Gazeta
J U B I L E U S Z O W A

8 września 2012

egzemplarz bezpłatny

U - Rodziny Augusta Cieszkowskiego
Mieszkańcy Cieszkowskiego
Zaledwie 22 domy - adresy i około 400 osób, to My – Wspólnota
Mieszkańców ulicy Augusta Cieszkowskiego. Jesteśmy bardzo różni,
mamy różne doświadczenia, zawody i „pomysły na życie”. Łączy nas nie
tylko bliskość miejsca zamieszkania, ale wola, aby mieszkać w przyjaznym otoczeniu i dobrym sąsiedztwie.
Dlatego zrodziła się inicjatywa uporządkowania wielu spraw, aby
żyło się nam tutaj lepiej, bezpieczniej, przyjemniej. Dlatego powstało
Stowarzyszenie Mieszkańców Ulicy Augusta Cieszkowskiego, które
podejmuje nowe inicjatywy i działania .
Ważne i budujące jest to, że włączają się w nie kolejne Osoby,
bo każdy może coś zrobić dla siebie i sąsiadów. I nic tak nie łączy
i mobilizuje ludzi jak wspólne, dobre cele i zadania.
W pierwszej kolejności chcemy zająć się wyglądem naszej
ulicy: naprawą jezdni, chodników, fasad i czystością obejść najbardziej
zaniedbanych domów. Będziemy dążyć do radykalnego ograniczenia
ruchu ciężkich samochodów i autobusów, docelowo całkowitego
zamknięcia ulicy Cieszkowskiego dla ruchu tranzytowego.
Równocześnie chcemy pracować na rzecz przywrócenia naszej
ulicy jej dawnego klimatu i urody; większej dbałości i współodpowie-
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dzialności za miejsca naszego zamieszkania, ich kulturę materialną
i historię kolejnych pokoleń mieszkańców. Widzimy też potrzebę odbudowania dobrych wzorów i kultury życia sąsiedzkiego.
Nie działamy sami, mamy wielu przyjaciół i sojuszników. Już
współpracujemy z instytucjami Miasta: Miejskim Konserwatorem
Zabytków; Architektem Miasta; Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji
Publicznej; Administracją Domów Miejskich, których obowiązkiem jest
dbałość o stan naszych ulic, zwłaszcza tych - jak ulica Augusta
Cieszkowskiego - będących świadectwem miejskiej kultury
i historii. Wiemy już, że współpraca ta może i musi być bardziej owocna.
Ulica Augusta Cieszkowskiego należy do najpiękniejszych
i najcenniejszych zespołów urbanistycznych Bydgoszczy . Wymaga więc
szczególnej opieki i ochrony, tak ze strony instytucji, jak i nas - jej
mieszkańców. Podejmujemy świadomie to zadanie i działając wspólnie
z pewnością mu sprostamy.
Patronuje nam sam August Cieszkowski, ojciec „filozofii
czynu” i mądrej miłości ojczyzny – także tej lokalnej. Jego postać
i opiekuńczego ducha jej idei będziemy symbolicznie świętować każdego
roku we wrześniu - z okazji rocznicy urodzin.
Zapraszamy
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ul. Augusta Cieszkowskiego
Jedna z najpiękniejszych ulic Bydgoszczy, do dzisiaj zachwyca unikalną architekturą
niegdyś luksusowych, wysokich, opiętych
zróżnicowaną, bogatą dekoracją, kamienic. Ulica
zabudowana w bardzo krótkim czasie, między
1896, a 1904 rokiem, pokazuje z najlepszej strony
stan ówczesnej prosperity miasta oraz najnowsze
trendy w architekturze przełomu wieków i możliwości twórcze bydgoskich architektów.
Pierwotnie ulica nosiła miano pruskiego generała Helmuta K.B. von Moltke (18001891), a od 1920 roku upamiętnia postać hrabiego
Augusta Cieszkowskiego (1814-1894), wybitnego
polskiego filozofa, ekonomisty, działacza społecznego, bliskiego przyjaciela poety Zygmunta
Krasińskiego.
Wytyczona między ulicami Gdańską
i Pomorską, nowa ulica, zachwycała swoją
nowoczesnością, w całości skanalizowana, oświetlona, wybrukowana regularną kostką porfirową.
Wzniesione tutaj luksusowe domy czynszowe
wyróżniały się na tle miasta niezwykle starannym
opracowaniem elewacji prezentujących najróżniejsze typy stylistyczne charakterystyczne dla
najnowszych tendencji architektury przełomu XIX i
XX wieku. Dodatkowo wzdłuż pierzei północnej
ciągnęły się tzw. przedogrody, wydzielone od
chodnika, z nie zachowanymi niestety do dzisiaj
misternie kutymi ogrodzeniami. W wystroju
elewacji, oprócz bogatego repertuaru form
eklektycznych, neostylowych, secesyjnych, a nawet
modernizujących, widzimy także elementy ukrytej
symboliki, noszącej różne przesłania dla przechodnia i mieszkańca ulicy. Charakterystyczna,
stanowiąca symbol ulicy, jest rzeźba halabardnika
umieszczona w narożu budynku pod nr 22, mająca
umownie chronić mieszkańców przed wszelkimi
niebezpieczeństwami. Podobne przesłania związane z funkcją ochronną oraz relacją człowiek-dom
odnoszą się płaskorzeźbione personifikacje „Dnia”
i Nocy” (nr 9), symbole „Statku-Korabu” i alegorie
„Nadchodzącej Nocy” (nr 11) a nawet przedstawienie czapli (nr 8). Na niektórych kamienicach
widzimy pełniące funkcję wyłącznie dekoracyjną:
hermy czy maszkarony a także herby z inicjałami
(to dumny właściciel domu nr 22 Vicent Krauze).
Na niektórych fasadach pojawiają się także
połączone - cyrkiel z kątownicą, informujące
o profesji właściciela – architekta projektanta
własnego domu, co nie dziwi, bo przy wznoszeniu
domów na ulicy Cieszkowskiego zaangażowani
byli najwybitniejsi wówczas architekci miasta,
niekiedy właściciele projektowanych domów.

Najbardziej płodnym twórcą przy Cieszkowskiego, wykorzystującym stosunkowo tradycyjny
typ i formę eklektycznego wystroju kamienic był
znany, szczególnie z realizacji ”Hotelu pod Orłem”
Józef Święcicki (autor domów nr 4, 11, 17 i narożnikowych z Gdańską 63 i Pomorską 48). Inni
twórcy wykazują większe zainteresowanie nowymi trendami w architekturze, co zaowocowało
wprowadzeniem nowych form dekoracji i wystroju, a czasem i wprowadzeniem nowego typu
budynku. Projektantem kamienic nr 7, 9 , 15 oraz
połączonej nr 16-18-20 był architekt Karl Bergner.
Świetne realizacje pozostawili tutaj: Fritz Weidner
autor nieszablonowych kamienic nr 13/15 i 22
oraz Rudolf Kern, Victor Petrikowski i Paul Böhm
autor swoich najlepszych projektów w dorobku,
domów nr 1 i 3. Do dzisiaj nieźle zachowane i po
części odnowione fasady oddają oryginalne piękno
i talent ich autorów.
Wysoki standard mieszkań zachęcał do
osiedlania się tutaj przedstawicieli wyższych
warstw społecznych. Byli to przede wszystkim
dobrze sytuowani pruscy urzędnicy administracji
państwowej, przedsiębiorcy, właściciele firm,
przedstawiciele wolnych zawodów, oficerowie,
innymi słowu elita miasta. Najbardziej okazałe
i wyposażone mieszkania znajdują się na froncie
budynku i z reguły zajmowały całą przestrzeń
piętra. Na tyłach były pomieszczenia dla służby,
kuchnie i sanitariaty. We wnętrzach do dzisiaj
zachowały się relikty pierwotnej, niezwykle
urokliwej dekoracji sztukatorskiej na sufitach,
oryginalne piece kaflowe czy piękna stolarka. Przy
wejściu do wnętrza budynku ujawniają się gdzieniegdzie sienie z zachowaną dekoracją i architektonicznym wystrojem oraz dużej urody, oryginalne
i nie powtarzające się elementy snycerskie w konstrukcjach klatek schodowych.
Mając świadomość wartości unikatowego zespołu architektonicznego przy ulicy Cieszkowskiego na początku lat 90-tych zainicjowano
program rewitalizacji ulicy, co zaowocowało odnowieniem części budynków. W ramach obchodów
650-lecia miasta zorganizowano tutaj świetnie
przyjętą przez mieszkańców imprezę pt. „Salon
Secesyjny”. Powstałe w 2007 Stowarzyszenie
Mieszkańców ulicy Augusta Cieszkowskiego
stawia sobie za cel przewrócenie jej dawnego
blasku i funkcji. Obchodzone kolejne rocznice
„U-Rodziny Augusta Cieszkowskiego” integrują
społeczność mieszkańców ulicy i uwrażliwiają na
jej walory, ale i problemy…
P.W. i GK

August hr. Cieszkowski
Najwybitniejszy przedstawiciel polskiej „filozofii narodowej”, ekonomista, historyk, działacz
społeczny i polityczny. Urodził się 12 IX 1814
w dworze rodzinnym w Suchej na Podlasiu. Uczył
się w gimnazjum w Warszawie, potem Krakowie.
Studiował w Krakowie (UJ) Berlinie, Heidelbergu.
Wziął udział w powstaniu listopadowym.
Serdeczny przyjaciel Zygmunta Krasińskiego.
Utrzymywał żywe kontakty intelektualne
z czołowymi przedstawicielami polskich i europejskich elit: A. Mickiewiczem; W. Cousinem,
P. Ballanche'm, P. Leroux, K. L. Micheletem
i wieloma innymi. Autor kilku ważnych prac
filozoficznych i społeczno-ekonomicznych,
wielu inicjatyw społecznych, naukowych
i kulturotwórczych. Najdonioślejszą książką C. są
Prolegomena, wprowadzające do „mądrości
dziejów”. Jej tezą przewodnią jest myśl: czas
„umiłowania mądrości dziejów” (filozofii historii) się zakończył wraz z Heglem, miłość jest
bezinteresowna, mądrość ma zbawienne skutki
praktyczne. Tę zasadniczą różnicę musi pokazać
nowa filozofia – „filozofia czynu”. Sam
Cieszkowski za swe dzieło życia uważał niedokończone - mesjanistyczne i teologiczne
czterotomowe dzieło: Ojcze nasz. Głosi w nim, że
przyszłość będzie spełnieniem Królestwa Bożego
na Ziemi, którego kształt w postaci ezoterycznej
ujawnił sam Chrystus w „Modlitwie Pańskiej”.
W tworzeniu przyszłej „spełni ludów” szczególna
rola przypadnie Polakom…
W 1843 r. Cieszkowski osiadł w majątku w Wierzenicy pod Poznaniem, tegoż roku z K. L. Micheletem w Berlinie założył Towarzystwo Filozoficzne. Współzakładał w 1848 r. Ligę Polską.
Poseł do parlamentu pruskiego (zabiegał w nim
m.in. o powołanie uniwersytetu w Poznaniu).
W 1857 założył Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, a w 1870 w Żabikowie k. Poznania
ufundował Wyższą Szkołę Rolniczą. W 1874 został członkiem Akademii Umiejętności. Umarł
w Poznaniu 12 III 1894 r.
Patron ulicy w Bydgoszczy od 1920 r.
(Na podstawie tekstów Marka Jakubowskiego oprac. G.K)
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U-RODZINY AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO

Menu al’a Cieszkowski

KULINARNE ROZMAITOŚCI Hrabiego i Gości
…”Kolacja dla Pana Hrabiego stanowiła obiad, do której dodawano mu zupę i inne jeszcze
dodatki, {coś z potraw, bo Tatko lubił z każdej potrawy mało, ale musiało by ich więcej, i tak: zupa, kotlet
barani z cebulką albo purée, albo beefsteak, ryba, albo jarzyna, pieczyste i coś słodkiego. Bardzo lubił
galaretę z żelatyną, którą miał bardzo często}. Do obiadu musiał mieć pół butelki czerwonego wina,
{zwykła porcja były 3 kieliszki}. Węgierskiego nie pijał, uważał je za niezdrowe, {i w ogóle innego, chyba, że
na jakąś uroczystość na deser kazał champana poda. Tatko lubił bardzo kolacyjki u siebie i po
posiedzeniach T[owarzystwa] P[rzyjaciół]…”
i dalej
„Długo twierdził Tatko, że wody tylko przy źródle samym są skuteczne, w końcu zaczął takowe
sprowadzać z Franzensbad Salz Quelle i tą pił po trochu codziennie. Przy tym jadł owoce, jak winogrona,
morele, poziomki, a nawet jabłka. W ogóle Tatko był bardzo łatwy w jedzeniu, {byle miał dobrą zupę, którą
nazywał „frymuśną”, to był z żółtkiem rosół z winem}, bo jadał wszystkie jarzyny, bo nawet kwaśną kapustę,
a wszystko dla zdrowia. Naturalnie, że dla Tatki były zawsze potrawki osobne, bo lubił rozmaitość, ale
z każdej potrawy troszeczkę. Z zup lubił czerninę, ale z kaszką w kostki, polewkę migdałową, barszcz
z uszkami, rosół dobry zasypany kaszką, do której wsypywał talerzyk usiekanego szczypiorku twierdząc, że
to bardzo zdrowo. W ogóle cebulę lubił pod każdą postacią i nieraz mówił, że Żydzi żyją długo, bo jedzą
dużo cebuli ...”

P

fot. Jarek Kowalski

ROGRAM RAMOWY
„U-RODZINY AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO”

8 września, sobota

Impreza – festyn ma charakter kulturalno-integracyjny i promocyjny, odbywa się z okazji 198
urodzin patrona ulicy Augusta Cieszkowskiego, w godzinach 12.00 - 20.00, w przestrzeni ulicy
zamkniętej dla ruchu kołowego.
Godzina

Wydarzenie - działania

8.00 - 8.45

Msza św. w Kościele św. Piotra i Pawła na Pl. Wolności w intencji żywych
i zmarłych, obecnych i byłych Mieszkańców Ulicy oraz jej Patrona hr. Augusta
Cieszkowskiego

10.00 - 12.00
12.00

Wjazd Solenizanta Augusta Cieszkowskiego w stylowym powozie.
Powitanie, życzenia; tort urodzinowy

12.00 - 12-30

Początek kiermaszu kulturalnego i rzemiosł wszelakich. Gra orkiestra.
Stoiska antykwaryczne; z łakociami, innymi pysznościami i balonami;

12.30 - 19.00

Występy muzyków – mieszkańców; ulicznych kapel; i grajków; popisy i pokazy
zaproszonych artystów; amatorów itp. Rysownicy; rzemieślnicy; niespodzianki
i atrakcje dla dorosłych i dla dzieci; gry i zabawy dziecięce; konkurs „Czy znasz
swoją ulice?”; Przeciąganie struny; uliczny salon piękności i … wiele innych!
Bydgoscy restauratorzy serwują ulubione menu Augusta Cieszkowskiego;
dzielimy się domowym chlebem. Foto atelier; wystawki mieszkańców; wystawy
podwórkowe i „domówki”; przydomowe biesiady i debaty.
Muzyka z balkonów, ogródków i bram...
Czytanie „Pana Tadeusza”.

14.00- 15.00

Poznajemy i prezentujemy naszą ulicę z przewodnikiem. Fotografie rodzinne.

17.00

Podwieczorek z Augustem Cieszkowskim. Poznajemy Postać i dzieło:
Radio PiK Salon Secesyjny ul. Gdańska 50.

18.00

Kabaret uliczny.

19.00 do…
Od 19… do rana
inwencja własna…

fot. Jarek Kowalski

Czas organizacji i ustawianie stoisk artystów rzemieślników itp.
Pierwsze spontaniczne prezentacje i działania!

Uliczna potańcówka.
Okoliczne restauracje i lokale oraz Panie domu serwują ulubione menu
Hrabiego Augusta Cieszkowskiego.

CIESZ się z narmaiszamy!
- zap
www.wsg.byd.pl
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„LABORATORIUM ULICY”
Propozycja – projekt autorski ekskluzywnego seminarium
dla studentów socjologii WSG oraz innych kierunków
i uczelni, w roku akademickim 2012/2013
Idea przewodnia:
Misją Projektu jest aktywne badanie i studiowanie
jednej ulicy w centrum Bydgoszczy i tworzenie
swoistej interdyscyplinarnej monografii. Jej rdzeniem będzie oczywiście problematyka socjologiczna, ale na styku innych problemów i dziedzin:
urbanistycznych; estetycznych; historycznych.
Całościowo Projekt będzie realizowany we
współpracy z innymi kierunkami WSG (Architektura, Kulturoznawstwo; Zakład Antropologii
Miasta), a nawet instytucjami lokalnymi i międzynarodowymi (Miejska Pracownia Urbanistyczna; ICLEI; Związek Miast Polskich; Europejskie Stowarzyszenie Miast Secesyjnych i in.)
Jest przewidziany na wiele lat, a w istocie będzie
procesem, który zamykając jeden etap, będzie
otwierał kolejny… Projekt będzie równolegle
przebiegał na dwóch płaszczyznach:
1. Teoretyczno-badawczej obejmującej tradycyjne
etapy badań socjologicznych (konceptualizacja;
etapowanie, przygotowanie narzędzi, badania
pilotażowe i kwerendy, właściwe badania terenowe
i teoretyczne).
2. Wdrożeniowy - obejmujący realizację poszczególnych zadań i podprojektów (od definiowania
i rozwiązywania danego problemu, po wykonanie
jakiegoś „dzieła” – np. wystawy).

Wybór konkretnej ulicy - Augusta Cieszkowskiego, podyktowany jest wieloma względami,
m.in. tym, że stanowi ona względnie wyodrębnioną
przestrzennie całość urbanistyczno-społeczną tzw.
„starej substancji mieszkaniowej” w centrum dużego miasta, a tym samym reprezentuje typową
problematykę związaną z (koniecznymi dla
dalszego rozwoju miasta) procesami rewitalizacji
współczesnych miast. Ma też świetne tradycje
historyczne i społeczno-kulturowe, wreszcie duży
potencjał społeczny nowych inicjatyw mieszkańców i środowisk zainteresowanych przestrzenią publiczną. Na koniec stwarza unikalną
w warunkach wielkomiejskich szansę powstania
i funkcjonowania wspólnoty mieszkańców.
Widzę potrzebę podzielnia tego „globalnego” projektu
na kilka zakresów – aspektów:
A. Socjologiczny
B. Historyczny
C. Przestrzenny
(urbanistyczno -architektoniczny)
To propozycja – zatem można w jej ramach
proponować inne tematy i całe wątki – jeśli wpiszą
się w koncepcję „laboratorium ulicy”. Do naszego
eksperymentalnego „laboratorium ulicy” zapraszam
w pierwszym rzędzie Osoby - „Studentów”:

Studenci zaangażowani w PRojekty
to osadzone w realiach, profesjonalne projekty z
zakresu Public Relations. Ich działania zyskały
uznanie: trzykrotnie zdobyli Zielony Grant Henkla,
organizując we współpracy z Fundacją Nasza
Ziemia, ekologiczne kampanie społeczne. Dzięki
nim Bydgoszczanie mogli bezpłatnie wymienić
stare żarówki na energooszczędne świetlówki,
pozbyć się plastikowych reklamówek na rzecz
ekologicznych toreb, dowiedzieć się, jak ważne
jest oszczędzanie każdej kropli wody i segregowanie odpadów. „Kocham to miasto” to
przykład kolejnego zaangażowanego projektu
studentów, a jednocześnie włączenie się w
budowanie marki Bydgoszczy. By jeszcze bardziej
wzmocnić praktyczny wymiar kształcenia,
powołano Pracownię Public Relations i Marketingu,w której swoje pomysły mogą realizować
studenci wszystkich kierunków WSG. W maju
2011 Pracownia zorganizowała wraz z Polskim
Stowarzyszeniem Public Relations - PR DAY,
a w bieżącym roku - warsztaty z budowania marki
miasta wraz ze specjalistami z Brief for Poland.
Umiejętność zarządzania relacjami z otoczeniem
w taki sposób, aby przyczyniać się do rozwoju
i budowania pozytywnego wizerunku, jest
niezbędna we wszelkiego rodzaju organizacjach
i obszarach życia publicznego. Bez względu na to
czy organizacja ma charakter komercyjny, czy jest
instytucją użyteczności publicznej, od dobrych

relacji z otoczeniem, od skutecznej wewnętrznej
i zewnętrznej komunikacji, od tego, jak buduje
swoją wiarygodność, zależy w dużym stopniu jej
powodzenie. Obszar studiów PR i marketing
powstał, aby kształcić specjalistów, którzy będą
potrafili sprostać wyzwaniom współczesnego
rynku w obszarze relacji
z otoczeniem, w tym z mediami. Interdyscyplinarne wykształcenie pozwala realizować wiele
zadań, a program studiów prezentuje różnorodność
PR i współczesnej komunikacji. Uwzględniając
proces uczestniczenia PR w funkcjach zarządczych
i wizerunkowych, zaproponowany zestaw przedmiotów pozwala nauczyć się formułowania celów
strategicznych i skutecznego doboru taktyk wykonawczych. Umiejętność wykorzystania narzędzi
jest przydatna w przygotowaniu profesjonalnego
projektu PR dla organizacji, firmy, produktu czy
idei, w budowaniu społecznej odpowiedzialności
biznesu (CSR), w relacjach z klientami (CRM),
investor relations (IR) czy zarządzaniu przez
relacje (ERM). WSG dba o praktyczne przygotowanie studentów m.in. poprzez dobór kadry:
dziennikarzy, socjologów, psychologów, specjalistów od zarządzania i marketingu, praktyków PR,
w tym członków Polskiego Stowarzyszenia PR.
Społecznie Zaangażowane Projekty PR, które
stanowią nowatorską formę edukacyjną, w WSG
realizujemy od 6 lat. Mamy więc w tym zakresie

- Którym się chce! (aktywni; kreatywni;
dyspozycyjni; zorganizowani, odważni; rzetelni;
zaangażowani…)
- Dysponują odpowiednim kapitałem (czasu;
energii; ale także takim jak: komputer; dostęp do
Internetu; znajomość programów statystycznych
itp.; znajomość języka obcego; zamieszkiwanie
w Bydgoszczy – stałe lub czasowe, być może jakieś
doświadczenie osobiste w realizacji projektów
społecznych itp. itd.
Zakładam , że uczestnicy seminarium „laboratorium ulicy” będą realizować poszczególne projekty
indywidualne lub zespołowe (w grupach 2 - 6
osobowych) w ramach swoich studiów lub pasji
i zainteresowań.
Seminarium będzie realizowało ogólne wymogi
formuły seminariów (lektury; recenzje; projekty),
tyle, że w ramach „sytemu otwartego” i projektu
wiodącego „laboratorium ulicy”. Znaczy to, że nie
jest warunkiem koniecznym formalne studiowanie,
ale pasja i rzetelność w poznawaniu i rozumieniu
świata. Wszystkie te kwestie będą przedmiotem
dyskusji, modyfikacji i ustaleń samych uczestników.
Myślę, że ta wizja i postawa zaangażowana adresowana jest do Osób o takiej właśnie prospołecznej
motywacji i takim rozumieniu roli świadomego
obywatela. Chcę, by nasze seminarium dało prawdziwą możliwość bycia „obywatelem w działaniu”; przygotowywało do badania; analizowania; dyskutowania, rozwiązywania problemów,
a może i eksperymentowania i stymulowania
żywych procesów w realnej społeczności
i przestrzeni dużego miasta o wielkich zasobach
kulturowych.
Grzegorz Kaczmarek

doświadczenie, które pozwala na podjęcie
wyzwania: w dydaktyce akademickiej - uczynić
z edukacji przygodę.
Bo przecież edukacja to nie tylko aspekt
intelektualny, ale również psychologiczny
i etyczny. Edukacja to inspirowanie postawy twórczej, aktywnej i otwartej. Edukacja to integracja,
wiedza i wyobraźnia. Projekty społecznie zaangażowane znakomicie rozwijają wszystkie
wymienione zalety.
W minionym roku akademickim szczególnie dumni
byliśmy z projektu Prawa Starości, którego tytuł
dyktowany jest tym, że - jak piszą autorki - tak
samo jak młodość, starość - ma swoje prawa, które
powinny być szanowane i respektowane przez
osoby młode. Jednym z praw starości jest prawo do
bycia starym. Z braku zgody na powszechnie
obowiązujący kult młodości, z wiary w mądrość
i doświadczenie kilkudziesięciu przeżytych lat,
z potrzeby integracji międzypokoleniowej, powstał ten projekt. W jego przygotowanie włączyło się
wiele osób - wspólna praca pozwala na budowanie
nowych, cennych relacji. Zorganizowaliśmy
happening, podczas którego publicznie wyznawaliśmy wiek; wykłady, których motywem
przewodnim była starość. Jedna z bydgoszczanek
użyczyła nam swojego wizerunku, a dystrybutor
filmu „Pora umierać”, zgodził się na bezpłatną
publiczną projekcję tego znakomitego obrazu.
Aktualnie, wspólnie z wieloma instytucjami, pracujemy nad wieloletnią kampanią społeczną
„Zabierz dzieci z ulicy”. W tym projekcie i wielu
innych, możesz wziąć udział. Zapraszamy!
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