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ROZMOWA Z

Sebastianem Gościniarkiem

KRZYSZ TOF AŁA DO WICZ: Byd go skie lot -
ni sko od czte rech lat nie po tra fi prze -
ła mać ba rie ry 280 tys. od pra wio nych
pa sa że rów. Dla cze go? 
SE BA STIAN GO ŚCI NIA REK*: Ma łe lot ni -
ska, a ta kim jest to byd go skie, są sła -
be fi nan so wo. Że by od pra wiać pa sa -
że rów, trze ba przy cią gnąć prze woź -
ni ków, a te go bez du żych pie nię dzy
nie da się zro bić. Do fi nan so wa nie spo -
czy wa na bar kach wła ści cie li. Tam na -
le ży szu kać od po wie dzi.

Głów nym wła ści cie lem na sze go por -
tu jest mar sza łek wo je wódz twa. Ma
na gło wie dość prob le mów, od po tęż -
ne go bez ro bo cia za czy na jąc, a na ni -
skiej sto pie ży cia miesz kań ców koń -
cząc. Mo że nas nie stać na do bry re -
gio nal ny port? 
– Lot ni sko ma dla roz wo ju re gio nu ko lo -
sal ne zna cze nie, bo po pra wia do stęp -
ność. Dzię ki lot ni sku po wsta ją in we sty -
cje, zwię ksza się licz ba tu ry stów, wzra -
sta mo bil ność na ryn ku pra cy. Wo kół
każ de go lot ni ska ma le je bez ro bo cie! Ba -
da nia wy ka zu ją, że każ dy mi lion pa sa -
że rów ge ne ru je 900 miejsc pra cy. Choć
z dru giej stro ny wła dze sa mo rzą do we

czę sto za po mi na ją ozro bie niu ra chun -
ku, czy aku rat im op ła ca się in we sto wa -
nie właś nie wlot ni ska. Bli sko byd go skie -
go por tu jest sil ny Gdańsk, Po znań, ana -
wet War sza wa. Prze cież nie każ de wo -
je wódz two mu si mieć swój port! Na le -
ża ło do ko nać bar dzo do kład nych wy li -
czeń. Mo że dla wa sze go re gio nu bar dziej
ko rzyst ne bę dzie stwo rze nie do bre go
do ja zdu do in nych lot nisk?
Su ge ru je pan, że naj ko rzyst niej jest
zam knąć byd go skie lot ni sko? 
– Su ge ru ję, że na le ży od ło żyć na bok po -
li ty kę, emo cje iam bi cje, awy ko nać ra cjo -
nal ną ana li zę eko no micz ną. Byd go skie
lot ni sko ma szan sę. Mu si cie być jed nak

świa do mi, że nie sta nie cie się dru gim Okę -
ciem ani na wet Rę bie cho wem. Wiel kie
sa mo lo ty nie bę dą la ta ły zByd gosz czy na
He ath row, Char les de Ga ul le czy do Mo -
na chium. Mo że cie wal czyć opo łą cze nie
do du że go eu ro pej skie go por tu prze siad -
ko we go, np. Fran kfur tu. To był by wiel ki
suk ces wza się gu moż li wo ści.
Li nie OLT Ex press uru cha mia ją z Byd -
gosz czy 12 no wych kie run ków, w tym
Rzym, Pa ryż, Me dio lan. Ma my po ten -
cjał, by za peł nić te sa mo lo ty? 
– Za kła dam, że OLT do kład nie zba da -
ło ry nek. Są lot ni ska re gio nal ne, w któ -
rych kie run ki tu ry stycz ne do brze się
sprze da ją, nie wy ro ku ję, czy Byd goszcz

do nich na le ży. Przed sta wi cie le OLT
nie ukry wa ją, że fir ma pro wa dzi po li -
ty kę roz poz na wa nia kie run ków. Je śli
się nie sprze da któ raś z tras, zo sta nie
zlik wi do wa na. Ta ka sy tu a cja by ła by nie -
ko rzyst na nie tyl ko dla li nii lot ni czej,
ale i dla sa me go por tu! Ofer ta oka że się
nie sta bil na. Dla te go wła dzom lot ni ska
za le cam da le ko po su nię tą ostroż ność,
a nie hur ra op ty mizm.
W Byd gosz czy roz go rza ła dys ku sja na
te mat zmia ny na zwy lot ni ska na Port
Lot ni czy Byd goszcz-To ruń. Zwo len ni -
cy ar gu men tu ją, że To ruń ma lep szą
mar kę i ta ki ruch przy cią gnie wię cej
pa sa że rów. Praw da? 
– Baj ka. Z ca łym sza cun kiem dla To ru -
nia i je go hi sto rii, ale mar ka „To ruń” nie
jest w ja kiś istot ny spo sób le piej roz -
poz na wal na niż mar ka „Byd goszcz”.
Eu ro pej skie i świa to we na zwy w Pol -
sce to Kra ków oraz War sza wa. Od zmia -
ny na zwy pa sa że rów nie przy by wa. Na
przy rost pod róż nych trze ba cięż ko za -
pra co wać. Na po czą tek ko niecz ne jest
wy ko na nie ana liz ru chu, opra co wa nie
spój nej stra te gii, od po wiedź na pro ste
py ta nia: Gdzie chce my la tać i kto z te -
go sko rzy sta? Mó wie nie o zmia nie na -
zwy to my dle nie oczu.f

ROZMAWIAŁKRZYSZ TOFAŁA DO WICZ

*SE BA STIAN GO ŚCINIAREK
– warszawski ekspert i doradca,

specjalizujący się w obsłudze branży

lotniczej, a w szczególności

planowania i finansowania rozwoju

portów lotniczych.

EKS PERT O PRZY SZŁO ŚCI NA SZE GO LOT NI SKA 

OKĘ CIA I TAK NIE PRZE ŚCI GNIE CIE 
Mar ka „To ruń” nie jest w ja kiś istot ny sposób lepiej rozpoznawalna niż marka „Bydgoszcz”. Europejskie
i światowe nazwy w Polsce to najwyżej Kraków oraz Warszawa. Nie łudźcie się, że jest inaczej i nie dajcie
sobie mydlić oczu – mówi w rozmowie z „Gazetą” Sebastian Gościniarek, ekspert branży lotniczej 

Skoń czył 55 lat i po sta no wił zmie -
nić swo je ży cie. Za czął bie gać. Tre nu -
je do pie ro pół ro ku, a już star tu je wbie -
gu „Byd goszcz. Na start”.
Pro fe so ra Zbi gnie wa Wło dar czy ka, sze -
fa kli ni ki trans plan to lo gii ichi rur gii ogól -
nej Szpi ta la Uni wersyteckiego nr 1, mi -
ło ścią do bie ga nia za ra ził syn.
– Zgor li wo ścią neo fity za bra łem się za
tre nin gi tuż po swo ich uro dzi nach. Ty -
god nio wo po ko nu ję od 20 do 30 ki lo -

me trów. Star to wa łem już w dwóch bie -
gach ulicz nych. Na me tę do cie ra łem
wogo nie pe le to nu, ale nie mam pre sji, by
wy gry wać. Bieg to przy jem ność, a nie
wal ka – mó wi. Pro fe sor jak na na u kow ca
przy sta ło, za nim za czął bie gać, przy go to -
wał się te o re tycz nie. Za czął od ksią żek,
po tem za ku py wskle pie spor to wym. – Za -
dba łem o do bre bu ty. Trzy ma ją kost kę,
amor ty zu ją pię tę. Wło dar czyk bie ga
wnich dwa-trzy ra zy wty god niu. – Wsta -

ję opią tej, że by po bie gać przed pra cą. To
po ma ga ze brać my śli, wy ci szyć się, zdy -
stan so wać. Kie dy bie gnę, je stem sku pio -
ny tyl ko na od de chu icie le. Po pra wi łem
wy dol ność od de cho wą, kon dy cję, si łę
mięś ni i wo li. Kie dyś nie wy o bra ża łem
so bie, że by zry wać się złóż ka oświ cie, te -
raz żal mi te go nie zro bić – mó wi.

Po cząt ki nie by ły ła twe, choć pro fe -
sor nie na rzu cał so bie tem pa, to i tak po
stu me trach mu siał przy sta nąć. Po tem

ro bił to po dwu stu me trach, te raz cia ło
jest już bar dziej wy trzy ma łe. – Bie ga jąc,
wy bie ram zdro wie. Nie któ rzy de cy du -
ją się na ta ką ak tyw ność, że by schud nąć.
Ja nie mam kło po tów zwa gą, ale po pięć -
dzie siąt ce or ga nizm sta je się bar dziej wy -
ma ga ją cy, prze mia na ma te rii zwal nia.
Nie chcę być star szym pa nem zwy le wa -
ją cym się zza pa ska brzu chem – do da je.

Dla pro fe so ra wzo rem jest Ma ria
Pań czak, 80-let nia, eme ry to wa na le -
karz sto ma to log, któ ra star tu je w ma -
ra to nach. – Jest roz poz na wal na, bo
za wsze bie ga z pa ra sol ką, ubra na
w tiu lo wą spód ni czkę. Nie sa mo wi ta!
Na me tę do cie ra osta t nia, ale w eskor -
cie po li cyj ne go mo to cy kla. To pięk na
sta rość – pod kre śla Wło dar czyk.

Za ko cha ny w no wej pa sji trans plan -
to log, po sta no wił z gru pą le ka rzy ze
szpi ta la Ju ra sza, wy star to wać w bie gu
byd go skim. – Szpi tal w tym ro ku ob -
cho dzi ju bi le usz 75-le cia ist nie nia. Po -
sta no wi liś my po ka zać byd gosz cza nom,
że nie je steś my tyl ko pra cow ni ka mi tej
lecz ni cy, ale też pew ną wspól no tą, dru -
ży ną. Je śli to bę dzie moż li we, po bie -
gnie my w ko szul kach z lo go na sze go
szpi ta la, że by by ło nas wi dać, na wet je -
śli nie wy gra my – mó wi.fATA

Bieg „Byd goszcz. Na start” od bę dzie

się 6 ma ja. Po czą tek o godz. 11 przy

sta dio nie Za wi szy, me ta na Wy spie

Młyń skiej.

Kie dy bie gnę, sły szę tyl ko sie bie i nie chcę być pa nem z brzusz kiem

Samoloty nie będą
latały z Bydgoszczy 
na Heathrow, Charles 
de Gaulle czy do
Monachium. Walczcie
o Frankfurt

Sebastian Gościniarek

A
R

C
H

IW
U

M
 P

R
Y
W

A
T
N

E

Rzym od jesieni będzie dla bydgoszczan na wyciągnięcie ręki. Czy jesteśmy w stanie zapełnić dwa samoloty tygodniowo 
do Wiecznego Miasta? Zdaniem eksperta są na to spore szanse, bo istnieją lotniska regionalne, w których to się udało
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Prof. Zbi gniew Wło dar czyk bie gnie
w le sie obok swo je go do mu
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Przewodnik po szkołach
Szukasz liceum na piątkę? 
Gimnazjum z szeroką ofertą zajęć pozalekcyjnych? 
Podstawówki z innowacyjnym kształceniem języków obcych?

Sprawdź, jakie są najlepsze bydgoskie szkoły na bydgoszcz.gazeta.pl

31758798

w piątek
„Gazeta telewizyjna” 

Przejrzysty układ programów, 
filmy od A do Z, 

tydzień sportu na żywo

w poniedziałek
„Ale Historia”

Tygodnik historyczny

Kontrowersyjne tematy, 
niewygodne pytania, 

zaskakujące 
odpowiedzi

w sobotę
„Wysokie Obcasy” 

– magazyn

m.wyborcza.pl
Te raz do dat ki 

do Ga ze ty Wy bor czej 

mo żesz spraw dzić rów nież 

w te le fo nie i kom pu terze
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