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Osielskie pokrzywki
Moda
Zauważyłem nową modę wśród młodzieży na czerwo-

no-sine stawy skokowe. Jej fanatyczni zwolennicy nawet 
w mroźne dni noszą rozdarte na kolanach lub innych czę-
ściach ciała spodnie. I czerwono-sino wyglądają ich stawy, 
najczęściej na wysokości kolan. Reumatolodzy, zwłaszcza 
w prywatnych gabinetach już zacierają ręce. Interes będzie 
kwitł!

Parszywa kostka
Na osielskich rondach kamienna kostka wokół ronda i na 

poboczach wygląda uroczo. Gorzej gdy pada śnieg lub ona 
podmarznie. Robi się wtedy piekielnie śliska. Widziałem jak 
na takiej kostce, na rondzie samochód obrócił się w kierun-
ku przeciwnym do obranego toru jazdy. Unikajmy jej więc 
na ile tylko możemy. Gorzej, gdy jest niewidoczna pod pu-
chową kołderką.

Czar festynowych wspomnień
Festyn letni w miejscowości X, w naszej gminie. Za-

bawa wre na dobre, ludzie bawią się świetnie. Impreza 
zgłoszona na policji z dokładnym miejscem jej trwania. 
Pogoda wymarzona. Mnie jednak niepokoi fakt, że pa-
nowie policjanci przez cały czas trwania festynu owszem 
przejechali się swoimi samochodami przy ulicy obok, ale 
nigdy z nich nie wysiedli… Pod wieczór jedna z pań za-
czyna okładać nogami mężczyznę z naprzeciwka. Szyb-
ka interwencja ochrony zapobiega bójce. Pani wyzywa 
mężczyzn używając wulgarnych słów... i znów sytuacja 
wrze. Interwencja ochrony skuteczna. Wezwałem poli-
cję. Policjanci z Komisariatu Śródmieście przyjechali po 
45 minutach. 

- Panowie ta pani już dawno zniknęła z festynu, przyje-
chaliście po 45 minutach od zgłoszenia.

- My dostaliśmy zgłoszenie, że festyn odbywa w …. 
(Tu podali nazwę innej, pobliskiej miejscowości). 

- Panowie mam wyraźną wymowę i waszemu dyspozy-
torowi podałem nazwę i ulicę, na której się teraz znajdu-
jecie. Nadto w zgłoszeniu do policji podałem wyraźnie to 
miejsce i tą ulicę. Teraz to możecie sobie już jechać, dziew-
czyna z koleżanką pojechały rowerami do Gądecza, bo tam 
mieszka.

- Pana nazwisko i imię, miejsce zamieszkania … imię pa-
nieńskie matki. – na takie kosmiczne w tej sytuacji pytania 
musiałem panu biurokracie odpowiedzieć a on nieśpiesznie 
notował wszystko w swoim notesiku. 

 - Panowie jedźcie do Gądecza, bo one jeszcze spowodują 
wypadek. 

- A ten Gądecz, to w którym kierunku… zapytał jeden 
z policjantów.

Policyjne auto pojechało w przeciwnym kierunku, zawró-
ciło i bez syreny pojechało w kierunku Gądecza. 

Komentarz: Jeśli policjanci ze Śródmieścia złapią czło-
wieka w małolitrażowym, pordzewiałym samochodzie 
i nie jesteś urodziwą młodą kobietą to dostaniesz wyso-
ki mandat i punkty na maxa, np. za niezapięte pasy, czy 
przekroczenie prędkości. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo 
imprez masowych lepiej na nich nie liczyć. No i orientacja 
w terenie oraz umiejętność czytania ze zrozumieniem po-
niżej normy przyzwoitości. 

Post scriptum:
Po całej sprawie zadzwoniłem do kierownika służby pa-

trolowej (odnośnie nazwy funkcji tego policjanta mogę być 
lekko nieprecyzyjny). Opowiedziałem o całym zajściu. Wy-
raźnie zakłopotanym głosem powiedział:

- Mogę tylko przeprosić.
Na następnym festynie praca policji wyglądała znacznie 

lepiej. Oby to była stała tendencja.

Marek Manuszewski
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K ą c i K  m e d y c z n y

Przykre następstwa zimy!

Następstwa niskich temperatur są często przykre i długo 
odczuwalne – śliskość oznacza upadki, a ich następstwa 
bywają zazwyczaj bolesne i dokuczliwe. Dobrze jak kończy 
się stłuczeniem lub zwichnięciem stawu, gorzej gdy nastą-
pi złamanie kończyny dolnej (o zgrozo!) lub górnej – gips 
minimum 6 tygodni, a potem dalej niesprawna kończyna 
i konieczna żmudna rehabilitacja.

Najlepiej oczywiście, gdy nie dochodzi do żadnego urazu, 
ale wahania temperatur z +5 do -5 w ciągu doby, powo-
dują częste zamarzania podłoża i to jest bardzo zdradliwe, 
nawet przy dodatniej temperaturze w ciągu dnia. Osoby 
starsze powinny mieć dobrze odśnieżoną, posypaną drogę 
do furtki, a w dni najbardziej niebezpiecznej aury pogodo-
wej najlepiej w ogóle nie wychodzić z domu. To lepsze, niż 
później cierpieć w gipsie.

Jeśli nastąpi już uraz kończyny (bez złamania) to jak naj-
szybciej należy się udać do lekarza rehabilitacji lub ortopedy 
celem dobrania odpowiednich zabiegów przeciwzapal-
nych, przeciwbólowych, np. laser, prądy TENS, jontoforeza 
z lekiem przeciwzapalnym, terapia polem magnetycznym, 
krioterapia lub inne zabiegi w zależności od wskazań. Za-
biegi te przyspieszą wchłanianie obrzęku, zmniejszenie 
ewentualnego krwiaka, zniwelują stan zapalny w obrębie 
ścięgna, przyczepu mięśniowego, torebki stawowej czy 
tkanek miękkich. Czasami na kilka dni posiłkujemy się sta-
bilizatorem na uszkodzony – skręcony lub zwichnięty staw. 
Przy obrzęku tkanek dodatkowo możemy zastosować żel 
przeciwobrzękowy, np. Lioton.

Jeśli doszło do złamania i unieruchomienia w gipsie oczy-
wiście poruszanie wówczas jest znacznie utrudnione (jeśli 
to kończyna dolna) i powinniśmy otrzymywać od pierw-
szych dni lek przeciwzakrzepowy typu Clexane, Fraxipari-
ne itp., aby nie dopuścić do zakrzepicy żylnej. Dalej można 
włączyć nawet przez gips terapię polem magnetycznym, 
dobraną na odpowiednich parametrach, aby przyspieszyć 
zrost kostny – nawet jeśli jesteśmy po zabiegu operacyjnym 
zespalającym odłamy kostne, posiadamy płytkę metalową, 
śruby i druty w nodze lub ręce. Dalej uczymy się ćwiczeń 
izometrycznych w grupach mięśniowych leżących poza ob-
szarem złamania, aby nie doszło do zaniku mięśni w całej 
kończynie. To wszystko można wykonywać będąc jeszcze 
w gipsie. Zaraz po zdjęciu gipsu należy rozpocząć pełną re-
habilitację z zabiegami fizykoterapeutycznymi, masażami, 
poizometryczną relaksacją stawu najbardziej przykurczo-
nego i ćwiczeniami wspomaganymi oraz czynnymi dozo-
wanymi do możliwości pacjenta.

Jest to najprostsza z dróg prowadzących do pełnego 
powrotu do aktywności ruchowej. 

Życzę wytrwałości w przypadku urazu, a najbardziej 
życzę braku urazu !

W razie pytań służę pomocą, oto mail: 
kacikmedyczny@wp.pl

dr n.med Iwona Adamczak
specjalista rehabilitacji medycznej
balneologii i medycyny fizykalnej

Klinika Zdrówko
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Wieści z Bożenkowa
 Z plastyką za pan brat

Stałym punktem w działalności placówki są zajęcia 
plastyczne. Cieszą się one wśród dzieci wielkim zainte-
resowaniem, gdyż można na nich nieźle się napracować 
i zabawić. Grupa małych artystów zawsze znajdzie wśród 
wytężonej pracy, przyjemność z tworzenia przeróżnych 
form plastycznych. Mowa tu nie tylko o malowaniu, ry-
sowaniu, wycinaniu, ale o tworzeniu czegoś z niczego. To 
właśnie wtedy powstają zabawki, przyborniki i wiele po-
żytecznych rzeczy, a wszystko to z starych skarpet, pu-
stych, butelek czy opakowań po jogurtach. Efekt końco-
wy przynosi najwięcej satysfakcji i jest często powalający 
nawet dla prowadzącej zajęcia.

Nauka i zabawa
Wiadomo już nie od dziś, że nauka po przez zabawę le-

piej się przyswaja. Dlatego taką regułę wprowadzono na 
zajęciach muzyczno-ruchowych, podczas których dzieci 

przyswajają wiedzę z dziedziny muzycznej. A wszystko po 
to, aby uczestnicy poczuli harmonie muzyki, która powią-
zana jest z światem barw i ekspresji. W ten sposób, każde 
ćwiczenia przynoszą dużą frajdę, radość, a co najważniej-
sze, wiele potrzebnej wiedzy małym uczestnikom.

Pracowite wieczory 
Nie ma nic lepszego, jak spędzać długie zimowe wieczo-

ry na pracy twórczej. Wiedzą o tym doskonale zwolennicz-
ki rękodzieła, które spotykają się co jakiś czas by wspólnie 
realizować pasje. I tak też było na kolejnych warsztatach, 
kiedy panie tworzyły lampiony. Prace powstały z pustych 
słoików i szklanych opakowaniach po świeczkach. Wystar-
czyło ozdobić szklane naczynie skrawkiem koronki oraz 
różnorodnymi dekoracjami, a powstał wspaniały lampion. 
Gotowa praca to nie tylko ozdoba mieszkania ale także 
latarenka, która oświetli pomieszczenia w zimowe dni.

Dzień kubusia 
Puchatka

Żółte, grubiutkie i mające mały rozumek, to nic innego, 
jak Kubuś Puchatek, którego wszyscy znają i kochają. Ten 
wspaniały miś zawitał do dzieci w dniu swojego święta 
pod wieloma postaciami. Na początku dzieci wysłuchały 
fragmentów powieści o przygodach misia i jego przyjaciół. 
Później zabrały się do wykonania go z filcu. Oczywiście nie 
zabrakło zagadek o ferajnie ze Stumilowego lasu oraz za-
baw w doczepianie ogona Kłapouchemu, w podskoki czy 
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chowanego. Bo każde dziecko wie, że najlepiej skacze ty-
grysek, a chowa się bojaźliwy prosiaczek. 

Młodzi duchem
Co miesięczne spotkania „młodych duchem” to nie tylko 

czas na kawę i ciasto, ale przede wszystkim czas spotkań 
ludzi, którzy mogą poczuć więź z drugim człowiekiem.  
To również chwila wytchnienia od obowiązków i zmar-
twień życia codziennego. Dlatego też takie spotkania 
przynoszą seniorom dużo satysfakcji i radości tym bar-
dziej, że można wesoło i towarzysko spędzić czas.
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Wieści Świetlica Żołędowo
Sukces na konkursie 

wokalnym

Podopieczne zajęć wokalnych wzięły udział w XVII Ogól-
nopolskim Konkursie Poezji Śpiewanej, organizowanym 
przez MDK nr 4 w Bydgoszczy. Nasza wokalistka Weronika 
Staśkowska wywalczyła IV miejsce. Jest to ogromny sukces, 
zważywszy na bardzo wysoki poziom imprezy. 

Wokaliści 
Zespół otrzymał zaproszenie do uświetnienia uroczysto-

ści od prezesa koła nr 1 Związku Żołnierzy WP płk dypl. Ed-
munda Łącznego. Wśród dostojnych gości koncertu znalazł 
się między innymi Zastępca Prezydenta Bydgoszczy Pan 
Mirosław Kozłowicz, Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Bydgoszcz Pan Jan Szopiński, Radny Miasta Bydgoszczy 
Pan Ireneusz Nitkiewicz i wielu innych znamienitych go-
ści. Nasi wokaliści pięknie zaśpiewali, godnie reprezentując 
Gminę Osielsko, co zostało podkreślone w wypowiedziach 
organizatorów.

odrabianie lekcji – 
pomoc w nauce

W programie zajęć jest również pomoc dzieciom w odra-
bianiu lekcji i nauce. Do tych celów również wykorzystuje-
my pracownię komputerową. 

Wokaliści na finale 
WoŚP 

Tegoroczny 25 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy podopieczni zajęć wokalnych wsparli swoim śpiewem, 
na zaproszenie Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu. 
W hali sportowo widowiskowej dali wspaniały koncert mu-
zyki pop. Występ został nagrodzony burzą oklasków.
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konkurs kolęd  
i Pastorałek 

Wokaliści wzięli udział w XVII Ogólnopolskim Konkursie 
Kolęd i Pastorałek Graj dudka, graj Panu. W konkursie star-
towało blisko 400 wykonawców – soliści, zespoły wokale, 
chóry. W jury zasiadali wybitni specjaliści z dziedziny mu-
zyki, między innymi dr hab. Grażyna Wolter-Kaźmierczak 
i dr hab. Renata Szerafin-Wójtowicz. Nasi artyści otrzymali 
następujące nagrody: drugie miejsce – Mikołaj Walczak ka-
tegoria soliści, Roksana Januszewska również drugie miej-
sce dla solisty w starszej grupie wiekowej. Pierwsze miejsce, 
Juliana Swendrak, jak podkreśliło jury nie miało wątpliwości 
komu tę nagrodę przyznać. Juliana swoim wykonaniem, 
doborem repertuaru, przygotowaniem technicznym, oraz 
nawet doborem stroju nie miała sobie równych. Na tym 
nie koniec sukcesu, ponieważ jeszcze jako zespół wokalny 
zdobyliśmy drugie miejsce. Zespół w składzie: Jagoda Misz-
czak, Marcin Sobociński, Roksana Januszewska, Juliana 
Swendrak, Mikołaj Walczak. 
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Z działalności Świetlicy Jarużyn
Zajęcia plastyczne

W zimowych klimatach odbywały się nasze zajęcia. Płat-
ki kosmetyczne i filc były narzędziem naszej pracy podczas 
jednych z zajęć. Dzieci wykonywały pejzaże z bałwankami 
w roli głównej. Na czarnej kartce papieru obrazki prezento-
wały się bardzo okazale.

Testem wiedzy o pingwinach rozpoczęły się ostatnie za-
jęcia w naszej świetlicy. Następnie dzieci otrzymały obrazki 
w których musiały znaleźć szczegóły różniące je od siebie. 
Końcowym elementem naszej zabawy była plastelinowa 
wyklejanka, z którą dzieci poradziły sobie bez żadnego pro-
blemu. Spotykamy się w każdy czwartek o godzinie 17.00.

gry i zabawy karnawałowe

Tuż na początku karnawału odbył się „Dzień gier i zabaw 
karnawałowych”. Najmłodsi uczestnicy zajęć świetlicowych 
mieli okazję wykazać się nie tylko pod względem sporto-
wym jak również i umysłowym. Szereg zabaw z pozoru 
łatwych i prostych sprawiło dzieciom troszkę trudności. 
Dzięki jednak sprawnej pracy drużynowej udało się zaliczyć 
wszystkie zadania przygotowane przez opiekuna.

Warsztaty kartek 
metodą Quillingu

Z okazji dnia babci i dziadka odbyły się warsztaty wyko-
nywania kartek metodą Quilllingu. Wymaga ona cierpliwo-
ści, spokoju oraz czasu.

Dzieci po kolei poznawały tajniki systemu tworzenia 
ozdób z pociętych paseczków papieru.

Kwiatki, serduszka oraz życzenia prosto z serca ucieszą 
zapewne nie jednego dziadka i nie jedną babcię.

klub Seniora
Wyjazd seniorów do filharmonii na koncert karnawałowy 

uświetnił zimowy wieczór. Posłuchać można było Orkiestry 
Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej i zespołu Klezma-
four. Tematem przewodnim była muzyka klezmerska 
z wpływami arabskimi, bałkańskimi, jazzowymi. Dyrygo-
wał Nikola Kołodziejczyk. „Piąty element”, „Namaste”, 
„Psalm”, „Evet Evet” i wiele innych utworów zaprezentowali 
nam wykonawcy. Artyści porwali publiczność do tańca. To 
wspaniałe widowisko zapewne na długo zostanie w pamię-
ci każdej osoby obecnej na sali. 
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Klinika Zdrówko s.c. 
Iwona Adamczak, rafał Adamczak 

Al. Mickiewicza 23, Niemcz
tel. 52 375 25 07

zapraszamy
poniedziałek–piątek 08:00–21:00, sobota 09:00–16:00. 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
Pełen zakres leczenia

niepłodności 

Poradnia rehabilitacyjna
 rehabilitacja niemowląt, dzieci i dorosłych.
Masaże i indywidualnie dobrane ćwiczenia

 „Zdrowy kręgosłup”. 

Zimowe spotkania z plastyką 
Mali artyści uczęszczający na zajęcia plastyczne do 

Gminnego Ośrodka Kultury w Osielsku, na ostatnich 
kilku zajęciach wykonywali m.in. prezenty dla swoich 

ukochanych babć i dziadków. Powstały piękne kartki 
oraz hiacynty z krepiny, które są niepowtarzalną ozdobą. 
Nie mogło również zabraknąć zimowych obrazków 3d, 
które powstały z szarego i czarnego papieru, oraz waty. 
Poprzez uczestnictwo w zajęciach plastycznych dzieci 
nabywają nowe umiejętności wyrażania własnych emo-
cji, które występują podczas procesu twórczego, rozwi-
jają też swoje cechy osobowościowe, które są przydatne 
w codziennym życiu społecznym. Dzięki warsztatom sta-
ją się również obserwatorami otaczających ich zjawisk, 
potrafią zobaczyć więcej szczegółów i barw wokół siebie. 
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kącik literacki 
Spalona żywcem - Prawdziwe 

świadectwo kobiecego dramatu
„Spalona żywcem” to bio-

graficzna książka anonimowej 
autorki pod pseudonimem So-
uad. Opowiada ona w najdrob-
niejszych szczegółach, pełnych 
szczerości i smutku i żalu, histo-
rię własnego życia w arabskiej 
rodzinie, kreśląc jednak przy tym 
obraz dramatycznej roli nie tylko 
jej ale i innych kobiet mających 
nieszczęście przyjść na świat 
w krajach arabskich.

W książce odnajdziemy to 
co dobra biografia powinna zawierać. Nie poznajemy jednak, 
jakby się mogło wydawać, bohaterki z imienia i nazwiska, gdyż 
mogłoby to narazić nie tylko ją, ale i inne kobiety na niebezpie-
czeństwo. Autorka opisuje po kolei poszczególne płaszczyzny 
jej życia zdobywając to nowe doświadczenia i po woli ucząc się 
dorosłości. Wplata to także inne dramatyczne przeżycia kobiet 
z jej otoczenia.

Autorkę poznajemy jako siedemnastoletnią dziewczyną 
mieszkającą w Cisjordanii, która zakochuje się z nieszczerą wza-
jemnością. Jest muzułmanką, a ponieważ przedmałżeńska miłość 
jest zakazana w jej wierze, zostaje ona skazana na śmierć przez 
swojego ojca. Wyroku dokonuje jej szwagier, jednak Souad udaje 
się przeżyć i dzięki Jacqouline, kobiety pracującej dla szwajcarskiej 
fundacji, opiekującej się kobietami pokrzywdzonymi przez wła-
sne rodziny, ucieka ona z kraju i zamieszkuje w Europie. 

Tytuł „Spalona żywcem” nawiązuje do kluczowego momen-
tu książki. Bowiem szwagier Souad, w celu zabójstwa, oblewa 
dziewczynę benzyną i rzuca w nią zapaloną zapałkę. Autorka 
bardzo skrupulatnie opisuje każdą palącą się powoli część jej cia-
ła, dzięki czemu, przenosi na czytelników obraz tego co czuła 
w tamtych dramatycznych chwilach. 

Książka jest bardzo oryginalna pod względem stylu. Jest to 
wprawdzie debiut autorki, która tworząc ją nie popełniła błędów 
pisarskich, wynikających z braku doświadczenia warsztatowego, 
opowiedziała za to szczerą do bólu historię kobiety i innych kobiet 
świata muzułmańskiego. Cała powieść przesiąknięta jest intrygu-
jącą tajemnicą. Genialnie wyodrębnia uczucia bohaterki, ukazując 
ją w świetle małej, bezbronnej dziewczynki. Souad niewiarygod-
nie dobrze charakteryzuje samą siebie, a także jej przemyślenia, 
uczucia i myśli kryjące się w jej umyśle. Dzięki tak doskonałemu, 
refleksyjnemu opisowi, coraz bardziej zagłębiamy się w książkę, 
która sprawia, że czujemy się jak przyjaciele, z uwagą wysłuchu-
jący zwierzeń bliskiej nam osoby. Autorka, obok sedna sprawy, 
oddaje tutaj obraz swoje wiary muzułmańskiej, wyjaśnia wiele 
spraw. 

Książka opowiada w jak brutalny, niemal nieludzki sposób 
traktuje się kobiety w islamie. Budzi w czytelnikach uczycie stra-
chu, złości, oburzenia. Po jej lekturze pojawiają się pytania, czy 
islam, czy muzułmanie to ludzie, czy może barbarzyńcy? Kwestie 
te mają fundamentalne znaczenie dla Europejczyków w dobie 
fundamentalistycznego zagrożenia terrorystycznego. Lektura 
tej książki ma jeszcze jedną wartość, gdyż ujawnia Polakom jak 
wspaniałe i ważne są dla nas mężczyzn nasze kobiety Polki.

Krzysztof lewandowski

Noworoczne spotkanie Seniorów
Na styczniowym spotkaniu seniorzy z Osielska w radosnej atmosferze uczcili rozpoczęcie Nowego Roku. Do grona 

osiemdziesięciolatków dołączył pan Maciej Gauza. Jubileusz uczczono ogromnym urodzinowym tortem i toastami. Na-
stępnie rozpoczęła się zabawa taneczna. Wszyscy świetnie się bawili przy rytmach karnawałowej muzyki.

S.Z. 
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To żadna przesada. Praca przy WOŚP toczyła się w trzech 
równoległych wymiarach. 

Pierwszy to imprezy przygotowane przez: Szkołę Pod-
stawową w Niemczu, Szkołę Podstawową w Maksymilia-
nowie, Gimnazjum w Żołędowie i Zespół Szkół w Osielsku 
oraz koncert finałowy WOŚP w Osielsku, w którym wystą-
pił zespół Animi Causa z VIII Liceum Ogólnokształcącego 
i artystka Opery Nova Ewelina Żak. Gorące klimaty orkie-
stry tworzył brawurową konferansjerką Piotr Wizimirski. 
A wszystko to kończyło się światełkiem do nieba filmowa-
nym z drona i pysznym tortem w kształcie serca o smaku 
jagodowym. Filmik można oglądać na gokowskim facebo-
oku, zdjęcia na stronie internetowej GOK.

Drugi wymiar to siedemdziesięciu uczniów – wolonta-
riuszy zbierających ofiarnie pieniążki do puszek. Ci młodzi 

ludzie, nie zważając na mróz, kwestowali od rana do wie-
czora bardzo często w asyście rodziców. Jak zawsze hojno-
ścią na rzecz orkiestry wykazał się Klub Seniora w Osielsku 
ofiarowując kwotę 100 zł.

Trzeci wymiar – komisja licząca, w skład której od lat 
wchodzą dyrektorzy szkół, nauczyciele i pracownicy GOK. 
Nie jest to praca łatwa. Najpierw trzeba przeliczyć każdą 
puszkę osobno, potem zliczyć wszystkie kwoty… sprawdzić…

Zebraliśmy łącznie: 33.418,73 zł + obca waluta 
Wszystkim biorącym udział w tym trójwymiarowym przed-

sięwzięciu, w imieniu orkiestry PRZEOGROMNIE DZIĘKUJĘ.

Szef sztabu WOŚP 
Marek Manuszewski

WoŚP w trzech wymiarach
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okiem olgierda
Dwóch Poetów, Dwie Polski
Choć tematyka tego felietonu 

zapewne nie zainteresuje (lub 
bynajmniej nie poruszy) wszyst-
kich czytelników, dziś padło na 
ponadczasowe konflikty na li-
terackich szczytach. Chociaż 
„slumsy poetyckie” vel pojedynki 
poetów nie są toczone na dama-
sceńskie szable, czy chociażby na 
pięści, nadal mamy do czynienia 

z twardą walką dżentelmenów. A dokładniej, chciałbym 
z tego miejsca opisać wielką przyjaźń i równie wielki spór 
o motywy poetyckie, polityczne, ale także ideowe Zbignie-
wa Herberta i Czesława Miłosza, dwóch wielkich literatów. 

Znajomość obu Panów rozpoczęła się jak podaje Andrzej 
Franaszek (literaturoznawca specjalizujący się w twór-
czości obu poetów) „dzięki Irenie i Tadeuszowi Byrskim, 
którzy znając Miłosza jeszcze z przedwojennego Wilna 
polecili artystę, autora reżyserowanych właśnie przez nich 
sztuk „Jaskinia filozofów” i „Drugi pokój”. I tak oto w lipcu 
1958 roku Herbert zawitał u przyszłego noblisty w Mont-
geron pod Paryżem we Francji. Od tego momentu trwał 
około 30-letni okres wymiany listów pomiędzy obydwo-
ma poetami.

Jak celnie zauważył Andrzej Franaszek, gdy obaj pano-
wie po raz pierwszy spotkali się w Montgeron, Herbert był 
młodszy nie tylko o 13 lat, ale też o literackie doświadczenie, 
gdyż Miłosz na salonach literackich „brylował” już w dwu-
dziestoleciu międzywojennym. Herbert natomiast debiuto-
wał dopiero na fali „odwilży” w 1956 roku.

Jednak wcześniej obu poetów poróżnił stosunek do komu-
nizmu. Zbigniew Herbert: "W decydującym momencie, rok 
1945–47, kiedy ludzie nazywani bandytami umierali w lesie 
za Polskę, on (Czesław Miłosz) pisywał felietony, niestosow-
ne, w „Dzienniku Polskim”. Za co dostał, bo to tak trzeba 
nazwać, posadę attaché kulturalnego w Stanach. Ja nie wy-
magam od przyjaciół, żeby zawsze byli mojego zdania, tylko 

żeby nie byli zdania tak przeciwnego, i tak konformistyczne-
go, jakiegoś wazeliniarskiego, że to się nie da jeść”.

Dopiero emigracja Miłosza do Stanów Zjednoczonych 
i jego opozycyjna postawa wobec rzeczywistości w powo-
jennej Polsce zbliżyła obu poetów. 

Po 30 latach przyjaźni obfitej w listy (Herbert z czasem pi-
sał do Miłosza, że „pała do niego dziwną miłością”) i licznych 
spotkaniach, u zarania III RP nastąpił krach. Panowie pokłócili 
się o kwestie światopoglądowe np. religii oraz narodowy sto-
sunek do polskości jednak głównym motywem sporu była lu-
stracja, czyli pełne ujawnienie tajnych zasobów komunistycz-
nych służb bezpieczeństwa. Herbert był za, Miłosz sprzeciw. 
Obaj literaci okopali się na swoich pozycjach.

Autor „Pana Cogito” atakował ostrymi felietonami publi-
kowanymi w „Tygodniku Powszechnym” i mocnymi wier-
szami. Noblista zaczął kąsać z ciepłego, salonowego fote-
la. Na początek Miłosza w „drogim koledze” uwierał typ 
patrioty i promowanie przez niego Polaka tradycjonalisty, 
dlatego też pisał o patriotyzmie „moczopędny środek na-
rodowy”. Herbert nie mogąc znieść Miłoszowej furii zaraz 
odpowiedział wierszem nt. żołnierzy wyklętych pt. „Wilki”: 

„Ponieważ żyli prawem wilka
Historia o nich głucho milczy

Pozostał po nich w białym śniegu
Żółtawy mocz i ślad ich wilczy…”

Szczęśliwie spór osłabł po latach. Jak wynika ze wspomnień 
Katarzyny Herbertowej, Miłosz z Herbertem ostatecznie się 
pogodzili, ale spór o Polskę i jej przyszłość trwa do dziś.

lITErATUrA: 
•	 Obywatel Poeta – Film Jerzego Zalewskiego: https://www.

youtube.com/watch?v=ds0AMMOaZ-Y 
•	 http://www.fronda.pl/blogi/prawda-o-nobliscie/prawda-o-

nobliscie,23685.html
•	 www.fundacjaherberta.com/...zbigniewa-herberta/bede-cie-

przesladowal-moja-dziwna

Olgierd Bondara, Niezależny Felietonista

10 Memoriał Bozgana
Bartek Kleniewski brązowym medalistą w kategorii ku-

mite indywidualne juniorów (-61 kg) podczas zawodów  
"10 Memoriał Bozgana", które odbyły się w Koszycach/Sło-
wacja w dniu 21 stycznia 2017 r. W zawodach udział wzięło 
ponad 500 zawodników z ok. 50 Klubów z 8 państw. 

Gratuluję
Trener Andrzej
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Nie wiedeński noworoczny, ale 
Osielski koncert karnawałowy

 Spring Quintet to instrumentalistki, które za-
grały w Gminnym Ośrodku Kultury w Osielsku 21 
stycznia 2017 roku koncert karnawałowy o go-
dzinie 17.00. 

Artystki harmonijnie łączą wirtuozerię gry na ulu-
bionych instrumentach smyczkowych z urodą. Skład 
Spring guintet to: Dorota Gajek – skrzypce, Natalia 
Pawłowska – skrzypce, Marta Lutrzykowska – al-
tówka oraz Justyna Stripling – kontrabasista. Kwintet 
smyczkowy powstał wiosną 2004 r. Utworzyły go 
absolwentki Akademii Muzycznej w Bydgoszczy na 
co dzień związane z Operą Narodową w Warszawie 
i Filharmonią Pomorską w Bydgoszczy. Instrumenta-

listki są laureatkami konkursów muzyki solowej i ka-
meralnej w Polsce i zagranicą, stypendystkami pry-
watnych fundacji oraz Ministerstwa Kultury i Sztuki.

 Klasyczny repertuar Spring quintet to głownie 
utwory muzyki polskiej, słowiańskiej, kompozycje 
dedykowane zespołowi.

W swoim osielskim koncercie artystki zagrały ma-
riaż klasyki z muzyką rozrywkową. Był to cykl prze-
bojów muzyki rockowej akustycznie. Usłyszeliśmy 
ikony muzyki pop z lat sześćdziesiątych i siedemdzie-
siątych: The Doors, Animals, The Beatles, Pink Floyd, 
Quinn i Eltona Johna. 

 MM

KUlTUrA
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Świetlica Niemcz
karnawałowy bal przebierańców

W świetlicy odbył się karnawałowy bal przebierańców 
dla dzieci. Rodzice przygotowali dla swych pociech ciekawe 
stroje. Konkursy i zabawy ruchowe cieszyły się dużym po-
wodzeniem. Dekoracja sali, różnorodność propozycji tań-
ców i zabaw sprawiła, że udało nam się stworzyć wspaniałą 

karnawałową atmosferę. Znalazło się coś również dla spra-
gnionych i zmęczonych, chwila relaksu przy poczęstunku 
i pamiątkowe zdjęcia. Dzieci wracały do domu w świetnych 
humorach, dzieląc się z rodzicami przeżyciami.

Młodzież na 
kręgielni

Młodzież spędziła aktywnie popołudnie integrując się 
podczas wyjazdu do Olimpic Bowling Center w Bydgosz-
czy. Gdy zimowa aura zniechęca do uprawiania rekreacji na 
świeżym powietrzu, najlepiej przenieść aktywny wypoczy-
nek do przytulnego wnętrza. Młodzież świetnie się bawiła. 
Gra w kręgle zapewniła mnóstwo adrenaliny i pozytywnie 
spożytkowanej energii. 

Zabawy plastyczne
Zajęcia plastyczne są dla dzieci nie tylko zabawą. Rozwijają 

również umiejętności i wrażliwość na piękno. Na ostatnich 
spotkaniach dzieci miały możliwość eksperymentowania 
z różnymi materiałami plastycznymi. Mali artyści wykonali 
wspaniałe, błyszczące i bardzo twarzowe maski karnawa-
łowe. Uczestnicy wykazali się dużą kreatywnością. Działa-
nia plastyczne pobudzają dzieci do swobodnego wyrażania 
własnych myśli. Dają radość, możliwość działania i tworze-
nia, rozwijają wyobraźnię, myślenie, pamięć i uwagę.
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Warsztaty 
artystyczne

Miłośniczki rękodzieła spotkały się kolejny raz na warsz-
tatach pracy twórczej. Tym razem tematem zajęć były 
kwiaty z krepiny. Każda z uczestniczek pod okiem pani Alicji 
Ożóg wykonywała kolejne czynności. Najdłużej panie zma-
gały się ze skręcaniem końcówek płatków, ale umilały sobie 
tą czynność rozmową i żartami. Krok po kroku powstawały 
przepiękne okazy. Sztuka robienia kwiatów z bibuły i krepiny 
wymaga trochę czasu i cierpliwości, lecz daje wiele satys-
fakcji szczególnie gdy widzimy efekt końcowy. Mieszkanki 
Niemcza bardzo chętnie korzystają z takich zajęć, uczą się 
nowych technik i rozwijają własne zainteresowania.

W tanecznych 
rytmach

Z nowym rokiem świetlica poszerzyła swoją ofertę zajęć 
dla młodzieży i dorosłych. We wtorkowe popołudnia wiel-
bicielki fitnessu trenują Zumbę pod okiem pani Klaudii Drza-
zga. Gorące rytmy i energetyzująca muzyka wprowadzają 
uczestniczki w emocjonalną euforię. Wystarczy godzina 
aerobiku,by poczuć się jak na latynoskim parkiecie. Zajęcia 
taneczne są świetnym sposobem na zagospodarowanie 
wolnego czasu, dodają wiele pozytywnej energii, dosko-
nale wpływają na zdrowie, pozwalają zachować kondycję 
i prawidłową postawę ciała. 

karnawałowe wypieki
Karnawał to tradycja zabaw, ale rów-

nież czas przyrządzania wysokokalo-
rycznych wypieków. Typowych słodkości 
karnawałowych nie zabrakło na zajęciach 
kulinarnych. Mali cukiernicy kolejny raz 
świetnie się spisali. Pracy było wiele, lecz 
efekt wspaniały. Podczas poniedziałko-
wych spotkań dzieci doskonalą umie-
jętności bezpiecznego posługiwania się 
sprzętem AGD, poznają zasady zdrowe-
go odżywiania i przegotowują rozma-
ite smakołyki. Każde zajęcia kończą się 
wspólną konsumpcją przygotowanych 
potraw, dzieci czerpią z niej dużą radość. 
Zajęcia wpływają również pozytywnie 
na samopoczucie, wzmacniają wiarę we 
własne możliwości, a także uczą wyko-
nywania pracy zespołowej.
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Wieści ze Świetlicy w Maksymilianowie
klub Małego 

kucharza
Podczas ostatnich zajęć mali kucharze z Maksymiliano-

wa przemienili się w piekarzy. Dzieci przygotowały od A do 
Z bułkę maślaną. Pracy było sporo ale efekt przepyszny. 
Niektórzy od razu posmakowali, inni zabrali wypieki do 
domu aby poczęstować najbliższych. 

kółko teatralne
Próby do nowego spektaklu wymagają dużego zaanga-

żowania dzieci chociażby ze względu na ilość tekstu ale 
scenariusz jest tak zabawny, że dzieci szybko się go nauczą. 
Efekty będzie można zobaczyć na zbliżającym się VII Po-
wiatowym Przeglądzie Teatrów Dziecięcych „Maski 2017”, 
który odbędzie się w świetlicy. 

Noworoczne 
spotkanie klubu 

Seniora 
Noworoczne spotkanie seniorów, rozpoczęło się od roz-

mów na temat tegorocznych planów wyjazdowych. Na-
stępnie korzystając z tego że jest karnawał urządziliśmy 
krótką potańcówkę. 
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Uniwersytet Trzeciego 
Wieku WSg w Bydgoszczy 
– filia w Maksymilianowie

Na ostatnich spotkaniach uniwersytetu słuchacze dowie-
dzieli się wielu ciekawych informacji: ewolucji na talerzu czyli 
co tak naprawdę jemy oraz jak skutecznie komunikować się. 
Wszystkich, którzy chcą w sposób ciekawy poszerzyć swoją 
wiedzę zapraszamy do zapisania się do naszej filii.

Zajęcia rytmiczne
Ta oferta zajęć skierowana do najmłodszych i cieszy się du-

żym zainteresowaniem. Dzieci podczas zajęć bardzo aktyw-
nie spędzają czas ucząc się przy tym zasad rytmiki i muzyki. 

Plastyczne spotkania
Co tydzień dzieci z Maksymilianowa spotykają się w świe-

tlicy na warsztatach plastycznych. Podczas każdego spo-
tkania każdy mały artysta ma możliwość własnoręcznie 
wykonać drobiazg. Na ostatnich zajęciach ogromną radość 
sprawiło naszym uczestnikom wykonanie masek karnawa-
łowych. Każdy miał do dyspozycji dużą ilość ozdób, dzięki 
czemu postały naprawdę oryginalne prace. Dzięki plastycz-
nym spotkaniom uczestnicy nabywają nowe umiejętności, 
dają upust swojej kreatywności, rozwijają talent manualny, 
wyrażają emocje dzięki twórczemu działaniu
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koło 
malucha

Po raz kolejny zorganizowano uro-
czystość z okazji Dnia babci i dziad-
ka. Wszystkie maluchy przygotowały 
piękny występ, podczas którego za-
prezentowały piękne wiersze, pio-
senki, taniec oraz mały koncert 
z instrumentami. Wszyscy dziadkowie 
otrzymali od wnucząt samodzielnie 
wykonane laurki w wykonanie, któ-
rych maluchy włożyły całe serce. 

Wszystkim dzieciom i pani Izabeli 
Marcinkowskiej za przygotowanie nie-
zapomnianego przedstawienia, upo-
minków oraz słodkiego poczęstunku 
dziękują wdzięczni dziadkowie.

Niespodziewany gość…

Podczas gdy w domu trwały gorączkowe przygotowania do 
Świąt Bożego Narodzenia, pewnemu czworonogowi przyszło 
do głowy, aby udać się w miejsce, gdzie przynajmniej teoretycz-
nie powinno być już spokojniej. A mianowicie do szkoły... Szkoły 
Podstawowej w Niemczu. No i przyszedł, a właściwie przyszła, 
bo trzeba zauważyć, że to ona. Ma na imię… może potrzy-
mam jeszcze w niepewności. 27.01.2017 roku występowała już 
w Świetlicy Wiejskiej w Niemczu w przedstawieniu napisanym 
między innymi przez jej Panią właścicielkę, po prostu Martynę 
i jej przyjaciółki z klasy 5B ze Szkoły Podstawowej w Niemczu. 
Przedstawienie nosi odpowiedni tytuł „Crazy Christmas”. Pełne 
pomysłów oraz chęci do pracy dziewczyny, uczestniczą w zaję-
ciach koła teatralnego z języka angielskiego i postanowiły napi-
sać sztukę, w której wystąpi nasz oczekiwany gość. Dopowiem 
tylko, że 22.12.2016 r. odbyła się premiera owej sztuki i została 
entuzjastycznie przyjęta przez kolegów i koleżanki z naszej 
szkoły. Dziewczyny nie czekały na zachętę, tylko postanowiły 
dopisać drugą część sztuki. Całe składające się z dwóch części 
przedstawienie mogliśmy oglądać 27.01.2017 r. Warto wspo-
mnieć, że na deskach sceny teatralnej w świetlicy w Niemczu 
w ten dzień wystąpili także uczniowie z klasy drugiej, którzy 
przedstawili zabawną sztukę o przygodach piernika. Nasze pią-
toklasistki w składzie Martyna Grzenia, Zofia Szcześniak, Alicja 
Skarbińska, Tosia Heise, Julia Dworzecka, Julia Kamińska, Amelia 
Kamińska, Ola Borejko, Julia Pietraszek już zapowiadają, że to nie 
koniec i na pewno jeszcze nas zaskoczą.

Beata D.
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Czy Polska to państwo Prawa?
Powyższe pytanie uzyskuje szczególnego znaczenia 

w obliczu obecnych faktów, doniesień z życia publicz-
nego. Zawirowania wokół instytucji Trybunału Kon-
stytucyjnego, swoistej okupacji Parlamentu w okresie 
między świątecznym, podejmowanie istotnych roz-
strzygnięć w kuluarach, próby ograniczenia wolności, 
która jest podstawą wszystkich demokracji. Przykła-
dów można byłoby tutaj przywoływać jeszcze sporo, 
przypisując ją zarówno obecnej elicie władzy rządo-
wej jak i opozycji. Nie o to tutaj jednak chodzi, gdyż 
wszystko sprowadza się do zagadnienia, a właściwe 
pytania, stanowiącego intytulację niniejszego artykułu, 
czy Polska to państwo prawa? Powszechnie przyjmu-
je się bowiem, że w demokracji wszelkie decyzje wy-
pracowuje się na podstawie prawa i w jego granicach. 
Nie ma mowy o jakiejkolwiek manipulacji prawem, 
wszystko powinno być jasne i proste, w pełni zasadne 
moralnie, etycznie i humanitarnie, w zgodzie z dobrem 
publicznym.

Problem wydaje się niełatwy do rozstrzygnięcia, gdyż 
obecna elita rządowa z jednej strony zarzuca opozy-
cji łamanie zasad prawnych, a opozycja nie pozostając 
dłużna twierdzi, że działania rządu są także sprzeczne 
z obowiązującym ładem prawnym. Z drugiej zaś stro-
ny nie mniejsze zamieszanie wprowadza obowiązująca 
Konstytucja RP (zob. art. 2), która wskazuje, iż Polska 
jest demokratycznym państwem prawnym. Prowadzi to 
wręcz do twierdzenia, że Polska to nie państwo prawa. 
Teza ta jest nad wyraz błędna, choć faktycznie różni-
ce pomiędzy państwem prawa a państwem prawnym 
są namacalne i to dość wyraźnie. W państwie prawa 
wszystko jest konsekwencją prawa, podczas gdy w pań-
stwie prawnym podstawy są dostosowywane, właśnie 
za pomocą prawa, do potrzeb. Innymi słowy w państwie 
prawnym działa się na zawiasach prawa, a nie na jego 
podstawie. Wszelka aktywność w tej mierze ma na celu 
pozytywne załatwianie partykularnych interesów elit 
władzy, a nie faktycznego suwerena, w którego rękach 
spoczywa rzeczywista władza. Polska pomimo tego jest 
państwem rządów prawa, ktoś może złośliwie powie-
dzieć, że jeszcze sprawiedliwości, ale tak w szczególe i w 
istocie nie pomyli się. 

Polska to bowiem demokratyczne państwo prawne 
urzeczywistniające zasady sprawiedliwości społecznej, 
funkcjonujące w oparciu o prawo, którego twórcami 
jesteśmy my sami. Z tego też powodu tak ważne jest 
abyśmy uczestniczyli w życiu publicznym w możliwie 

najszerszym zakresie, brali udział we wszelkich for-
mach władzy bezpośredniej, zwłaszcza wyborach po-
wszechnych. Śledzili dokonujące się zmiany, oceniali 
i rozliczali tych, którzy z naszej woli reprezentują nas 
na szczytach władzy publicznej, tak lokalnej jak kra-
jowej. Nie bójmy się swoich opinii, wrażajmy je głośno 
i jednocześnie z szacunkiem do innych przeciwstaw-
nych poglądów, szukajmy kompromisów. Pamiętajmy, 
że Polska może być natomiast państwem prawnym, 
a nie państwem prawa, jeżeli nie będziemy śledzić tego 
co nas otacza, dokonywać w porę zmian i ślepo wierzyć 
elitom władzy. Zatem Polska będzie taka jaką ją sami 
stworzymy. Wierzę głęboko, że uda nam się budować 
Polskę rządów prawa, Polskę godną nas samych.

Krzysztof lewandowski

MIESZKAŃCY / rEKlAMA

kącik samorządowca

FIrMA AZET 
Producent czapek zatrudni:

•	 Szwaczki, praca 1-zmianowa,  
brak akordu, szycie w tzw. taśmie. 

•	 Krojczego/krojczą: praca  
1-zmianowa, brak akordu,  
rozkrój tkanin nożem taśmowym 
(ewentualnie chętny do przyuczenia) 

 
Kontakt: 

biuro@pwazet.com.pl 
Tel. 52 3813932
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WIODĄCY 
PRODUCENT
STOLARKI z PCV
NA RYNKU OD 14 LAT

Lepszych okien nie ma

 Okna PCV
 Okna drewniane
 Okna dachowe „ROTO”
 Nawiewniki

P. W. „MAZUR”, Osielsko, ul. Centralna 2
Tel./fax (52) 381-30-22, tel. kom. 605 66-87-45 

krzysztofmazur59@o2.pl

TANIO

Rolety
Roletki materiałowe
Parapety

Psycholog radzi

Kiedy piszę ten arty-
kuł zdążyliśmy już wejść 
w nowy rok i powo-
li się w nim urządzamy. 
W związku z postano-
wieniami noworoczny-
mi modnym hasłem jest 
„Nowy Rok, Nowy Ja”. 
W ramach odniesienia 
się do tej potrzeby we-
wnętrznej zmiany poru-
szę temat, który bardzo 
często przewija się w róż-
nych poradnikach, szkole-

niach i warsztatach – „Samoocena i pewność siebie”.
 Jest to temat rzeka. Jednak znany jestem ze swoje-

go bardzo praktycznego podejścia do psychologii i zawsze 
akcentuję jej wymiar użyteczny, dlatego dzisiaj postaram 
się wypunktować najważniejsze rady, które pozwolą nam 
wzmocnić swoją samoocenę.
1. Oceń swoje poczucie wpływu, jaki masz na własne 

życie. Przekonanie o skuteczności własnych działań, 
o tym, że przynoszą one pozytywne efekty jest bardzo 
istotne. Jest ono bezpośrednio związane z ukształto-
wanym w okresie wczesnoszkolnym poczuciu własnej 
kompetencji. Dlatego tak ważne jest motywowanie na-
szych pociech do samodzielności, a nawet angażowanie 
ich do prostych obowiązków domowych. Takie osoby 
w dorosłości pokładają większą wiarę we własne zasoby 
i możliwości radzenia sobie w sytuacjach zarówno dnia 
codziennego, jak i tych trudnych. A co zrobić, jeśli jestem 
dorosły i nie mam poczucia realnego wpływu na własne 
życie? Przede wszystkim, stawiaj sobie cele odnoszące 
się do jakiejś pozytywnej zmiany w Twoim życiu. Niech 

one na początku będą drobne. Jednak właśnie to poczu-
cie sukcesu i satysfakcji z realizacji tych drobnych celów 
będzie stanowiło fundament Twojej lepszej samooceny.

2. Przestań dopieszczać swoje porażki. Nie rozpamiętuj 
tego, co Ci się nie udało, bo nie zadajesz sobie wtedy naj-
ważniejszych pytań – dlaczego i co mogę z tym zrobić. 
Skupianie się na przeszłości i ocenianie jej w negatyw-
nych barwach jest typowe dla depresji, a przecież wca-
le nam na niej nie zależy. Każdemu zdarzają się porażki 
i błędy. Bez wyjątku. Uświadomienie sobie tego i zaak-
ceptowanie własnego prawa do pomyłki wcale nie po-
winno zwalniać z dalszych prób i wyciągania wniosków. 
Jest za to kamieniem milowym na drodze do wzmacnia-
nia poczucia wiary we własne możliwości.

3. Doceniaj informacje zwrotne. Gdy usłyszę od ludzi 
stwierdzenie „Nie obchodzi mnie, co inni myślą” poddaję 
je w wątpliwość. Informacje zwrotne od innych ludzi na 
nasz temat są dla nas bardzo istotne. Przykładem niech 
będzie reakcja na własne imię. Wystarczy, że ktoś je wy-
powie w zatłoczonej i gwarnej sali, a my i tak je usłyszymy, 
chociaż wcześniej nie słyszeliśmy, o czym jest rozmowa. 
To właśnie informacje zwrotne od osób znaczących są 
pierwszymi punktami odniesienia dziecka odnośnie efek-
tywności własnego działania. Wcale nie oznacza to, że 
mamy przejmować się ocenami wynikającymi z czystej 
niechęci wobec naszej osoby. Doceniajmy konstruktywną 
krytykę, z której możemy coś dla siebie wyciągnąć. Słu-
chajmy i akceptujmy pozytywne opinie innych na swój 
temat. Często, jeśli mamy obniżoną samoocenę, interpre-
tujemy je jako nieszczere wręcz komplementy.

4. Zadbaj o siebie. Pozwól sobie na odrobinę zdrowe-
go narcyzmu. Pierwsze wrażenie budujemy u innych 
w przeciągu kilku sekund. Są sytuacje, w których ele-
gancki ubiór czy dobry wygląd są nie tylko przejawem 
szacunku czy formą prezentacji siebie, lecz także po-
zwalają nam się poczuć bardziej pewnymi siebie. Dodat-
kowo, usłyszane komplementy na temat naszego wy-
glądu przyjęte i zaakceptowane wpłyną dobrze na nasz 
nastrój i obraz własnej osoby.

We wstępie zaznaczyłem, że temat artykułu jest bardzo 
obszerny. Mam jednak nadzieję, że te kilka rad okaże się 
przydatnych i będą pomocne we wzmacnianiu noworocz-
nego „Nowego Ja”. W razie pytań proszę o kontakt pod 
adresem psycholog-panorama@hotmail.com

Bartosz Gwizdała
Psycholog 
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Podziel się wiedzą  
i doświadczeniem

 KArNAWAŁ CZAS rOZPOCZĄĆ! 
 

Karnawałowy deser
Deser jest smaczny niskokaloryczny i łatwy  

do przygotowania.
Zapach pieczonych jabłek, cynamonu  

i kardamonu to wyśmienity
przysmak na zimny karnawałowy  wieczór.

Do wysmarowanej masłem formy  
(może być naczynie żaroodporne)

układamy kwaśne jabłka pokrojone w ósemki.  
Posypujemycynamonem, kardamonem i płatkami  

migdałowymi.
Przygotować ubity na sztywno kogel mogel z dwóch jaj 

z dodatkiem cukru waniliowego i dwóch łyżek mąki 
tortowej. Zalać jabłka.

Wstawić do piekarnika w temperaturze około 180 stopni. 
Piec w piekarniku z termoobiegiem przez 25minut.

Co prawda już za nami pierwsze bale, „domówki” czy 
koncerty. Zapewne imprezy karnawałowe już rozpla-
nowane. Od najdawniejszych czasów ludzie lubili się 
bawić czy to na dworach czy też w wiejskich chatach. 
Okres karnawału to czas gdzie na chwilę zapominamy 
o codziennych problemach. W rytm muzyki bawimy się 
do białego rana. Czas na tę chwilę zatrzymuje się nam. 
I oto właśnie chodzi. Za nim przejdę do rodzimych im-
prez przenieśmy się na jedną z największych imprez 
karnawałowych – karnawał w Rio dr Janerio. Trwa on 5 
dni i 5 nocy. Od wielu lat jest to niesamowite widowi-
sko. Przyciąga miliony turystów. Seksowne brazylijskie 
tancerki tańczą sambę na sambodromie. Rywalizują 
najlepsze szkoły samby. Korowód taneczny opanowuje 
całe miasto. Miasto nie zasypia. I tak aż do środy po-
pielcowej.

Następna bardzo widowiskowa impreza karnawało-
wa to bal wenecki. Plac św. Marka, sąsiednie uliczki, 
kanał Grande zamienia się w wielką i piękną „salę ba-
lową”. To jedna z najstarszych imprez w Europie. To tu 
przyjeżdżają imprezowicze z całego świata. Fontanny 
z winem są porozstawiane po całym placu, gra świateł, 
muzyka to wszystko ma swój klimat. Cała impreza jest 
wielką maskaradą. Weneckie maski, historyczne stroje 
przeszły już do obowiązkowego kanonu. Maski mają 
sprawiać, że wszyscy są niewidzialni i wszyscy są sobie 
równi, nie ma bogatszych czy biedniejszych. Każdemu 
należy się ukłon, wszystkich należy pozdrowić skinie-
niem głowy. Wielkie show na kanale Grande nie ma so-
bie równych. Kostiumy historyczne, maski, muzyka to 
magia karnawałowego szaleństwa.

Czas wrócić na rodzime podwórko pamiętając, że 
karnawał to czas balów, zabaw, maskarad czy prywa-
tek. Czy my Polacy lubimy się bawić? Myślę, że tak! Tra-
dycja bali karnawałowych w Polsce jest dość długa. Na 
tę okazję obowiązywał strój galowy. Bale rozpoczynano 
polonezem. Wodzirej, kotyliony, orkiestra to wszystko 
stwarzało niesamowitą aurę. I tak np. bydgoski Hotel 
pod „Orłem” cieszył się największym powodzeniem. To 
tu organizowano bale branżowe np.: bal prasy, lekarzy, 
cukierników, adwokatów czy NOT-u. Bilety rezerwo-
wano już we wrześniu. Każdy z bali miał w sobie to coś. 
Dzisiaj mamy znacznie więcej lokali gdzie można się 
bawić. Pamiętajmy, że karnawał łączy ludzi bez wzglę-
du na wiek. Moda karnawałowa ma wiele twarzy. Są 
prestiżowe bale, zabawy czy „domówki” zwane kiedyś 
prywatkami. Bardzo ważna jest kreacja, makijaż, mu-
zyka czy menu ale najważniejsze to dobry humor i to-
warzystwo. Nie ważne, że gubimy takt, że plątają się 
nam nogi ważne, że w sercu nam gra i humor dopisuje.

Pozwólmy sobie na szczyptę   „luksusu”   oderwijmy 
się od rzeczywistości. Pamiętajmy jednak, że karnawał 
to nie tylko sale balowe. Magię karnawału tworzymy 
sobie sami więc możemy zafundować bajkowy zimowy 
wieczór w domu z przyjaciółmi lub we dwoje przy do-
brej muzyce w ramionach tego jedynego. Myślę, że jest 
to dobry przepis na udany karnawał. Ruszajmy w tany, 
bawmy się do białego rana bo to jest właśnie KARNA-
WAŁ! 

Życząc wszystkim udanego karnawału pozdrawiam 
Jolanta l. Wróblewska
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oDWIEDZINY W gIMNAZJUM  
W ŻoŁĘDoWIE

Cyklicznie już Gimnazjum w Żołędowie odwiedzają 
pensjonariusze zaprzyjaźnionego Domu Pomocy Spo-
łecznej w Bożenkowie. 12 stycznia br. podczas spo-
tkania goście z DPS-u przedstawili uczniom występ 
z okazji Bożego Narodzenia. Byli trzej królowie, pa-
stuszkowie, którzy śpiewem kolęd i pastorałek czcili 
przyjście na świat Bożej Dzieciny. Uczniowie podziwiali 

występ, doceniali jaki trud musiały włożyć osoby niepełno-
sprawne w przygotowanie przedstawienia. Była to dobra 
lekcja, ucząca tolerancji i dostrzegania wartości w innych 
ludziach. 

Spotkanie wraz z uczniami przygotowały: p. M. Durałek 
i p. M. Łusiarczyk wychowawczynie świetlicy.

M.D.

XXV Finał Wielkiej orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Maksymilianowie 

W tym roku po raz pierwszy panie z KGW zaangażowa-
ły się w 25-ty finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Podczas finału, w szkole podstawowej w Maksymilianowie 
panie sprzedawały upieczone przez siebie ciasto i rozdawa-
ły napoje. Uczniowie najchętniej kupowali marchewkowe 
mufinki a dorośli pyszne ciasta. Oczywiście wszystkie wpła-
ty trafiały do puszki WOŚP. 

W wolnych chwilach panie obserwowały występy 
uczniów. Podziwiały młodych artystów, którzy tańczyli 

i śpiewali tak pięknie, że publiczność prosiła o bisy. A mło-
dzi tancerze kilkukrotnie prezentowali hip-hop-owe układy 
i byli w tym naprawdę świetni. 

Oprócz występów wolontariusze WOŚP przygotowali też 
kramik, w którym można było kupić książki, zabawki i róż-
ne drobiazgi. Albo nabyć coś fajnego podczas licytacji, które 
odbywały się między występami.

Maria Krygiel
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KWIACIARNIA 

    kompozycje florystyczne,
   kwiaty cięte i doniczkowe,
   bukiety ślubne,
   wiązanki okolicznościowe,
   wieńce i wiązanki pogrzebowe,
   wyroby ceramiczne,
   znicze, świece, 
   szkło ozdobne,
   karty okolicznościowe,
   upominki, dodatki i inne...

OGRODNICTWO
   bratki, niezapominajki, stokrotki,
   kwiaty balkonowe, ogrodowe,
   byliny, 
   środki ochrony roślin, nasiona,
   nawozy i odżywki,
   ziemia: kwiatowa oraz do iglaków, 
   ziemia ogrodowa pod trawniki,
   skrzynie i kosze wiklinowe, 
   kora, zrębki dekoracyjne.

Tel. kom. 667 639 882, Tel./fax 52 381 36 26, NIEMCZ, ul. Bydgoska 100

Ogrodnictwo HIRSCH

GODZINY OTWArCIA
pon. – pt. 8.00–18.00, sob. 8.00–16.00, niedz. w sezonie wiosennym 10.00–15.00

KUlTUrA/rEKlAMA

Wraz z Nowym Rokiem przyszedł czas na nowe wy-
zwania dla uczestników studia piosenki w Osielskim 
GOK-u! Praca wre od pierwszych zajęć i już widoczne 
są jej efekty! Po nagraniu kolęd i wysłaniu zgłoszenia 
dwa dni później dotarła do nas informacja, że Martyna 
Stala, Wiktoria Kida i Daria Utke zakwalifikowały się do 
II etapu konkursu kolęd. Konkurs odbył się 20 stycz-
nia 2017 roku w siedzibie Centrum Kultury Katolickiej 

„Wiatrak” w Byd-
goskim Fordonie. 
Zwyc iężczyn ią 
okazała się Wik-
toria Kida, która 
zajęła I miejsce 
i zdobyła moż-
liwość nagrania 
wybranej piosenki 
w Studio MG w Byd-
goszczy! Serdecznie 
gratulujemy!

Nie siadamy jednak 
na laurach i pracujemy 

dalej. W styczniu odwiedziłyśmy profesjonalne studio na-
grań gdzie uczestniczki pod czujnym uchem Pana Marcina 
Grzelli nagrały piosenki. Wysłałyśmy również zgłoszenia do 
X Festiwalu Piosenki Miłosnej w Chełmnie. Na wyniki wciąż 
czekamy.

Pozdrawiamy śpiewająco 

Studio Piosenki gok 
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Nauka, wymiana doświadczeń  
SP Niemcz – szkoły australijskie

Inspiracja narodziła się w dniu 28.04.2016 r. na konfe-
rencji „Języki obce niestandardowo”, zorganizowanej przez 
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Fundację „Wiatrak” 
w Bydgoszczy. Konferencja była skierowana do dyrektorów, 
wicedyrektorów, nauczycieli języków obcychoraz nauczycieli 
biorących udział w wymianie międzynarodowej. W spotkaniu 
uczestniczył Kurator Oświaty w Bydgoszczy. W roku szkolnym 
2015/2016 nasza szkoła należała do społeczności szkółw Eu-
ropie eTwinning. Współpracowaliśmy ze szkołami podstawo-
wymi z Włoch i Francji. Dokonaliśmy jednak próby przyłączenia 
do społeczności szkół na świecie ePals i w ten sposób znaleźli-
śmy kontakt z 6 szkołami w Australii z 4 różnych stanów tego 
kraju: Xavier College – Melbourne (stan Wiktoria), Myponga 
Primary School – Myponga (stan Australia Południowa), Im-
manuel College – Adelaide (stan Australia Południowa), Duri 
Public School – Duri (stan Nowa Południowa Walia), Cecil Hills 
Public School – Sydney (stan Nowa Południowa Walia), Tre-
endale Primary School – Bunbury (stan Australia Zachodnia). 
Wybór szkół australijskich nie był przypadkowy, lecz wynikał 
z pasji do kraju, który jednocześnie jest najmniejszym konty-
nentem świata. Egzotyka Antypodów przyciąga naszą uwagę, 
bowiem środowisko naturalne jest tam zupełnie odmienne 
od polskiego. Ląd australijski jest nie do końca odkryty, jego 
dużą część stanowi tajemniczy outback. Spośród krajów an-
glojęzycznych Australia zasługuje na szczególną uwagę, gdyż 
metaforyczny i fizyczny dystans, który dzieli ten kraj z Pol-
ską rozbudza wyobraźnię dzieci i dorosłych. Krajoznawstwo 
Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych jest dla wielu angli-
stów przereklamowane. Australia jest mniej popularna, a my 
chcemy ją poznać. Dlatego właśnie wybraliśmy do współpra-
cy szkoły z Australii, a celem naszego projektu jest wymiana 
informacji na temat obu krajów, ich kultury oraz szkolnictwa 
podstawowego.

Porozumiewanie się partnerów szkół przebiega w języku 
angielskim. Uczniowie naszej szkoły z klas 3–6 dobrze ra-
dzą sobie z komunikacją, a w trudnych sytuacjach korzy-
stają z pomocy pośrednika językowego, którym jest jeden 

z opiekunów projektu. Uczniowie piszą listyoraz przygoto-
wują prezentacje multimedialne na temat osobliwości swojej 
ojczyzny. Opiekunowieoraz uczniowie tworzą filmy o kraju 
i szkole, jak również nakręcili film n/t obchodów Świąt Boże-
go Narodzenia i towarzyszących im warunków pogodowych, 
które w obu państwach są zupełnie odmienne. Uczestnicy 
projektu mają szansę bezpośredniego porozumiewania się 
ze sobą w czasie wideokonferencji przez Skype’a. Z wyko-
rzystaniem interaktywnej komunikacji Q&A uczestnicy prze-
prowadzają ze sobą wywiad. W ten sposób uczniowie kre-
atywnie posługują się językiem angielskim i kształcą swoje 
sprawności językowe. Polscy uczestnicy projektu zdobywają 
więc nie tylko wiedzę teoretyczną n/t Australii, ale jedno-
cześnie rozwijają swoją praktyczną znajomość języka an-
gielskiego. Uczniowie SP Niemcz są uczestnikami szkolnego 
kółka kulturoznawczego n/t Australii, które prowadzą opie-
kunowie projektu ePals: Łukasz Borzych (nauczyciel języka 
angielskiego)oraz Anna Nowakowska (nauczyciel języka 
polskiego). Na kółku australijskim dzieci mają możliwość 
doskonalenia swoich umiejętności językowych oraz zazna-
jomienia się z historią, geografią, kulturą, a także literatu-
rą kraju partnerskiego, dzięki czemu poznały aborygeński 
instrument Didgeridoo oraz potrafią zaśpiewać znaną pio-
senkę australijską pt. „Walzing Matilda”, której słowa napi-
sał Banjo Paterson np. opowieści farmerów. Nasi uczniowie 
znają już australijską grę zespołową w piłkę – rugby i aktual-
nie uczą się zasad AFL (Futbolu Australijskiego), bowiem od 
naszych partnerów otrzymaliśmy w prezencie gwiazdkowym 
2 piłki do tej gry. Australijskie gry w piłkę dzieci ćwiczą na 
obozach letnich w Bożenkowie, gdzie wychowawcami są m. 
in. opiekunowie projektu ePals. Uczniowie SP Niemcz chętnie 
uczestniczą w programie międzynarodowej wymiany szkół, 
jak również chcą poznać nie tylko język angielski, ale także 
elementy wiedzy o Australii. W związku z powyższym w 229 
rocznicę powstania pierwszej osady w Australii, obchodzili-
śmy Dzień Australii. Z tej okazji opiekunowie projektu ePals 
z udziałem nauczycieli języka angielskiego przeprowadzili 
dla uczniów klas 4–6 „Konkurs Wiedzy o Australii”. 

Opracował: Łukasz Borzych
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NIP, czy PESEl – cała prawda o identyfikatorach po-
datkowych w kontaktach z urzędami skarbowymi

Początek nowego roku to czas, w którym zaczynamy już 
myśleć o gromadzeniu i weryfikacji dokumentów potrzeb-
nych do sporządzenia i złożenia zeznania rocznego do urzędu 
skarbowego. Szczególnie wiele trudności może jednak spra-
wić nam wskazanie prawidłowego identyfikatora podatko-
wego (NIP, czy PESEL) na składanym zeznaniu podatkowym. 

Podkreślenia wymaga fakt, że we wszelkich kontak-
tach z urzędami skarbowymi trzeba operować właściwym 
identyfikatorem podatkowym (NIP oraz PESEL), bowiem 
podatnicy mają obowiązek podawać go na dokumentach 
związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych, 
a więc również w przypadku składania zeznania rocznego. 
W związku z powyższym należy przypomnieć, iż od 2012 
r. nastąpiły zmiany dotyczące posługiwania się identyfika-
torami podatkowymi. Numerem PESEL posługują się osoby 
objęte rejestrem PESEL, nieprowadzące działalności go-
spodarczej, niebędące zarejestrowanymi podatnikami VAT, 
niebędące płatnikami podatków lub składek ZUS. Pozostali 
używają NIP. Oznacza to, że wszystkie osoby, które np. są 
zatrudnione tylko i wyłącznie na podstawie umowy o pracę 
przy składaniu zeznania podatkowego wskazują, jako iden-
tyfikator podatkowy numer PESEL. 

Praktyka pokazuje jednak, że wybór właściwego identyfi-
katora podatkowego nie zawsze jest prosty. Wątpliwości, co 
podać wrubryce zeznania podatkowego przeznaczonego 
na identyfikator podatkowy, mogą posiadać przedsiębiorcy, 
którzy w danym roku zamknęli działalność gospodarczą.

Przykład:
Osoba, która zamknęła działalność gospodarczą w roku 2016 

przy składaniu zeznania podatkowego za 2016 r. wpisuje NIP.
To samo dotyczy przedsiębiorców, którzy przez cały lub 

część roku 2016 mieli zawieszoną działalność gospodarczą 
– w zeznaniu za 2016 r. wpisują NIP.

Problem z wyborem identyfikatora podatkowego mogą 
mieć również osoby, które opłacają ryczałt od przychodów 
z tzw. najmu prywatnego (np. z wynajmu mieszkania). Osoby 
w ten sposób zarobkujące nie są traktowane jako wykonujące 
działalność gospodarczą, nie muszą więc posiadać NIP. W ze-
znaniach podają swój numer PESEL. Należy jednak zastrzec, że 
dotyczy to osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej, 
nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT oraz nie należą do 
płatników podatków lub płatników składek ZUS. 

Dodatkowo należy również wskazać, że osoba identyfiko-
wana za pomocą NIP naraża się na grzywnę, gdy wpisze za-
miast niego numer PESEL oraz gdy osoba identyfikowana za 
pomocą PESEL wpisze zamiast niego NIP. Niepodanie przez po-
datnika numeru identyfikacji podatkowej lub podanie numeru 

nieprawdziwego jest wykroczeniem skarbowym. W praktyce 
jednak znikome jest ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności 
karnej skarbowej za wpisanie w zeznaniu podatkowym nu-
meru PESEL, a nie NIP. Urzędnicy skarbowi w większości przy-
padków traktują powyższe uchybienie w kategorii pomyłki, 
a nie wykroczenia skarbowego. Niemniej jednak przy każdym 
kontakcie z organami podatkowymi należy weryfikować, czy 
podajemy prawidłowy numer identyfikacji podatkowej, aby 
całkowicie wykluczyć ryzyko sankcji karno skarbowej.

Paweł Wysiński
Doradca Podatkowy 12752
ul. Królowe Jadwigi 18/312

85-231 Bydgoszcz
tel. 793-424-422

www.doradztwo-podatkowe.net.pl
doradca@doradztwo-podatkowe.net.pl

Podatkowe ciekawostki

Jak to się robi w Niemczu?

Latem jeden z mieszkańców Niemcza zaproponował in-
struktorce świetlicy w tejże miejscowości, że „zasponsoruje 
łańcuch i kłódkę na furtkę”, by dzieci nie wchodziły na plac 
zabaw od strony jego posesji. Owa furtka posiada zamek za-
mykany na klucz i jest oddalona od płotu posesji około 4 m. 
Jakież było zdziwienie instruktorki, gdy podjeżdżając do pra-
cy w mroźny styczniowy dzień ujrzała, iż nieznany sprawca 
umieścił na solidnym łańcuchu patentową zamkniętą kłódkę. 
Oczywiście konserwator usunął ją z bramy. Uff … można tyl-
ko powtórzyć za Cyceronem: O tempora, o mores. 

MM
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W tej gminie nieruchomości sprzedaje FILAR NIERUCHOMOŚCI 

Bydgoszcz, Fordońska 21, tel./fax 52 330 69 36, 695 266 695
www.nieruchomosci-filar.pl

Bardzo mało wiemy o naszej gmi-
nie z okresu przed II wojną światową 
i wcześniej. Jak wyglądały budowle 
z tamtego okresu? Wiemy, że na te-
renie gminy żyła spora mniejszość 
niemiecka. Jak układały się relacje są-
siedzkie?

Niemcy na ogół byli ewangelikami. 
Budynek, w którym aktualnie działa 
Gminny Ośrodek Kultury ma orygi-
nalną historię. Wybudowany został 
w 1902 r. i przez ok. 43 lata działał jako 
kościół ewangelicko-augsburdzki. Na 
terenie Osielska istniała duża wspól-
nota ewangelicka. Około roku 1890 
było 234 wiernych, czyli 37% miesz-
kańców. W Bożenkowie, Czarnów-
czynie, Jarużynie, Maksymilianowie, 

Niwach, Osielsku i Żołędowie 
istniały cmentarze ewangelickie. 
Tyle już wiemy.

A może ktoś ze starszych 
mieszkańców naszej gminy ma 
zdjęcia kościoła z tamtego czasu. 
Być może zna jakąś historię do-
tyczącą tego budynku? Kiedy go 
zaczęto budować? Kto był pro-
boszczem? Co stało się z ewan-
gelikami? Czy budynek posiada 
piwnice? Będziemy wdzięczni za 
każdą najkrótszą nawet infor-
mację, opowieść, zdjęcie (które 
oczywiście oddamy). 

Bardzo serdecznie proszę 
o kontakt: Marek Manuszewski – 
52 3813 567.

Białe plamy w historii osielska?


