdę świet-
ne pomysły, wpisujące się zresztą 
w opinię o Panu, które słyszałem 
z różnych źródeł. Podobno jest Pan 
człowiekiem, który całkowicie bez-
interesownie pomaga innym, na 
przykład repatriantom ze wschodu.
Cz. A.: Przecież całe życie oparte 
jest na tym, by pomagać. Życie ma 
sens, dopóki można komuś pomóc. 
To jest też pewna miara wartości 
człowieka. Taka bezinteresowna 
pomoc daje również wielką satysfak-
cję. Wiele razy byłem w Kazachsta-
nie - prowadzimy tam interesy, spro-
wadzamy stamtąd ryby. Poznałem 
tam wielu wspaniałych ludzi, mię-
dzy innymi działających w tamtej-
szym Związku Polaków. Oni napraw-
dę kultywują swoją polskość, często 
mam wrażenie, że są nawet bar-
dziej przywiązani do patriotycz-
nych wartości niż wielu z nas. Wie-
le lat temu, oni lub ich przodkowie, 
bez jakiejkolwiek winy - tylko dla-
tego, że mieszkali akurat na tere-
nach przedwojennej Rzeczpospolitej 
w 1941 roku zajętych przez Rosjan – 
zostali wywiezieni do kraju, w któ-
rym surowe warunki nie ułatwia-
ły życia. Wyjeżdżali często prawie 
tak jak stali, mając kilka czy kilka-
naście minut na spakowanie swoich 
rzeczy. Dorobku całego życia ! Nikt 
w oprawców im nie pomagał, zostali 
wypędzeni w step i wszystko musieli 
zdobywać pracą własnych rąk. Natu-
ralnie, gdyby nie pomoc Kazachów, 
pewno by nie przeżyli Ale dali radę. 
I teraz, gdy stworzono im warunki 

powrotu do kraju ojców czy dziad-
ków, trzeba im pomagać. Oczywi-
ście ci repatrianci mogą liczyć na 
finansową pomoc państwa, ale nie 
muszę chyba tłumaczyć, jak trudno 
im odnaleźć się w nowych warun-
kach, w całkowicie obcej rzeczywi-
stości. Trzeba ich wspierać,  dać tę 
wędkę z porzekadła, aby mogli pew-
nie stanąć na własnych nogach. Wie-
rzę w etos pracy, dlatego, jeśli tylko 
mogę, pomagam.

J.K.: Na zakończenie jeszcze raz 
o sporcie. Czasy mamy paskud-
ne, także dla biznesu. Wiele firm 
rezygnuje ze wspierania sportu, 
oszczędzając pieniądze w obawie 
przed jeszcze większym kryzysem. 
Czy wy – czyli firma Abramczyk - 
rozważacie taką ewentualność, że 
wycofacie się ze wspierania bydgo-
skich drużyn?
Cz. A.: Postawiliśmy firmę na bar-
dzo solidnych fundamentach i - 
mimo zawirowań w gospodarce - jest 
ona w całkiem niezłej kondycji. Sta-
ramy się utrzymywać najwyższe 
standardy zarządzania. Nasi mene-
dżerowie to naprawdę specjaliści 
najwyższej klasy, przewidujący to, 
co może się w światowej gospodar-
ce wydarzyć. Dlatego dość pewnie 
żeglujemy po tych burzliwych, kry-
zysowych wodach i myślę że zarów-
no nasi pracownicy, jak i ci ,których 
wspieramy, sponsorujemy  - mogą 
spać spokojnie.

Firma jest w dobrej kondycji
dlatego mimo pandemii nie wycofamy się ze wspierania bydgoskich drużyn
Rozmowa z Czesławem Abramczykiem, prezesem zarządu firmy „Abramczyk”, sponsora żużlowej drużyny Polonii  
oraz koszykarzy Astorii.
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Na miejsca polskiej alpej-
ki w czołówce zawodów 
o Puchar Świata czekaliśmy 

długo. Bardzo długo. Niemal tak dłu-
go, jak na sukcesy i medale po słyn-
nym złocie Wojciecha Fortuny, któ-
ry w 1972 roku pofrunął w Sapporo 
po złoty medal Igrzysk Olimpijskich 
w skokach narciarskich. Dopiero 
trzydzieści lat później swoje sukcesy 
na skoczniach święcił Adam Małysz. 
Tu sprawa – przynajmniej czasowo – 
wygląda podobnie. Miejsca Mary-
ny Gąsienicy-Daniel w czołowej 
dziesiątce  Pucharu Świata notuje-
my niemal równo trzydzieści lat po 
wyczynach na alpejskich stokach 
sióstr Tlałek – Małgorzaty i Doroty. 
Choć część najlepszych rezultatów 
siostry uzyskiwały już jako reprezen-
tantki Francji (w 1985 obie wyszły 
za mąż za braci Mogore), to dzięki 
nim o polskim narciarstwie alpej-
skim było – może nie głośno, ale – 
nieco głośniej.

Znakomite występy Maryny 
(skądinąd jak miałaby mieć na imię 
utalentowana narciarka z Polski?!) 
są świetnym przyczynkiem do roz-
ważań o kondycji polskich sportów 
zimowych w ogóle. Przeciętny kibic, 
zapytany o polskie sukcesy na lodo-
wiskach, stokach czy skoczniach 
narciarskich, bez najmniejszego pro-
blemu sypnie garścią nazwisk współ-
czesnych gwiazd. Bo tak się szczę-
śliwie składa, że żyjemy w czasach, 
gdy kraj, w którym od lat tak napraw-
dę nie ma śniegu, może się poszczy-
cić sukcesami w zimowym sporcie. 
Wystarczy wspomnieć, że z dwu-
dziestu dwóch medali olimpijskich, 
zdobytych przez naszych reprezen-
tantów, aż osiemnaście przypada na 
czasy nam współczesne. Od 1956 
roku (wtedy pierwszy medal olim-
pijski dla Polski wywalczył w Corti-
na d’Ampezzo Franciszek Gąsienica 
Groń) do słynnego złota Wojciecha 
Fortuny (Sapporo 1972) zdobyliśmy 
łącznie cztery (!) olimpijskie krąż-
ki. Naturalnie po drodze były poje-
dyncze sukcesy w zawodach Pucha-
ru Świata, Mistrzostw Europy etc. 
Ale na najważniejszej sportowej 
imprezie – raczej nędza. 

Trzeba było trzydziestu lat, 
by na zimowych olimpijskich are-
nach zobaczyć Polaków na podium, 
a nie na końcu rywalizującej stawki. 
Worek (choć może raczej woreczek) 
z olimpijskimi medalami rozwiązał 

w 2002 roku Adam Małysz (srebro 
i brąz w Salt Lake City). Pojawiły się 
i te z najcenniejszego kruszcu, które 
zawisły na szyjach Justyny Kowal-
czyk, Zbigniewa Bródki i Kami-
la Stocha. Dorobek niby zacny, ale 
kudy nam do światowych potęg, 
choćby takiej Norwegii, dla której 
tylko biathlonista Ole Einar Bjoern-
dalen zdobył 13 medali olimpijskich 
(8 złotych, 4 srebrne i 1 brązowy). 
Jeśli jednak spojrzeć na zjawisko 
polskiego sportu zimowego przez 

pryzmat infrastruktury i warunków 
niezbędnych do jego uprawiania, 
jesteśmy prawdziwym fenomenem. 
Osiemnaści medali olimpijskich 
zdobyli w ostatnich latach reprezen-
tanci kraju, w którym  tak naprawdę 
nie ma zimy! (Średnia roczna liczba 
dni z opadami śniegu to dla większo-
ści kraju niespełna 50!). Wprawdzie  
na południu Polski wygląda to nie-
co lepiej, ale – może poza dwiema 
skoczniami narciarskimi  - nie stwo-
rzono tam infrastruktury odpowied-

niej dla wychowania sportowców 
światowego formatu. Nie ma w Pol-
sce narciarskich tras (i alpejskich, 
i biegowych), torów saneczkarskich 
i bobslejowych, łyżwiarze szybcy – 
zdobywający dla naszego kraju olim-
pijskie medale - dopiero od niedaw-
na mają do dyspozycji lodowy tor 
z prawdziwego zdarzenia. Skąd więc 
te sukcesy?

Być może ich źródłem jest wła-
śnie ta polska zimowa mizeria. 
Być może właśnie to, że nasi zawod-

nicy  (poza skoczkami narciarski-
mi), aby uprawiać ukochaną dyscy-
plinę, pokonać muszą często niewy-
obrażalną ścianę przeszkód, sprawia, 
że gdy wreszcie – mimo przeciwno-
ści – zaistnieją na światowych are-
nach i otwiera się przed nimi szan-
sa treningów w naprawdę profesjo-
nalnych warunkach za granicą, ich 
talent eksploduje? Tam, gdzie wciąż 
jeszcze zimy są prawdziwymi zima-
mi, z mrozem i śniegiem, gdzie stwo-
rzono prawdziwe bazy treningowe, 
można poświęcić się wyłącznie pra-
cy. A ta – jak wiadomo, daje owoce.

Być może jest też tak, że raz na 
trzydzieści lat, w blisko czterdziesto-
milionowym kraju, rodzi się talent 
tak wielki, że żadne przeciwności nie 
są go w stanie zniszczyć. Ktoś taki, 
kto – niczym legendarni polscy lotni-
cy – pofruwa nawet na drzwiach od 
stodoły. 

Hołubimy te nasze perły, czeka-
my na ich starty i cieszymy się ich 
sukcesami. Bo brakuje nam tych 
bohaterów zbiorowej wyobraźni 
zimowego czasu. Bo ci, którzy dziś 
jeszcze święcą sukcesy na śnieżno-
-lodowych arenach, nie są wieczni. 
Czasem – jak u skoczków narciar-
skich – znajdą się następcy „sta-
rych” mistrzów. Czasem – jak choć-
by w biegach narciarskich – nie 
widać ich na horyzoncie. I być może 
na kolejne sukcesy na miarę tych 
Justyny Kowalczyk znów będziemy 
musieli czekać trzydzieści lat.

Dlatego dbajmy o Marynę. Niech 
jej slalomowe bramki nie zmogą, 
niech jej talent i zapał sprawi, że – 
być może Igrzyska Olimpijskie 2022, 
które zostaną rozegrane w Pekinie, 
będą igrzyskami Maryny. Tego sobie 
i Państwu życzę na Nowy Rok. JK

Igrzyska Maryny
Niczym zwiastująca Boże Narodzenie gwiazda, na światowych stokach błysnęła talentem Maryna Gąsienica-Daniel. 
W poniedziałek  14 grudnia Polka zajęła 11 miejsce w zawodach slalomu giganta w Courchevel. Trzy dni później wygrała 
slalom gigant w zawodach  Pucharu Europy w w Hippach. 

R E K L A M A

Rodzicom i pracownikom 

spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego 

Narodzenia oraz wielu szczęśliwych 

chwil i wszelkiej pomyślności 

w nadchodzącym Nowym Roku

życzą

Dyrekcja i pracownicy 

Przedszkola Stacyjkowo
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Adam Witkowski

przewodniczący sekcji hokeja na 
lodzie BKS Bydgoszcz, hokeista-
-amator, prywatnie właściciel firmy 
Stalwit.

JK:  Nie przesadzę chyba, jeśli 
powiem, że dzięki wam hokej 
w Bydgoszczy wciąż istnieje?
AW: Nie ma w tym przesady. Sekcja 
hokeja na lodzie została reaktywowa-
na siedem lat temu, gdy w Bydgosz-
czy nie było jeszcze profesjonalnego 
lodowiska. Trenowaliśmy i rozgrywa-
liśmy mecze na toruńskim Tor-Torze. 
Drużyna w zdecydowanej większo-
ści składała się z zawodników, któ-
rzy w przeszłości trenowali i grali na 
nieistniejącym już lodowisku „stare-
go Torbydu”. Wielu z nich było w tam-
tym czasie w grupach młodzieżowych 
– żaków czy juniorów. Byli też natural-
nie zawodnicy, którzy w tamtym cza-
sie grali w zespołach seniorskich, jak 
choćby Artur Bielicki, Łukasz Sokół 
czy  Patryk Gawara,  którzy do dziś nie 
powiesili łyżew na kołku. Po zamknię-
ciu tamtego lodowiska (2003 r. – JK) 
skrzyknęliśmy się, bo zależało nam, by 
hokej w Bydgoszczy wciąż był obec-
ny. Ponieważ, aby reaktywować zespół 
hokejowy, trzeba było funkcjonować 
w strukturach klubowych, zostaliśmy 
częścią BKS-u. To klub z wieloma 
sekcjami i dużymi tradycjami – także 
hokejowymi. (Sekcja hokejowa istnia-
ła w BKS-ie w latach 1978/89 – JK). 
Dyrektor klubu, widząc naszą pasję 
i zaangażowanie, nie robił żadnych 
trudności, dzięki czemu po dopełnie-
niu formalności mogliśmy przystą-
pić do rozgrywek, firmowanych przez 
PZHL. Jak wspomniałem, początko-
wo treningi i domowe mecze organi-
zowaliśmy w Toruniu. Występowa-
liśmy w rozgrywkach grupy północ-
nej II ligi, obok drużyn z Trójmiasta, 
Poznania i Warszawy. Ten podział na 
grupy – północną, południową i pół-
nocno – wschodnią ma na celu zmini-
malizowanie problemów z wyjazda-
mi na mecze. Łatwiej i przede wszyst-
kim taniej jest wyjechać na zawody 
do Gdańska czy Poznania niż do np. 
Nowego Targu czy Krynicy. 

JK: Padło słowo koszty. To chy-
ba kluczowe słowo, warunkujące 
być albo nie być waszej drużyny. 
Hokej to droga dyscyplina – sam 
osobisty sprzęt zawodnika to kilka 
tysięcy złotych
AW: Rozmawiamy w hokejowej szat-
ni. Wystarczy spojrzeć na znajdujący 
się tu sprzęt należący do kilkunastu 
zawodników. Jego wartość przekra-
cza pewnie 40 tysięcy. Sprzęt zawod-

ników z pola – to zależnie od marki od 
3 do 5 tysięcy. Bramkarz musi wydać 
jeszcze więcej, np. bramkarskie parka-
ny średniej klasy to koszt ok. 4 tysię-
cy. W naszej drużynie zawodnicy 
sami kupują sobie sprzęt, mamy kilku 
drobnych sponsorów, dzięki którym 
mamy np. koszulki meczowe. Główne  
koszty ponosimy jednak sami, nie tyl-
ko kupując sobie sprzęt, ale także np. 
jeżdżąc na mecze własnymi samocho-
dami. Klub naturalnie pomaga nam 
w miarę możliwości  - opłaca nasze 
ubezpieczenie i ponosi koszty organi-
zacji meczów na Torbydzie.

JK: Ten nasz Torbyd to dla was 
prawdziwa gwiazdka z nieba. 
Choć niektórzy narzekają, że to 
jednak nie jest obiekt hokejowy.
AW: Tafla nowego Torbydu spełnia 
wszystkie wymagania IIHF (Mię-
dzynarodowa Federacja Hokejowa), 

to nowoczesny obiekt ze świetnym 
wyposażeniem. Szkoda jednak, że są 
tu tylko dwie – zresztą świetnie wypo-
sażone – szatnie, co uniemożliwia zor-
ganizowanie najmniejszego choćby 
turnieju. Jeśli miałyby tu przyjechać 
choćby trzy drużyny spoza naszego 
miasta, takich szatni powinno być co 
najmniej sześć.  Radzimy sobie jednak 
w takich warunkach, jakie są. I ci naj-
ważniejsze – nie narzekamy! 

JK: Ja mam jednak wrażenie, że 
wy - hokeiści - jesteście paradok-
salnie intruzem na Torbydzie. 
Już w fazie budowy pojawiały się 
głosy,  że będzie to przede wszyst-
kim ślizgawka dla mieszkańców. 
AW: To prawda, kiedyś padły takie 
słowa. Miasto udostępnia nam lodowi-
sko na całkowicie komercyjnych zasa-
dach, wynajmujemy taflę na mecze 
i treningi - także na treningi najmłod-

szych. Na żadną pomoc  -  póki co  - 
liczyć nie możemy, choć z naszymi 
drużynami żaków jeździmy na zawo-
dy w całej Polsce, reprezentując barwy 
Bydgoszczy. Wszystkie koszty tych 
wyjazdów spadają na barki rodziców 
i - rzecz jasna – nasze, dlatego przez 
cały rok zbieram składki, które kar-
nie płacą wszyscy członkowie klu-
bu. Znaczną część wydatków pokry-
wamy właśnie z pozyskanych w ten 
sposób pieniędzy. Problemem są też 
godziny, w których możemy lodowi-
sko wynająć. Ślizgawki dla mieszkań-
ców  kończą się o 20:00. My na lód 
możemy wjechać pół godziny później, 
po konserwacji tafli. Dla dorosłych to 
nie problem, jednak dla grup młodzie-
żowych to spory kłopot. Na szczęście 
grupa Naborowa, czyli ci najmłodsi – 
ośmio-, dziewięciolatkowie - dzięki 
uprzejmości dyrekcji lodowiska mają 
zajęcia o 17:00. 

JK: Wspomniał pan o młodzieży. 
Ten nowy hokejowy BKS to nie tyl-
ko z seniorzy, ale także grupy mło-
dych adeptów hokeja. Ilu ich jest?
AW: Zainteresowanie hokejem 
w Bydgoszczy było zawsze, a po 
otwarciu nowego Torbydu ono jeszcze 
wzrosło. W tej chwili w grupie 8 – 9 
latków  trenuje  30 chłopców, mamy 
jeszcze grupy młodszych i starszych 
żaków, trenowane przez znanego 
w Bydgoszczy Andrzeja Mateję – nie-
gdyś świetnego hokeistę, dziś trene-
ra z wszelkimi uprawnieniami. Łącz-
nie  tajniki hokeja poznaje u nas bli-
sko setka dzieciaków. Oczywiście, 
tak jak w przypadku seniorów, wszel-
kie koszty wyposażenia tych adep-
tów w sprzęt niezbędny do uprawia-

nia hokeja ponoszą rodzice. Mimo to 
wciąż pojawiają się nowi chętni.

JK: Jak wobec tego widzi pan 
przyszłość bydgoskiego hokeja? 
Czy pozostanie tylko kosztowną 
fanaberią grupki zapaleńców?
AW: Bydgoszcz to miasto z hokejo-
wymi tradycjami, a my bardzo chce-
my te tradycje kontynuować. Marzy 
się nam odbudowanie pełnej drabinki 
szkoleniowej – od grup naborowych po 
zespoły juniorskie. Dlatego prowadzi-
my rozmowy z panią Aleksandrą Kuś, 
dyrektorką sportowej Szkoły Podsta-
wowej nr 31, na temat utworzenia od 
nowego roku szkolnego klasy hoke-
jowej. Kilkanaście lat przerwy mię-
dzy zamknięciem starego a otwarciem 
nowego Torbydu całkowicie unicestwi-
ła szkolenie w tej dyscyplinie. Chcemy 
to odbudować. To oczywiście potrwa 
- szacujemy, że trzeba około 10 lat, 
by pierwsi nasi wychowankowie byli 
gotowi do profesjonalnej gry. Marzy 
się nam i gorąco wierzymy, że po tym 
czasie Bydgoszcz znów będzie obecna 
w rozgrywkach Ekstraligi, z drużyną 
opartą na własnych wychowankach.

 JK:  Wierzycie, że są na to szanse?
AW:  Mamy naprawdę ogromne chęci 
i jest w nas wielka determinacja. A sko-
ro one są, są i szanse na realizację tych 
planów. Są pasjonaci, którzy zrobią 
wiele, aby bydgoski hokej odbudować. 
Wierzymy też, że być może za jakiś 
czas, gdy pojawią się pierwsze spor-
towe sukcesy - miasto spojrzy na nas 
bardziej przychylnym okiem i z cza-
sem pomoże nam choćby w formie 
ulg w kosztach wynajmu lodowiska. 
To byłoby dla nas naprawdę dużo.

Wierzę, że za kilka lat 
bydgoscy hokeiści znów 
będą grać w ekstralidze
Rozmowa z Adamem Witkowskim, przewodniczącym sekcji hokeja na lodzie 
Budowlanego Klubu Sportowego
O tym, że Bydgoszcz przez dziesięciolecia była znaczącym ośrodkiem na hokejowej mapie Polski, nikogo przekonywać nie trzeba. 
Zespoły występujące pod szyldem Polonii, BKS-u czy BTH z powodzeniem walczyły na najwyższym szczeblu rozgrywek ligowych, 
a trybuny – nieistniejącego już – lodowiska Torbyd przy ul. Chopina pękały w szwach. Z Bydgoszczy wywodzi się wielu znakomitych 
zawodników – olimpijczyków czy uczestników Mistrzostw Świata, by wspomnieć tylko tych z lat powojennych – Andrzeja Tkacza, 
Mariana Fetera czy Czesława Panka. Niestety, błędy w zarządzaniu - i zespołem, i infrastrukturą (lodowiskiem) - sprawiły, że 
w 2000 roku ligowy hokej przestał w Bydgoszczy istnieć. Nie zniknęli na szczęście byli zawodnicy, często z sukcesami grający 
w klubach całej Polski. To między innymi z ich inicjatywy, po 14 latach posuchy, hokej – na poziomie amatorskim – wrócił na ligowe 
lodowiska. Drużyna, składająca się głównie z hokeistów wywodzących się z naszego miasta, pod szyldem BKS-u, przystąpiła do 
rozgrywek II ligi. Niestety, z braku odpowiedniego lodowiska („stary” Torbyd został najpierw zamknięty, a po kilku latach zburzony, 
a tymczasowe lodowiska stawiane w mieście nie pozwalały na rozgrywanie meczów) swoje „domowe” spotkania zespół rozgrywał 
w Poznaniu i Toruniu. Dopiero otwarcie nowego „Torbydu”(styczeń 2018) pozwoliło bydgoskiemu zespołowi naprawdę grać u siebie.
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Diego Armando Maradona, 
nazywany przez wielu kró-
lem futbolu, zmarł we wła-

snym domu 25 listopada 2020 roku, 
w wieku zaledwie sześćdziesięciu 
lat. Świat piłki nożnej, sportu, a może 
w ogóle świat bez jakichkolwiek 
przymiotników, pogrążył się w żało-
bie. Odszedł wielki sportowiec, czło-
wiek, którego nazwisko znali nawet 
ci, którym z futbolem bardzo nie po 
drodze. Ale ta powszechna sława 
jedynie w części wynika ze sporto-
wego geniuszu małego Argentyńczy-
ka, część z niej to niestety odium, cią-
gnące się za Diego jeszcze od czasów, 
gdy czarował swoimi zagraniami na 
światowych boiskach. 

Urodzony i wychowany 
w slumsach Buenos Aires - Villa Fio-
rito . W domu bywało raczej bied-
nie niż bogato, sport był więc jednym 
z najprostszych sposobów na wyrwa-
nie się z podmiejskiej beznadziei. I Die-
go się wyrwał … W profesjonalnym 
futbolu zadebiutował w wieku zale-
dwie 16 lat i krok za krokiem zmie-
rzał w kierunku piłkarskiego szczy-
tu. Najpierw w ojczyźnie - Argenti-
nos Juniors i Boca Juniors – dla tych 
pierwszych w pięciu sezonach strzelił 
115 goli (!), dla Boca – w jednym sezo-
nie 28. Nic dziwnego, że po niezwykły 
argentyński talent sięgnęli najwięk-
si. 1982 rok i transfer do legendarne-
go FC Barcelona, za… 5 mln funtów! 
(ok. 7,5 mln dolarów). Dziś ta kwota 
wydaje się karykaturalnie śmieszna 
(trzy lata temu PSG zapłaciło FC Bar-
celonie 222 miliony euro za Neyma-
ra i to jak na razie najwyższy transfer 
w historii), wtedy jednak kwota pię-
ciu milionów funtów dosłownie zwa-
lała z nóg. Niestety, sportowe przeno-
siny do stolicy Katalonii okazały się 
kompletną klapą. W dwóch sezonach 
zaledwie 22 gole w lidze i paskudne 
kontuzje, które – zdaniem wielu – nie 
pozostały bez wpływu na dalsze losy 
Diego. W pamięci kibiców zapisała się 
zwłaszcza ta z meczu przeciwko Atleti-
cowi Bilbao (wrzesień 1983), w którym 
po brutalnym faulu Andonia Goiko-
etxi (nie bez racji jak widać nazywa-
nego „rzeźnikiem z Bilbao”) Marado-
na opuścił boisko na noszach, ze zła-
maną kostką lewej nogi. tej, którą wielu 
ekspertów uważało za „najlepsza lewą 
nogę świata” .

To były inne czasy. Choć medycz-
nie postawiono Diego na nogi w rekor-
dowe 106 dni (tuż po kontuzji mówiono 
o możliwej blisko rocznej przerwie na 
leczenie), nadmiar wolnego czasu (klu-
by w tamtych czasach, poza boiskiem, 
pozwalały swoim gwiazdom napraw-
dę na wiele) i oszałamiające jak na owe 
czasy pieniądze, którymi dysponował 
– zawiodły go w mroczne zaułki Bar-
celony . Doprowadziły do spotkania, 
które na zawsze zmieniło jego życie, 
spotkania z … kokainą. Zdaniem bio-
grafów Maradony, to właśnie w mieście 
Gaudiego Argentyńczyk po raz pierw-
szy spróbował białego proszku. I – jak 
się później okazało - ten bardzo przy-
padł mu do gustu. 

Barcelony Diego nie podbił, rzu-
cił sobie za to do stóp Neapol, do któ-
rego przeszedł z Katalonii za - znów 
oszałamiające - 10 milionów dolarów. 
Włoskie gazety pisały, że „najbied-
niejsze miasto w Europie kupiło sobie 

najdroższego piłkarza świata” , prze-
bąkiwano, że pieniądze na transfer 
wyłożyła neapolitańska „camorra”. 

Sportowo Maradona jest na 
szczycie – w sześciu sezonach strze-
la dla SSC Napoli 105 goli (w lidze 
i w rozgrywkach pucharowych). Kibi-
ce otaczają go kultem niemal boskim. 
To właśnie w mieście u stóp Wezuwiu-
sza nadają mu przydomek „Boski Die-
go”. Dwukrotnie zdobywa z klubem 
mistrzostwo Włoch, wznosi Puchar 
UEFA (rozgrywek poprzedzających 
Champions League), Puchar i Super-
puchar Włoch. Feta w Neapolu po zdo-
byciu pierwszego w historii „scudetto” 
(mistrzostwa Włoch) trwała według 
niektórych aż tydzień – stanęło wiele 
fabryk, pozamykano sklepy, a na murze 
cmentarza miejskiego czyjaś ręka 
nakreśliła słynne zdanie "nie wiecie, co 
straciliście". Nikt nie wątpi, że ojcem 
tego sukcesu jest Diego Armando.

Na arenie międzynarodowej idzie 
Maradonie równie świetnie – z dru-
żyną Argentyny zdobywa Mistrzo-
stwo i Wicemistrzostwo Świata (1986, 
1990), oraz trzecie miejsce w roz-
grywkach Copa America (1989). 
Poza boiskiem Diego zaczyna jed-
nak tracić grunt pod nogami. Już nie 
– jak w Barcelonie – w cieniu mrocz-
nych zaułków, ale otwarcie, w bla-
sku reflektorów i fleszy, imprezuje na 
całego. Afiszuje się z bossem neapo-
litańskiej „camorry” Carminem Giu-
liano, potwierdzając niejako plotki 
o mafijnym pochodzeniu pieniędzy 
na transfer. Niestety, coraz czulsze są 
też uściski Boskiego Diego z „białą 
siostrą”. Po latach przyznaje, że koka-
ina była w Neapolu wszędzie, wręcz 
podawano mu ja na tacy. „Od niedzie-
li do środy bawiłem się na kokainie” – 
wyznaje, „przez kolejne trzy dni czy-
ściłem organizm przed następnym 
meczem. I tak co tydzień”

Ostatni – siódmy rok pod Wezu-
wiuszem był dla Maradony koszma-
rem. Skandale obyczajowe (nieślub-
ny syn z Cristianą Sinagra, którego się 
wyparł – uznał swoje ojcostwo dopiero 
w 2016 roku), konflikt z kibicami (po 
wygranym przez Argentynę półfina-
le Mistrzostw Świata przeciwko Wło-
chom – Diego wykorzystał decydu-
jący o zwycięstwie niebiesko-bialych 
rzut karny), wreszcie problem z narko-
tykami (na podstawie zapisu rozmów 
z telefonicznego podsłuchu  postawio-
no Maradonie zarzut handlu kokainą) – 
wszystko to na dobre obrzydziło Italię 
Boskiemu Diego. Za handel narkotyka-
mi zostaje skazany na rok i dwa miesią-
ce pozbawienia wolności w zawiesze-
niu i pięć milionów lirów kary finan-
sowej (wówczas około trzech tysięcy 
dolarów). Gdy pojawia się na stadionie, 
by zagrać w pierwszym po ogłoszeniu 

wyroku meczu, zostaje poddany kon-
troli antydopingowej. W organizmie 
są ślady kokainy. Kara – 15 miesięcy 
dyskwalifikacji. Po jej zakończeniu 
Diego opuszcza Neapol w niesławie. 
Gdy przybywał do miasta, blisko stu-
tysięczny tłum witał go jak króla, gdy 
wyjeżdżał, nie żegnał go nikt.

Cała ta historia waży pewnie z kil-
kadziesiąt ton, a to zaledwie połowa 
burzliwej biografii Boskiego Diego. 
Po wyjeździe z Włoch wcale nie było 
lepiej. Była wpadka dopingowa i dys-
kwalifikacja na Mundialu w 1994 roku 
(w jego organizmie stwierdzono efe-
drynę), liczne kolejne skandale oby-
czajowe (łącznie Maradona przyznał 
się do pięciorga nieślubnych dzieci), 
podatkowe, kłopoty zdrowotne i nar-
kotykowe odwyki.

 Całość można by skwitować jed-
nym zdaniem – kolejny wielki spor-
towiec, który nie udźwignął ciężaru 
sławy i wiążących się z nią pienię-

dzy. Byli już przecież sportowcy, któ-
rzy sukces, karierę, pieniądze spek-
takularnie roztrwonili – Georg Best, 
Matti Nykaenen, Boris Becker, Mike 
Tyson, Tiger Woods. To zaledwie kil-
ku z naprawdę pokaźnej grupy. Żaden 
z nich nie zatracił się jednak w auto-
destrukcji tak bardzo, jak Boski Die-
go. No, może z wyjątkiem Tysona, 
ale ten – raptem - znalazł opamięta-
nie, zerwał z szalona przeszłością, 
uporządkował swoje życie i w wieku 
53 lat (!) odmieniony wrócił na ring. 
Maradona nie potrafił. Jego śmierć – 
choć zabrzmi to może brutalnie – nie 
była zaskoczeniem. Kłopoty zdro-
wotne, spowodowane szalonym, nar-
kotycznym trybem życia, zaprowadzi-
ły go na skraj przepaści już kilka lat 
temu. A Diego – po kolejnych „cudow-
nych” uzdrowieniach - konsekwentnie 
maszerował ku otchłani.

Można oczywiście oddzielić spor-
towe wyczyny wielkiego Argentyńczy-
ka od jego pozasportowych ekscesów. 
Bo piłkarzem był wielkim, wybitnym, 
według wielu – najlepszym w historii. 
Skalę jego talentu i umiejętności naj-
trafniej opisał chyba legendarny obroń-
ca AC Milan : To, co nam piłkarzom 
wydawało się niemożliwe do zrobienia 
z piłką, Maradona robił z pomarańczą. 
Jednak i na boisku przydarzyła się Die-
go historia, jakby wprost rodem z jego 
pozaboiskowego życia. Jest rok 1986, 
półfinał Mistrzostw Świata w Meksy-
ku. Akcja w polu karnym Anglików, 
Maradona wyskakuje do dośrodko-
wanej piłki i mimo swojego mikrego 
wzrostu (165 cm) pokonuje interweniu-
jącego Petera Shiltona (185 cm) paku-
je piłkę do siatki. Powtórki telewizyjne 
nie pozostawiają złudzeń – gol został 
zdobyty ręką! Sędzia wskazuje jed-
nak na środek boiska – gol jest uznany. 
Argentyna wygrywa mecz, a Diego ze 
swojego oszustwa czyni  wizerunkowy 
atut. Jego tłumaczenie, że w zdobyciu 
gola pomogła mu ręka Boga, weszło 
do kanonu popkultury. I choć najza-
gorzalsi wielbiciele talentu Maradony 
wybaczyli mu tę paskudną nieuczci-
wość niemal natychmiast, dla wielu 
Boski Diego został największym spor-
towym oszustem w historii. Bo choć 
po 22 latach(!) piłkarz przeprosił za 
swoje nieuczciwe zagranie i spotkał się 
nawet w serdecznej atmosferze z sędzią 
tamtego meczu Ali Bin Nasserem, jak 
w starym dowcipie – niesmak pozostał. 
Wielu nigdy mu nie wybaczyło. Dzień 
po śmierci wielkiego Argentyńczy-
ka, okładki gazet niemal wszystkich 
– także niesportowych gazet - żegna-
ły wielkiego gracza. Z jednym wyjąt-
kiem. Angielski „Daily Star” – w cał-
kowicie „nieżałobnym” stylu zamieścił 

na okładce zdjęcie z owego pamiętnego 
meczu z tytułem „Gdzie był VAR, gdy 
był najbardziej potrzebny?”. Okład-
kę brytyjskiego tabloidu powszechnie 
napiętnowano, uznając ją za przejaw 
braku szacunku dla zmarłego piłkar-
skiego geniusza, nie wszyscy jednak 
to oburzenie podzielają. Oszustwa nie 

wybaczyła Maradonie jego bezpośred-
nia ofiara, bramkarz Anglików z tam-
tego meczu, Peter Schilton. Liczący 
dziś sobie 71 lat goalkeeper po śmier-
ci Boskiego Diego powiedział w roz-
mowie z innym wyspiarskim tablo-
idem „Daily Mail”: Maradona był naj-
lepszym piłkarzem, z jakim miałem 
do czynienia. Ale nie podoba mi się 
to, że nigdy nie przeprosił za oszustwo. 
Ani razu się nie przyznał, nie zasuge-
rował chęci skruchy. Mówił o "ręce 
Boga" i to było niesprawiedliwe. Jed-
nak jestem smutny, dowiadując się 
o jego śmierci w tak młodym wieku. 
Myślami jestem z jego rodziną.

Uwielbiany i nienawidzony, Diego 
Armando Maradona niewielu pozo-
stawia obojętnymi. Geniusz i oszust, 
heros i łajdak w jednym. Być może 
najtrafniej fenomen argentyńskiego 
geniusza opisuje Fernando Signori-
ni, trener, z którym Diego pracował 
w Neapolu. W filmie dokumentalnym 
poświęconym karierze Maradony 
mówi: W pewnym momencie zorien-
towałem się, że Diego i Maradona to 
dwie różne osoby. Diego to wspaniały 
chłopak, niepewny siebie. Maradona to 
ktoś, kogo wymyślił na potrzeby piłki 
nożnej i mediów. On nie może okazy-
wać słabości. Powiedziałem mu nawet, 
że za Diego poszedłbym na koniec 
świata, a za Maradoną ani kroku. 

To, która część osobowości Argen-
tyńczyka pozostanie w naszej pamięci, 
to jednak rzecz wtórna. Bo zapamięta-
my Go na pewno. Odszedł geniusz.

Umarł król …
Niech żyje król – tak brzmieć powinien odzew na to słynne zawołanie, którym w średniowieczu marszałek francuskiego 
dworu ogłaszał śmierć monarchy i – równocześnie -obwieszczał początek panowania nowego władcy (le roi est mort, 
vive le roi). Ten prosty zabieg pozwalał – często skutecznie – zapobiec sporom czy ewentualnym wojnom o sukcesję po 
zmarłym. Jednak król, o którym będzie niniejszy felieton, sukcesji żadnej nie pozostawił, abdykował z tronu dawno temu, 
a koronne klejnoty roztrwonił lekkomyślnie…
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