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Jarosław Jakubowski

Wierszami w Putina
Pamiętam, jak dwanaście
lat temu rozbiła się w Polsce
bania z „poezją smoleńską”.
Powstało mnóstwo wierszy,
w których podmioty liryczne
wyrażały swój ból, nawiązywały do historii (oczywiście
Katynia), a także wygrażały lirycznymi pięściami owianym
smoleńską mgłą sprawcom
tej tragedii. Potem nastał czas
słynnego „resetu” w stosunkach polsko-rosyjskich, Sikorski zacieśniał stosunki z Ławrowem, Tusk z Putinem, a Komorowski
z Miedwiediewem. Tomiki wraz z zawartością w postaci poezji
smoleńskiej zaległy na zakurzonych półkach.
Ile powstało wtedy naprawdę dobrych wierszy? Nie mam
pojęcia, osobiście przeczytałem takich kilka, ale wiem, że
dobre wiersze powstają bardzo rzadko, a jeszcze rzadziej
z okazji jakichś wydarzeń. Jest rzeczą naturalną, że poeta chce
się wypowiedzieć, najlepiej w taki sposób, dzięki któremu
dotrze do maksymalnej liczby odbiorców. U podstaw każdego
aktu twórczego leży bowiem właściwe każdemu człowiekowi
pragnienie akceptacji. Inaczej mówiąc, każdy artysta zastanawia się nad następującym problemem: „Jak być kochanym?”.
Nie jest lekko, o czym przekonała się bohaterka opowiadania
Kazimierza Brandysa „Jak być kochaną”, na podstawie którego
Wojciech Jerzy Hass nakręcił wybitny film.
Wiem, że w przypadku poezji smoleńskiej i każdej innej
poezji zaangażowanej łączenie jej z ego autorów może być

źle odbierane, ale nie umniejsza to prawdziwości mojej tezy.
Poeta pisze przede wszystkim po to, żeby się podobać. Jeśli
przy okazji uda mu się dotknąć czegoś istotnego, może
odtrąbić sukces. Tak dzieje się jednak bardzo, bardzo rzadko.
Zwykle po latach mamy do czynienia bardziej z dokumentem socjologicznym, historycznoliterackim niż dziełem przez
wielkie D. Mamy do czynienia ze zbiorem słusznych moralnie
tekstów, które jednak niewiele znaczą. Brutalne, ale piszę to
na podstawie własnych doświadczeń.
Podobny proces poezjotwórczy uruchomiła zbrojna
agresja rosji na Ukrainę. Przyznam, że już drugiego dnia tej
wojny napisałem wiersz skierowany buńczucznie do Marii
Zacharowej, rzeczniczki rosyjskiego MSZ, która stwierdziła
była, że „jesteśmy (rosja – przyp. JJ) po właściwej stronie
historii”. To stwierdzenie wydało mi się płodne poetycko,
dlatego pozwoliłem sobie na odnotowanie mojej reakcji
wierszowanej. W mediach społecznościowych, które dają
możliwość szybkiej reakcji, od tego czasu pojawiło się
mnóstwo poezji nawiązującej do wojny na Ukrainie. Wojny
widzianej z bezpiecznej odległości, przez szkiełko telewizora, monitora lub smartfona. Wkrótce przyswoją tę produkcję pisma literackie, zaczną wychodzić tomiki z „wierszami
wojennymi”, ich omówienia, dysertacje naukowe. Machina
literatury pracuje bez ustanku. Niestety, machina wojenna
pracuje również. Trupy, coraz więcej trupów, coraz więcej
ruin, dymiące zgliszcza, odór śmierci pozostawiony przez
„russkij mir” nie pozwalają ani na chwilę odetchnąć, spojrzeć na sprawę z dystansem. Jeśli literatura cokolwiek może
w obliczu tego zła, to przede wszystkim zbierać relacje

świadków, tworzyć wielki akt oskarżenia wobec wszystkich
siepaczy putinizmu, od samej góry aż po same doły. Po
to, żeby ich osądzić, a potem rzetelnie opisać ich nędzny
koniec. Bo to będzie nędzny koniec, bez względu na to, co
się realnie wydarzy.
Poeci, ludzie wrażliwi, ale też narcystyczni, nie przestaną
pisać, to pewne. Skoro poezja nie umarła po Auschwitz, to
dlaczego miałaby umrzeć teraz? A jednak czuję jakąś niestosowność i nieprzystawalność gestu poetyckiego, nawet
najsłuszniejszego, wobec bezwładnego, ohydnego walca
zła przetaczającego się tuż za naszą wschodnią granicą.
Z drugiej strony, gdy pomyślę o tych, którzy nawet na widok
ewidentnych dowodów rosyjskich zbrodni twierdzą, że
„nic nie jest pewne” – to rodzi się we mnie chęć opisania
szaleństwa współczesnego świata, którego naturalistyczną
metaforą jest wojna.
Oczywiście chciałbym, żeby każde słowo miało moc rażenia pocisku skierowanego w złoczyńców. Tak jednak nie jest
i nigdy nie będzie. Owszem, słowa mają moc, o czym wiedzą
chociażby rosyjscy propagandziści, używający ich bezwstydnie, na oczach całego świata. Jeśli poeta ma tu cokolwiek
do roboty, to próbować przywrócić słowom ich właściwe
znaczenie. Miał rację mądry Tuwim, a skoro miał rację, to
powtórzmy za nim:
Lecz nade wszystko – słowom naszym,
Zmienionym chytrze przez krętaczy,
Jedyność przywróć i prawdziwość:
Niech prawo zawsze prawo znaczy,
A sprawiedliwość – sprawiedliwość. l

Paweł Bokiej

Razem. W pokoju
– Tato! Wiesz jak Dima
ładnie wycina? Zrobił taką
czterolistną koniczynkę
i wyglądała jak prawdziwa!
A potem pokazał mi, jak
się rysuje konika. Usiedliśmy razem i też mi się
udało! Chcesz zobaczyć?
No zobacz! Prawda, że
ładnie?
Taką historię usłyszałem
od swojego synka, kiedy odbierałem go z przedszkola.
Jedną z wielu, bo codziennie dowiaduje się o umiejętnościach Dimy, Slawika i Iwana. Znam już też całkiem
sporo słów po ukraińsku, a moje chłopaki liczą w tym
języku do dziesięciu lepiej niż po polsku.

O dzieci można było być spokojnym. Ich świat jest prosty
i przyjazny. Nowych kolegów od razu traktują jak przyjaciół,
bo dla nich nie istnieją bariery, których dorośli niekiedy nie
potrafią pokonać. Ale tym razem my też się spisaliśmy. Jako
społeczeństwo zdaliśmy test z empatii lepiej, niż przypuszczałem. Dwa miliony naszych sąsiadów uciekających przed
wojną znalazło schronienie w naszych domach. Podzieliliśmy się tym co mamy, nie dlatego, że nam kazano, a z odruchu serca. „Polska gościnność” okazała się nie pustym sloganem, a realnym działaniem w momencie próby. A trzeba
przyznać, że nam samym problemów przez ostatnie dwa
lata nie brakowało. Epidemia poturbowała nas psychicznie
i finansowo, a mimo to nie mieliśmy żadnych oporów, by
rzucić się w wir pomagania.
Cieszy jeszcze jedno – dla przytłaczającej większości z nas
obecna sytuacja to walka dobra ze złem, w której nie ma re-

latywizowania. Doskonale wiemy, kto jest tym złym, nie ma
różnych punktów widzenia. A jak się pojawiają, to są szybko
spychane na margines życia społecznego. Opowiedzenie się
za Ukrainą to po prostu kwestia naszej racji stanu. Szybko
zrozumieliśmy, że walczy ona również za nas. I że ci dzielni
żołnierze będą walczyć lepiej ze świadomością, że ich bliscy
są bezpieczni i dobrze czują się w naszej wspólnocie.
Zbliża się wyjątkowy okres – Święta Wielkanocne.
W ostatnich latach były samotne. Naznaczone chorobą
i rozłąką. Teraz, paradoksalnie, mimo całego tragizmu
wojny za naszą wschodnią granicą, będzie inaczej. Nasze
domy tym razem nie będą puste, a pełne gości, również
tych z Ukrainy. Wojna połączy przy jednym stole katolików i prawosławnych. Wszyscy zresztą modlić się będziemy w jednej intencji i mieć jedno życzenie – by nastał
pokój. Dla Dimy, Slawika, Iwana i nas wszystkich. l
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100 .
W Y DA N I E
Szanowni Czytelnicy,
oddajemy dziś do Państwa rąk setne wydanie „Tygodnika Bydgoskiego”. Okrągłe jubileuszowe wydanie
skłania do pewnych refleksji i podsumwań.
Pamiętam jak dziś, kiedy pod koniec 2016 roku
z drukarni do naszej redakcji dotarł pierwszy numer
„Tygodnika”– to także było wydanie świąteczne, ale
przygotowane na Boże Narodzenie. Uczucie dumy
i satysfakcji mieszało się z niepewnością. Jaki będzie
odbiór? Czy znajdziemy czytelników wśród bydgoszczan? Wiedzieliśmy, że na naszym lokalnym
rynku prasowym brakuje niezależnego tygodnika
opinii, który nie będzie bał się zadawania trudnych
pytań i poruszania tematów niewygodnych dla
władzy, przemilczanych przez media głównego
nurtu. Otrzymywaliśmy sygnały, że mieszkańcy
naszego ukochanego miasta szukają rzetelnego

źródła informacji, które byłoby konserwatywne
w swojej formie. Chcieliśmy tę lukę zapełnić.
Z perspektywy lat mogę powiedzieć, że nam się to
udało. Tygodnik przeżywał lepsze i gorsze chwile.
Zadawaliśmy sobie nieraz pytania o naszą przyszłość. Rywalizacja z dużymi koncernami o czytelnika nie była łatwym zadaniem. Jednak dzięki Państwa
życzliwości i czytelniczej wierności wspólnie udało
nam się ten monopol przełamać. Dla dziesiątek
tysięcy bydgoszczan i tysięcy czytelników z regionu,
z kraju a nawet z dalekiego Świata, dla których
„Tygodnik Bydgoski” – w papierze, a zwłaszcza ten
w Internecie – jest ważnym źródłem informacji
o mieście i regionie. Jesteśmy wdzięczni za naszych
Czytelników. Motywują nas Państwo do działania
i wytężonych wysiłków. Duże zmiany przed nami
zwłaszcza w naszej siostrzanej Redakcji Katolickabydgoszcz.pl – zaskoczymy Was w tym roku jeszcze
bardziej niż kiedykolwiek dotąd, ale rąbka tajemnicy
będziemy uchylać sukcesywnie – dlatego zachęcamy do uważnego śledzenia naszych działań. Dołożymy starań, aby w dalszym ciągu rzetelnie i obiektywnie informować o tym, co naprawdę ważne.
Można śmiało powtórzyć za Panem A.A. „Łączy nas
Bydgoszcz” – tak, to prawda, ale łączy nas nie tylko
miłość do naszego Miasta i regionu, ale także umiłowanie Ojczyzny i Boga w Trójcy Jedynego.
Życzymy Państwu drodzy Czytelnicy
błogosławionych Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego!
Piotr Florek,
p.o. redaktora naczelnego
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Zaczęła się budowa
Akademickiego Centrum Sportu
Akt erekcyjny podpisali i symbolicznie
wmurowali rektor prof. Marek Adamski, minister Łukasz Schreiber, wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, wicemarszałek województwa
kujawsko-pomorskiego Zbigniew Ostrowski, prezydent Bydgoszczy Rafał
Bruski, przewodniczący Rady Uczelni
Artur Bielski, przedstawiciele studentów i firmy Budimex – wykonawcy
inwestycji.
Akademickie Centrum Sportu powstaje w północnej części kampusu
przy al. prof. Sylwestra Kaliskiego.
Znajdzie się tu wielofunkcyjna hala
z boiskami do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, futsalu i badmintona
z trybuną dla 430 osób, a także siłownia, ścianka wspinaczkowa, sale do
fitnessu, tańca, aerobiku, baletu czy
rehabilitacji ruchowej. Powierzchnia
użytkowa budynku wyniesie ponad
4000 m kwadratowych.
W kolejnym etapie inwestycji przy
budynku ACS ma powstać zewnętrzna
część sportowa z boiskiem do piłki nożnej, boiskami do koszykówki, siatkówki plażowej, tenisa ziemnego i strefą
lekkoatletyczną. Zewnętrzna trybuna
pomieści 250 osób. Grunty pod część
zewnętrzną przekazało Miasto Bydgoszcz.
– Bardzo się cieszę, że Politechnika
Bydgoska ma tylu przyjaciół. Dziękuję
za to, że Państwo angażujecie się i nas
wspieracie. Dzięki temu dzisiaj możemy zainaugurować ten długo oczekiwany projekt Akademickiego Centrum
Sportu – zwrócił się do uczestników
uroczystości rektor uczelni prof. Marek Adamski. Podkreśla również, że
ACS będzie służyć nie tylko studen-

POLITECHNIKA BYDGOSKA

Między innymi wielofunkcyjna hala z boiskami do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, futsalu i badmintona
oraz trybuna dla 430 osób znajdą się w budynku ACS Politechniki Bydgoskiej. W piątek (8 kwietnia) symbolicznie
wmurowano kamień węgielny pod budowę obiektu.

Akademickie Centrum Sportu powstaje w północnej części kampusu przy al. prof. Sylwestra Kaliskiego
tom, ale także innymi mieszkańcom
Bydgoszczy – „jako miejsce ćwiczeń,
zawodów sportowych czy wydarzeń
kulturalnych”.
Na budowę ACS Politechnika
Bydgoska – jeszcze pod nazwą UTP
– w grudniu 2020 roku otrzymała sie-

dem mln zł z budżetu państwa. Cała inwestycja pochłonie ok. 28 mln złotych.
Ma zakończyć się w trzecim kwartale
2023 roku.
Centrum Sportu to niejedyna inwestycja uczelni na terenie kampusu
– trwa budowa nowego obiektu dy-

daktycznego z wielofunkcyjną aulą,
nowoczesnymi salami dydaktycznymi i laboratoriami. Wartość projektu
ok. 46 mln zł, z czego 33 mln złotych
pochodzą z Ministerstwa Edukacji i Nauki, a ponad 9 mln złotych
z funduszy Urzędu Marszałkowskie-

go. Budynek od października ma służyć studentom. l

dla dzieci z Ukrainy uczących się
w Szkole Podstawowej im. Polskich
Olimpijczyków w Osielsku. Zbierane są: kartki kolorowe, krepa, bibuła,
nożyczki, pędzle, kubki na wodę do
farb, bloki rysunkowe, farby, kredki
ołówkowe, kredki świecowe, pastele,
klej, ekierki, linijki itp., plastelina,
pisaki, temperówki.
W sobotę najmłodsi mogli skorzystać także z atrakcji przygotowanych

przez Regionalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska: spotkać z maskotkami Zielonej Drużyny, uczestniczyć
w animacjach, ekologicznej grze miejskiej, malowaniu twarzy.
Jarmark zakończył się w niedzielę
(10 kwietnia). Był to pierwszy wielkanocny jarmark zorganizowany przez
uczelnię – w grudniu odbył się jarmark
bożonarodzeniowy. l
red.

Na podstawie komunikatów
Politechniki Bydgoskiej,
Urzędu Miasta Bydgoszczy,
Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego

Wielkanocny jarmark przed politechniką
Kurczątka w specjalnie dla nich
przygotowanym domku były atrakcją
pierwszego Akademickiego Jarmarku Wielkanocnego zorganizowanego
przez Politechnikę Bydgoską, które
od piątku do niedzieli (8–10 kwietnia)
trwało w kampusie uczelni.
Poza straganami z przysmakami
i ozdobami świątecznymi przewidziano
też strefę kultury, gdzie, we współpracy z Filharmonią Pomorską i Teatrem

Kameralnym, prowadzone są zajęcia dla
najmłodszych.
Pod dachem odbywały się też koncerty
na żywo. Na piątek i w sobotę zaplanowano występy Małych Rubinków i Orkiestry „Come amabile” z Państwowego
Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura
Rubinsteina w Bydgoszczy, przedstawicieli Przedszkola Smyki, Młodzieżowego
Dom Kultury w Bydgoszczy, Politechniki
Bydgoskiej Trzeciego Wieku, Akademii

Muzycznej w Bydgoszczy, Filharmonii
Pomorskiej. W niedzielę na scenie pojawili się artyści z Ukrainy.
Wielką atrakcją były kurczątka,
umieszczone w specjalnie dla nich przygotowanym domku. – Za ich bezpieczeństwo i komfort kurczaków odpowiadają
najlepsi specjaliści z Wydziału Hodowli
i Biologii Zwierząt – informuje uczelnia.
Po d c z a s j a r m a rk u t r w a ł a t e ż
zbiórka materiałów szkolnych
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Bydgoszcz potrzebuje drogowej rewolucji
Bydgoszcz jest jednym z najbardziej zakorkowanych miast w Polsce. Kierowcy alarmują, że kolejne remonty
dróg nakładają się na siebie i pogłębiają problemy. Na osiedlowych parkingach brakuje miejsc dla samochodów.
Pasażerowie komunikacji miejskiej narzekają na zbyt niską częstotliwość kursów. Miasto potrzebuje spójnego planu
i rewolucji w komunikacji – inaczej grozi nam paraliż na drogach.

Kilka dni w korkach

Przeciętny bydgoski kierowca traci w korkach rocznie 62 godziny –
wynika z zestawienia Traffic Index
z 2021 roku, w którym zbadano i porównano natężenie ruchu drogowego
w 404 miastach z 58 krajów. W porównaniu do Stambułu, światowego lidera tej
niechlubnej statystyki, Bydgoszcz wypada nieźle – kierowcy w tym tureckim
mieście spędzają w zatorach drogowych
142 godziny. Jednak od amerykańskiego Clevland (23 godz.), norweskiego
Trondheim czy hiszpańskiego Bilbao
(29 godz.) dzieli nas przepaść.
Nasze miasto zajęło w globalnym
rankingu 113. miejsce. Z polskich miast
wyprzedziły nas tylko Łódź, Kraków,
Wrocław, Warszawa, Poznań, Szczecin
i Trójmiasto – a więc większe aglomeracje od bydgoskiej. W zestawieniu miast
do 800 tysięcy mieszkańców w skali
świata Bydgoszcz zajęła 34. miejsce.
Chluby nam to nie przynosi. To także
sygnał, że trzeba podjąć radyklane kro-

spirala. Bez świetnie zorganizowanej
komunikacji miejskiej żadne zachęty
ani zaklęcia nie zadziałają.

Na auta nie ma miejsca

ANNA KOPEĆ

W poniedziałek drogowcy zmienili
organizację ruchu na ulicy Toruńskiej
– od siedziby MWiK do ul. Nowotoruńskiej. Powstało tymczasowe rondo
i przejazd przez torowisko. Utrudnienia
w ruchu związane z przebudową torowiska i jezdni w obszarze ul. Perłowej
potrwają do jesieni.
Już pierwszego dnia na drogowców posypały się gromy. Bydgoszczanie nie mogli się nadziwić, kto
wpadł na pomył, aby równocześnie
zwęzić i ulicę Fordońską i Toruńską.
– Czemu nie można najpierw skończyć jednej drogi, a dopiero później
zacząć następną. Miasto zakorkowane, utrudnienia w ruchu, ogólnie
ma-ka-bra – komentuje na stronie
ZDMiKP Bydgoszcz na Facebooku
pani Agnieszka.
Inne wpisy dotyczą krytyki rozwiązań, które drogowcy wprowadzili na
Toruńskiej. – Wyłączcie te światła!
Po co są na Spokojnej? Dla kogo? Torowisko i ulice odgrodzone, a światła
działają. Wyłączcie jak najszybciej, bo
to nadaje się do absurdów drogowych
– apeluje pan Tomasz. Jego prośby zostały wysłuchane. – Organizacja ruchu
jeszcze jest wdrażana. Wiemy i pamiętamy o światłach – zapewnił Zarząd
Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Ot, bydgoska klasyka.

Korki, dziury w asfalcie to codzienność bydgoskich kierowców
ki w zakresie organizacji komunikacji
i ruchu drogowego w mieście.

gowym w Jaworznie nie zginęła ani
jedna osoba.

Zielona wyspa

Bez planu

Na polskiej mapie jest jeden jasny
punkt, jeśli chodzi o takie działania
– Jaworzno na Śląsku, pod względem
powierzchni 13. największe miasto
w Polsce, zamieszkałe przez niecałe
100 tysięcy mieszkańców. Co takiego
nadzwyczajnego zrobiono w Jaworznie? Przebudowano wiele ulic pod
kątem bezpieczeństwa. Zastosowano
rozwiązania, dzięki którym zmniejszyła się liczba pojazdów na drogach
i ich prędkość. Zainwestowano spore
środki w komunikację publiczną oraz
infrastrukturę rowerową, sprzyjające
pozostawianiu samochodów w domu.
Efekt? Komunikacja miejska jest
wyjątkowo lubiana przez mieszkańców
Jaworzna. Na drogach jest spokojniej,
a korki nie są tak uciążliwe. Jest też
sprawa najważniejsza. Bezpieczeństwo. W pierwszej dekadzie XXI w.
na ulicach Jaworzna ginęło nawet kilkanaście osób rocznie. Wtedy też władze miasta postanowiły przeszczepić
na polski grunt szwedzką ideę Vision
Zero. Polega ona na takim zorganizowaniu transportu, aby zminimalizować
możliwość wystąpienia śmiertelnych
wypadków komunikacyjnych, a liczbę ofiar zredukować do zera. Władze
Jaworzna z pomocą ekspertów przygotowały plan, który konsekwentnie
realizują. Efekt? Od połowy 2016 r.
do początku 2018 r. w wypadku dro-

Niestety. Jaworzno to chlubny wyjątek w skali Polski. W większości miast
w dalszej części takich spójnych planów
i ich konsekwentnej realizacji brakuje.
Próby ograniczenia ruchu aut w centrum podejmuje m.in. Warszawa. Zwężenia głównych arterii, likwidacja ulic
i budowa w ich miejscu deptaków oraz
dróg rowerowych, inwestycje w komunikację miejską. To działania sprawiają,
że stolica Polski jest mniej zakorkowana niż mniejsze miasta: Łódź, Kraków
czy Wrocław.
Pewnych trafnych działań nie można
odmówić także włodarzom Bydgoszczy. Wyłączenie z ruchu Starego Rynku
i otaczających go ulic, o co społecznicy
apelowali od lat, zostało pozytywnie
odebrane przez mieszkańców. Powstają nowe buspasy i ścieżki rowerowe. To
cieszy. Z drugiej strony – jesteśmy chyba jedynym miastem w Polsce, w którym w samym centrum zbudowano
parking park&ride. Z założenia takie
obiekty stawia się na peryferiach, aby
zachęcić zmotoryzowanych do zostawienia auta i kontynuacji podróży komunikacją publiczną. U nas odwrotnie
– zachęca się kierowców do przyjazdu
i zaparkowania w centrum. Owszem,
inwestujemy w nowe torowiska, ale
budujemy układy drogowe w sposób
przestarzały i wysoce kolizyjny – tak
jak na rondzie Kujawskim.

(Nie)słuchamy
mieszkańców

Brakuje także kompleksowego podejścia i spójnej wizji. Niemal każda inwestycja jest poddawana konsultacjom
społecznym. Nawet dotycząca kładki
na Wyżynach. Na pierwszy rzut oka to
pozytyw – partycypacja mieszkańców
i wsłuchiwanie się w ich głos. Patrząc
szerzej – to podkładka dla władz. Rządzący nie muszą podejmować trudnych
i często niepopularnych decyzji. Ale czy
mogą wymagać od mieszkańców fachowej wiedzy o nowoczesnych rozwiązaniach inżynierii drogowej? Od czego są
inżynierowie z ZDMiKP? Czy gdyby
w Jaworznie albo miastach zachodniej
Europy decyzje pozostawiono mieszkańcom, to udałoby się rozwiązać problemy komunikacyjne, wcielić Vision
Zero w życie? Wątpliwe.
Z drugiej strony głos mieszkańców
jest pomijany, jeśli chodzi o kwestie komunikacji publicznej. Apele
o zwiększenie częstotliwości kursów,
zmiany rozkładów jazdy, lepszą synchronizację połączeń, zmianę bądź
wydłużenie tras autobusów i tramwajów w większości pozostają bez echa.
Słyszymy, że na takie działania nie ma
w budżecie pieniędzy.
Efekt? Mieszkańcy coraz częściej
wybierają podróże własnym autem –
choćby miało to oznaczać stanie w korkach. Bo choć koszty rosną, to komfort
większy, czas przejazdu podobny lub
mniejszy, ale i pewność dotarcia na
czas większa. Tak właśnie nakręca się

W Polsce na 1000 mieszkańców przypada aż 655 aut. Pod tym względem
zajmujemy trzecie miejsce w UE
– za Luksemburgiem i Włochami.
W Niemczech wskaźnik wynosi 575,
w Danii 456, na Łotwie 343. Nie, nie
ma on nic wspólnego z zamożnością.
Świadczy raczej o poziomie transportu zbiorowego i przyzwyczajeniach.
Samochodów przybywa także w Bydgoszczy – mimo że miasto się wyludnia.
Pod koniec 2020 r. w Bydgoszczy było
zarejestrowanych ponad 220 tysięcy
samochodów osobowych. Kolejne kilkadziesiąt tysięcy to auta dostawcze,
ciężarówki, TIR-y i autobusy.
Dla samochodów brakuje już miejsc.
Osiedlowe parkingi projektowane
w latach 60., 70. i 80. pękają w szwach.
Wiedzą o tym najlepiej mieszkańcy
Kapuścisk, Bartodziejów czy Wyżyn.
Na nowych osiedlach standardem stają
są parkingi podziemne, ale i one bywają
przepełnione. Spółdzielnie owszem –
inwestują w nowe miejsca parkingowe.
Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa kończy właśnie budowę parkingu
na 90 samochodów na osiedlu Bajka.
To jednak kropla w morzu potrzeb.
Tym bardziej, że kilkaset metrów dalej jeszcze kilka lat temu funkcjonował
parking strzeżony na kilkaset miejsc.
Ratusz zmienił plan zagospodarowania
osiedla – zamiast parkingu jest dyskont.
W efekcie – mimo inwestycji spółdzielni – miejsc na osiedlu de facto ubyło.
Mieszkańcy parkują na trawnikach,
chodnikach, drogach pożarowych.
Co robi ratusz? Publikuje na swojej oficjalnej stronie na Facebooku
apel, aby kierowcy nie niszczyli zieleni. Słusznie. Słuszny jest także gniew
bydgoszczan i upust emocji, który wywołał ów wpis z ubiegłego tygodnia.
Bydgoszczanie potrzebują bowiem
planu i konkretnych działań – na już,
teraz, a nie pouczeń na Facebooku. Bez
rewolucji na drogach sytuacja będzie się
pogarszać. Ale do tego potrzeba rewolucji w ratuszu i ZDMiKP. Rewolucji
personalnej, bo na rewolucję w sposobie
myślenia obecnych władz już chyba nie
mamy co liczyć. l
Redaktor LuPa
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We Lwowie są setki tysięcy uchodźc
– Życie w mieście toczy się zwyczajnie. Ludzie czekają na
przystankach, spacerują z psami, idą na kebaba… Tylko worki
z piaskiem na oknach piwnic przypominają, że to jednak prawdziwa
wojna – opisuje Michał Jędryka, dziennikarz Polskiego Radia PiK,
uczestnik Konwoju Dobroci do Lwowa.

Wyjazd zaplanowano na poniedziałek,
21 marca. Pierwszy dzień wiosny.
U benedyktynów rocznica śmierci
i wspomnienie świętego ojca założyciela: Benedykta – patrona Europy. Mamy
wyjeżdżać z Bydgoszczy o 4.30, zbiórka wszystkich samochodów konwoju
zaplanowana jest na godzinę 6.00 rano.
Z rodziną żegnam się poprzedniego dnia
wieczorem bez wielkich ceregieli. W wyciskacza łez postanowiła się zabawić tylko
moja najmłodsza córka, dziesięcioletnia
Stefania, która przyszła się przytulić ze
słowami – tata, ale wrócisz?
Jednak szczerze mówiąc większych
obaw o bezpieczeństwo nie było. Tamta
część kraju – Lwów i okolice – nie jest
objęta działaniami wojennymi. Pewien
element niepokoju związany był jednak
z plotką, że w najbliższych dniach lub
godzinach na Wołyń ma uderzyć armia
białoruska, by odciąć Ukrainę od zaopatrzenia z Polski. Tę informację podawały
nawet poważne media. Wyglądało na to,
że taką możliwość ustalił któryś z zachodnich wywiadów. Później okazało się, że
nawet jeśli taki był plan, to Łukaszenka

oczekiwanej… Zdolności Bieńkowskiego
poznajemy szybko. Kiedy dojechaliśmy do
regionu świętokrzyskiego, zatrzymujemy
się w ogromnym korku. Jurek błyskawicznie znalazł objazd. Każe zawracać. Jedziemy polnymi drogami, omijamy wypadek.
Tu właśnie na bocznych drogach
poznajemy różne reakcje kierowców.
Jerzy kieruje na skrzyżowaniach ruchem. Ogromna większość kierowców
przepuszcza konwój, ale są i tacy, którzy
„ładują się” między ciężarówki i używają
klaksonów, gdy stojący przed nim przepuszcza konwój.
Po drodze wiele razy spotykamy się –
jeszcze po polskiej stronie – z niezwykłą
życzliwością ludzi. Pozdrawiają nas przechodnie, zarówno ludzie starsi, jak i młodzież, machając rękami i uśmiechając się,
wspierają pomoc Ukrainie. Konwój jest
też oznakowany co do miejsca przeznaczenia – na przednich szybach mamy
niewielkie, ale wyraźne tablice z napisem
„Lwów” – po polsku i po ukraińsku.

Niektórzy wracają…

Granicę osiągamy wczesnym popołudniem. Ruch nie jest duży. Ci, którzy
jechali z Konwojem Dobroci już w poprzednich tygodniach, opowiadają że fala
ludzi i samochodów płynąca w drugą
stronę, z Ukrainy do Polski, była o wiele
większa. Teraz strumień uchodźców wyraźnie zmalał. Co więcej, daje się zauważyć zjawisko przeciwne. Zwłaszcza młode
kobiety z dziećmi wracają do ojczyzny –
do mężów, którzy tam zostali i walczą –
słowem do domu. Minął pierwszy szok…
Do kontroli nie czekamy długo. Po
około godzinie jesteśmy już po ukraińskiej stronie. Widać, że urzędnikom tak
polskim, jak i ukraińskim zależy, by ruch
odbywał się sprawnie, choć muszą dokonać niezbędnych formalności. Przejście Korczowa, pieczątka w paszporcie,
zezwolenie na wjazd, ruszamy dalej. Już
od pierwszych metrów po przekroczeniu granicy rozglądam się z ciekawością.
Ostatni raz jechałem do Lwowa trzy lata
temu na wakacje z rodziną. Staram się porównać wrażenia. Na pierwszy rzut oka
nic się nie zmienia. Wszystko wygląda
normalnie. Stacje benzynowe działają,
przydrożne warsztaty usługowe i sklepy
są czynne, wygląda to tak, jakby życie toczyło się bez zmian.
Andrzej zwraca mi uwagę na zadymienie widoczne na horyzoncie. Patrzymy

MICHAŁ JĘDRYKA

Ze „Lwowem” na szybie

nie był w stanie go zrealizować. Prawdopodobnie w jego armii, a przynajmniej
w jej części, doszło do czegoś w rodzaju
strajku włoskiego. Nie był to otwarty bunt,
ale co chwilę okazywało się, że wykonanie rozkazów nie jest możliwe z powodów
różnych. A to sprzęt odmówił posłuszeństwa, a to ktoś ciężko zachorował…
Wyjechaliśmy z Bydgoszczy punktualnie. Było jeszcze zupełnie ciemno. Prezes
Andrzej Walkowiak prowadzi busa wyładowanego żywnością w kartonach. Mówi,
że samochód jest ciężki, załadowany do
granic obciążenia. Nie powinno jednak
być problemów – jest sprawny, większość
trasy jedziemy równymi drogami. Opowiada o załadunku dnia poprzedniego.
Chwali magazyn w Bydgoskim Centrum
Targowo-Wystawienniczym w Myślęcinku. Mimo że pracują w nim ogromnej
większości wolontariusze, wszystko było
przygotowane do załadunku z największym profesjonalizmem.Towar spakowany, ułożony na paletach, zafoliowany.
Popijamy kawę z termosów, jedziemy.
Po godzinie krótki postój pod Włocławkiem. Tu spotykamy pozostałych uczestników. Jest więc przede wszystkim Jacek
Stielow, znany przede wszystkim z Krainy
Dolnej Wisły. To położona w podbydgoskiej gminie Dobrcz posiadłość, w której na
obszarze należącym do Stielowa żyją przeróżne, nieraz egzotyczne zwierzęta. Są tu
alpaki, lamy, osły, kozy, owce, daniele, kuce
i pawie. Całe zoo. Stielow chętnie pokazuje
swoje zwierzaki, można je oglądać, karmić,
trzeba się jednak wcześniej umówić.
Jedzie też z nami ks. Dariusz Wesołek,
proboszcz parafii pw. Świętego Krzyża
w Bydgoszczy. Mówi, że podobnie jak
w całej Polsce, jego parafianie zbierają
dary dla Ukrainy. Dlatego uznał, że powinien się przyłączyć do konwoju i również
osobiście dołożyć się do tej pracy.
Jedzie także Jerzy Bieńkowski z bydgoskiego centrum chirurgii plastycznej.
On jest technicznym, drogowym organizatorem konwoju. Okazuje się, że był
uczestnikiem wielu rajdów samochodowych. Doskonale wie, jak zorganizować
przejazd kolumny pojazdów, jak nią
zarządzać, by się nie „rozleciała”. Samochody są oklejone znakami czerwonego
krzyża, jako konwój humanitarny. Bieńkowski jednak pilnuje, byśmy nie naklejali
tych znaków na dachach. Znając Rosjan,
uważa, że reakcja na widoczny z powietrza konwój mogłaby być odwrotna do

U góry od lewej: Jacek Stielow i profesor Myron Uhryn. Poniżej posterunek kontr

MICHAŁ JĘDRYKA

Była połowa marca. Pod koniec tygodnia
zadzwonił telefon. Dzwonił Andrzej
Walkowiak, obecnie prezes Fabryki Obrabiarek do Drewna, kiedyś dziennikarz,
z którym pracowaliśmy razem w latach
90. w Polskim Radiu PiK w Bydgoszczy. Bez zbędnych wstępów powiedział,
że jedzie w poniedziałek wcześnie rano
z Konwojem Dobroci do Lwowa. – Nie
chciałbyś pojechać ze mną? Moglibyśmy
się w razie potrzeby wymienić za kierownicą, no i byłoby raźniej – zaproponował.
Znałem już tę inicjatywę. Byłem kilka
dni wcześniej jako dziennikarz u Jacka
Stielowa, który pokazywał mi samochody konwoju i opowiadał o jego przebiegu.
Wiedziałem, jak to wygląda – jazda włącznie z kontrolą graniczną w jedną stronę
trwa około 12 godzin, potem rozładunek,
kawa, jakiś posiłek i szybki powrót. Łącznie ponad doba w samochodzie. Mam już
swoje lata i nawet na wyjazdy wakacyjne
nie piszę się już na tak długie trasy. Ale to
jest sytuacja nadzwyczajna. W naszą stronę
zmierzają tłumy uchodźców, a tam zaczyna brakować wszystkiego. Każdy karton
żywności, artykułów higienicznych czy
medycznych jest na wagę złota.
Nie zastanawiam się długo. Jadę.
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Możemy nakarmić się Jezusem

Jego obchody rozpoczną się w bydgoskiej katedrze św. Marcina i Mikołaja
w Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy
Pańskiej o godz. 18.00. – Powraca-

ANNA KOPEĆ

– To dni, w czasie
których przeżywamy
tajemnicę
największej miłości
Boga do człowieka
– mówi bp Krzysztof
Włodarczyk,
zachęcając wiernych
do uczestniczenia
w Triduum
Paschalnym.

my do tego, co jest dla fundamentem
i źródłem życia, czyli Eucharystii. Także do sakramentu kapłaństwa, za który
chcemy dziękować – dodał ks. biskup.
Następnie Najświętszy Sakrament
zostanie przeniesiony w procesji do
kaplicy adoracji, która potrwa do
godz. 21.00. – Jezus zostaje sam.
Spoglądamy na ciemnicę, która przygotowuje nas do największej ofiary –
dodaje bp, nawiązując do wydarzeń
Wielkiego Piątku, których celebracja
rozpocznie się o godz. 18.00. – Idziemy pod krzyż, w który się wtulamy,
doświadczając niekończącej się miłości. Nie ma w tym dniu Mszy św.,
ale możemy nakarmić się Jezusem. To
daje nam siłę do tego, by wejść w kolejny dzień, szczyt liturgii, jaką jest
Wigilia Paschalna, czyli przejście ze

śmierci do życia, razem z Chrystusem
– tłumaczy kapłan.
Będzie ona sprawowana o godz.
21.00. – Liturgia ta nie tylko jest piękna, ale najważniejsza w całym roku.
Stąd wszyscy chrześcijanie, którzy mają
taką możliwość, powinni w niej uczestniczyć. By przez znak ognia, wody, ołtarza słowa i Eucharystii, wejść na drogę
zmartwychwstania – mówi.
Całość zakończy procesja rezurekcyjna wokół najważniejszej świątyni
w diecezji bydgoskiej. – To trzy, święte
dni, w których przeżywamy największe
i najważniejsze wydarzenia na drodze
naszej wiary – podsumowuje bp Włodarczyk. l
Marcin Jarzembowski, diecezja.
bydgoszcz.pl, zmiany – redakcja
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Dwie trasy mieli do wyboru uczestnicy tegorocznej bydgoskiej EDK
– o długości 41 lub 30 kilometrów.
Szlak pokonali nocą z piątku na sobotę (8/9 kwietnia), w drodze rozważając mękę Pańską.
Wieczornej Mszy świętej na rozpoczęcie EDK w kościele pw. św. Mikołaja w Fordonie przewodniczył ks.
bp Krzysztof Włodarczyk.
Po Eucharystii uczestnicy wyruszyli w drogę do Opławca, do parafii
pw. Przemienienia Pańskiego. Do
wyboru mieli dwie trasy – 41-kilometrową „Białą – św. Archaniołów Rafała, Michała i Gabriela” lub
30-kilometrową „Srebrną – Anioła
Stróża”.
Stacje pierwszej z nich znajdowały
się w parafiach św. Łukasza, św. Marka, Dolinie Śmierci, kościele Matki
Bożej Królowej Męczenników, św.
Faustyny, Lesie Gdańskim, Myślęcinku, Rynkowie, Maksymilianowie,
Bożenkowie, Janowie, Opławcu;
druga trasa różniła się końcowymi
etapami – z Rynkowa wiodła przez
Piaski i Smukałę.
Tr a s ę u c z e s t n i c y p ok ony w a l i
w milczeniu, pojedynczo lub w małych grupach, wyposażeni w plecaki
m.in. z prowiantem, telefony z aplikacją EDK z trasą i rozważaniami
poszczególnych stacji, powerbanki,
latarki, odblaski. Modlili się w osobistych intencjach - i m.in. o pokój
na Ukrainie.
Rano, u celu, w parafii Przemienienia Pańskiego, uczestnicy mieli
okazję do adoracji Najświętszego
Sakramentu.
Tydzień wcześniej (1 kwietnia)
ulicami Bydgoszczy przeszła Mło-

ANNA KOPEĆ

Drogi Krzyżowe na ulicach Bydgoszczy. Młodzieżowo i ekstremalnie
dzieżowa Droga Krzyżowa. Hasło
nabożeństwa – „Dostępny” – nawiązywało do obecności Jezusa w Eucharystii.
Nabożeństwo-inscenizację drogi
krzyżowej przygotowała młodzież
z bydgoskich wspólnot, duszpasterstw.
Tegoroczne rozważania nawiązywały
do trzyletniego programu duszpasterskiego: – „Eucharystia daje życie”.
– W poszczególnych stacjach wyodrębnione zostały konkretne sytuacje z życia młodego człowieka, w których przewija się temat Eucharystii.
Tymi rozważaniami młodzi ludzie
pragną uwrażliwić dzisiaj, że Bóg
dla każdego z nas jest w niezwykły
sposób DOSTĘPNY – tłumaczył.
Uczestnikom za obecność, a młodzieży za przygotowanie rozważań
dziękował ks. bp Włodarczyk.– Wyciszmy nasze serca, wpatrujmy się
w krzyż – to jest sztandar, pod którym idziemy. Jesteśmy dumni, że to
sztandar, na którym jest świadectwem
największej miłości. Obyśmy pod
krzyżem jeszcze bardziej zapragnęli
Eucharystii, bo w Eucharystii przeżywamy to, co Pan Jezus przeżył za
nas w historii: przeżywamy Jego mękę,
śmierć, zmartwychwstanie. Niech droga krzyżowa będzie nam pomocna we
wzbudzeniu pragnienia Eucharystii
i karmienia się Eucharystią – mówił.
Uczestnicy drogi krzyżowej przeszli z katedry pw. św. Marcina i Mikołaja do Bazyliki św. Wincentego
à Paulo. Nabożeństwo zakończyły
przygotowana przez młodzież pantomima obrazująca pragnienie Komunii z Bogiem, oraz adoracja Najświętszego Sakramentu. l
mk
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Biskup Krzysztof Włodarczyk
spotkał się z organizatorami Konwojów Dobroci do Lwowa
– Podziwiam i doceniam osoby, które
zdobywają się na gest w pewien sposób
heroiczny – mówił ks. biskup, mając na
myśli potencjalne zagrożenie związane
z dostarczeniem darów. – Jestem pełen
podziwu, uznania, nie tylko do inicjatywy, ale i do tego, że te osoby potrafią
się zjednoczyć.
Pomoc kierowana jest do parafii św.
Jana Pawła II we Lwowie, będącą oazą
dla uchodźców uciekających do Polski.
Niedawno ukończoną budowę kościoła
wspierało m.in. bydgoskie Stowarzyszenie Sanctus Paulus. – Drugiego dnia
wojny zadzwoniłam do proboszcza,
ks. Grzegorza Drausa, i zapytałam go,
jaka jest sytuacja, czy ma jakiekolwiek potrzeby. Wspomniał o tym, że wojna jeszcze nie dotarła do Lwowa, ale już zaczęła
do niego napływać ludność ze wschodu.
Wiedział, że będą mu potrzebne materace, by móc zapewnić im nocleg – mówi
związana z Sanctusem Magdalena Florek, prezes Fundacji Bezpieczny Świat.
Okazało się, że ogłoszenie o gotowości ofiarowania materacy zamieścił
na Facebooku Jacek Stielow. Zdecydował, że materace do Lwowa zawiezie
osobiście, przy wsparciu innych ludzi
dobrej woli.
Po pierwszym transporcie przyszły
kolejne. Dotąd konwojenci docierali

ANNA KOPEĆ

Już sześć transportów darów trafiło z Bydgoszczy bezpośrednio do parafii św. Jana Pawła II we Lwowie. 1 kwietnia za
zaangażowanie podziękował wolontariuszom ks. bp Krzysztof Włodarczyk.

tam aż sześć razy, a w drodze powrotnej
zabrali do Polski łącznie 159 uchodźców, przede wszystkim kobiety z dziećmi i osoby starsze.
Dary przewożą wolontariusze różnych profesji – poza koordynatorem
Jackiem Stielowem także m.in. politycy,

policjant czy proboszcz parafii pw. św.
Krzyża, ks. Dariusz Wesołek.
Jeszcze liczniejsza od konwojentów
jest grupa zaangażowana w zbiórkę
darów – za każdym razem dostosowanych do potrzeb zgłaszanych przez
ks. Drausa. – Jeżeli mamy oddolnie

organizować pomoc dla tych, którzy
są na Ukrainie, muszą to być dary
„na żądanie”, bo w przeciwnym razie one mogą się po prostu marnować – tłumaczą organizatorzy. – Za
każdym razem pytaliśmy ks. Drausa
o potrzeby. Były to kapcie, jedzenie,

leki, garnki o dużej pojemności, by
móc gotować posiłki dla uchodźców,
warniki do szybszego przyrządzania
herbaty – wylicza Magdalena Florek.
Skompletować transporty pomagała
m.in. Fundacja Bezpieczny Świat,
Klub Prawicy Bydgoskiej, firma Gastro System, inni przedsiębiorcy, liczne osoby prywatne.
Mimo to coraz trudniej zebrać
potrzebne rzeczy. – Naszych darów
jest coraz mniej. I tak dzięki naszym
przedsiębiorcom i władzom udało
nam się przewieźć 96 przygotowanych palet – mówił po czwartym
wyjeździe Jacek Stielow. Kolejny
transport darów wyruszyły 5 kwietnia i w dniu niniejszego wydania:
12 kwietnia.
Obecnie w parafii pw. św. Jana Pawła II we Lwowie codziennie nocuje
ok. 200 osób; nieustannie potrzebna
jest m.in. żywność.
Kontakt telefoniczny do Magdaleny Florek (Fundacja Bezpieczny
Świat) 601677996. Kontakt do organizatora transportów Jacka Stielowa
785-099-999. l

Więcej o Konwoju Dobroci czytaj
w reportażu Michała Jędryka na
str. 8-9 w „Tygodniku Bydgoskim”.

Od drugiego dnia wojny parafia św.
Jana Pawła II we Lwowie przyjmuje
uchodźców, głównie kobiety i dzieci,
przybywających z bombardowanych
miejscowości. Wykorzystując wszystkie pomieszczenia, w tym i mieszkania księży, jednocześnie nocuje tu
około 200 osób.
– Uchodźcy potrzebują choćby krótkiego odpoczynku po dniach spędzonych w schronach i kilkudniowej podróży. Niektórzy z nich chcą zostać na
dłużej, do zakończenia wojny, gdy tylko
będzie możliwy powrót do domów – tłumaczy proboszcz, ks. Grzegorz Draus.
Oprócz posiłków i miejsc do spania
parafia troszczy się o duchową odnowę,
oferując gościom nabożeństwa i katechezy dla dorosłych i spotkania duszpasterskie. Oprócz proboszcza posługują tutaj
o. Błażej, oblat z parafii pw. św. Marii
Magdaleny, seminarzyści. Ponad trzydziestu wolontariuszy troszczy się o funk-

CLUB CACTUS/FB

Przejaw dobra, które zwycięża zło

cjonowanie ośrodka. Z uchodźcami codziennie spotyka się i prowadzi w kościele
nabożeństwa zaproszony kapłan Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego z klasztoru o regule Góry Afon. Przewodnik
każdego dnia oprowadza grupę dorosłych

i dzieci po Lwowie. Dwoje psychologów
spotyka się z dorosłymi. – Duchowe
zranienia wywołanie wojną muszą być
leczone – podkreśla ks. Draus..
Znaczna część osób, które od początku
wojny przewinęły się przez Dom św. Jana

Pawła II, to dzieci. Poza odprawianą dla
nich Eucharystią, katechezami, aby pomóc im zapomnieć o przeżytym strachu,
parafia organizuje dla nich Msze święte,
katechezy, dialogi duszpasterskie, zabawy,
zajęcia muzyczne, hipoterapię.

Jeszcze przed rosyjską agresją przy parafii działały Klub „Kaktus” prowadzący
terapię dzieci z autyzmem oraz Europejskie Centrum Rodzinne „Tradycja”.
Teraz pedagodzy tych dzieł prowadzą
codzienne zajęcia dla dzieci uchodźców
przebywających w Domu Jana Pawła II.
– [Potrzebne jest nawet krótkie]
oderwanie od wspomnień nocy spędzonych w piwnicach lub na szynach
stacji metra, strachu słyszanych wybuchów, [które] może być ciężką traumą
obciążającą przyszłość – podkreśla
ks. proboszcz Grzegorz Draus. – Stąd
tak ważną jest troska w pierwszych
dniach ciężkich przeżyć wojennych.
Msze święte, katechezy, dialogi duszpasterskie, codzienne pedagogiczne
zabawy dla dzieci, zajęcia muzyczne,
konna terapia oraz spotkania dorosłych
z psychologiem są przejawem dobra
zwyciężającego zło – dodaje. l
red.
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„Pieśń o Winnicy”
XXI Misterium Męki Pańskiej w Dolinie Śmierci
Po dwuletniej
przerwie ponownie
wystawiono
Misterium
Męki Pańskiej
w Fordońskiej
Dolinie Śmierci, jak
w poprzednich latach
– w Niedzielę Palmową
(przypadającą tym
razem 10 kwietnia).
Odbyły się dwie
odsłony: o godz.
16.00 i 20.00.
Hasło tegorocznego misterium to „Pieśń
o Winnicy”. Winnica jest jednym z biblijnych obrazów Kościoła – w ten sposób organizatorzy chcą nawiązać do
trwającego synodu oraz do 20. rocznicy
śmierci ks. prałata Zygmunta Trybowskiego, pierwszego proboszcza parafii
Matki Bożej Królowej Męczenników
w Bydgoszczy. Tutejszy kościół sąsiaduje
z Doliną Śmierci, miejscem kaźni Polaków i Żydów, zamordowanych przez
Niemców jesienią 1939 roku.
Organizacja misterium właśnie
w tym miejscu ma przypominać o ich
martyrologii. W centrum wydarzenia
pozostają męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. – To oś,
wokół której buduje się cała opowieść,

dotykająca czasów biblijnych i współczesnych – tłumaczy duszpasterz młodzieży ks. Piotr Wachowski. Każdego
roku, poza odtworzeniem wydarzeń
opisanych w Piśmie świętym, twórcy
nawiązują właśnie do współczesności,
stąd wspomniane zagadnienie synodu
i przywołanie postaci ks. Trybowskiego.
Organizatorem misterium jest Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa
Akademickiego „Martyria”, Duszpasterstwo Młodzieży „4don4LORD”,
wspólnoty działające przy parafii
MBKM. W przygotowanie wydarzenia zaangażowanych było ok. 350
wolontariuszy. – Prace obejmują różne
dziedziny: od oprawy artystycznej, obsady aktorów; poprzez przygotowanie
i konserwację dekoracji, rekwizytów; po
dbałość o zaplecze gospodarcze i logistykę – wyjaśnia koordynator Iwona
Pozorska. Próby trwały całą sobotę
i część niedzieli.
Po raz pierwszy w historii Misterium
Męki Pańskiej na Górkach Fordońskich możliwa była adoracja Najświętszego Sakramentu. Namiot adoracji
został ustawiony przy XII stacji drogi
krzyżowej, czyli przy bramie na szycie
górek fordońskich.
10 kwietnia odbyły się dwie odsłony inscenizacji: o godz. 16.00 i 20.00.
Na zakończenie misterium uczestnicy
otrzymali błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. l
mk
cytaty za: diecezja.bydgoszcz.pl
zdjęcia: Anna Kopeć, Agata Kornik

Katolicka Bydgoszcz
13 kwietnia 2022

5

6

analiza

Katolicka Bydgoszcz
13 kwietnia 2022

Klerykalizm – oto ich wróg
Ostatnio jedna z internetowych dyskusji znowu dotyczyła problemu nadużyć seksualnych wśród duchowieństwa.
Tym razem jednak chciałem zwrócić uwagę na pewną sprawę pojawiające się w tle tych dyskusji. Tak samo bowiem
jak w czasie epidemii w Internecie pojawiło się zatrzęsienie ekspertów od wirusologii, a w czasie wojny rosyjskoukraińskiej ekspertów od wojskowości, tak i w tej sprawie mamy mnóstwo „znawców” tajników ludzkiej duszy
i recept, jak rozwiązać ten problem.

Prześladowania
na wielką skalę

A źródeł tego słowa należy szukać
w XIX w. we Francji. Żeby je dobrze
rozumieć, trzeba przypomnieć atmosferę duchową tamtych czasów i tamtego kraju. Są to lata, w których tworzą tacy pisarze jak Wiktor Hugo czy
Aleksander Dumas. Każdy, kto czytał
„Nędzników” lub „Trzech muszkieterów” pamięta obraz duchowieństwa
w tych książkach. Byli to co do zasady
bohaterowie negatywni.
Konfrontacja ta ma swoje źródła
oczywiście w rewolucji z przełomu
XVIII i XIX w., która kosztowała życie nie tylko króla i jego żonę,
ale i tysiące duchownych. W 1790
r. uchwalono tak zwaną konstytucję
cywilną kleru. Kazano kapłanom
przysięgać na wierność konstytucji,
co było równoznaczne ze zdradą
powołania. Kto odmawiał, trafiał na
gilotynę. Nie wspominając już o kapłanach topionych na statkach po
powstaniu w Wandei. Okrucieństwa,
jakich się wtedy dopuszczano wobec
księży i zakonnic, były porównywalne z tymi, jakich dziś dopuszczają się
Rosjanie w czasie wojny na Ukrainie.
To poczucie winy trzeba było jakoś
zracjonalizować. Stąd trwająca we
Francji z niewielkimi przerwami przez
cały XIX w. nagonka na Kościół katolicki i duchowieństwo. Próbowano wyrugować wszelkie przejawy religii z życia publicznego. „Le cléricalisme voilà
l’ennemi!” – „Klerykalizm, oto wróg”
– wołał w 1859 r. Alphonse Peyrat,
francuski dziennikarz i polityk. Współczesnemu człwiekowi trudno uwierzyć,
że takie sceny jak rozpędzanie aramtkami wodnymi dzieci przystępujących
do pierwszej kumunii lub wystawianie
mandatów za bicie w kościelne dzwony,

Zatarte znaczenie słowa

ERICH LESSING CULTURE AND FINE ARTS ARCHIVES VIA ARTSY.NET (DOMENA PUBLICZNA)

A może nawet nie tyle rozwiązać, ile
znaleźć winnego. Winnym według tych
niezliczonych ekspertów jest klerykalizm.
Ba, nawet mogą podeprzeć się autorytetem samego papieża, bo to on przecież
mówi o pladze klerykalizmu, która stawia
kastę kapłanów ponad ludem Bożym.
Mam jednak nieodparte wrażenie,
że w tej sprawie panuje niesamowite
pomieszanie pojęć. Warto bowiem najpierw zastanowić się, co znaczy samo
słowo „klerykalizm” i w jakich okolicznościach powstało.

„Wolność wiodąca lud na barykady”, Eugène Delacroix
miały miejsce w jedym z największych
państw Europy zachodniej pod koniec
XIX wieku.

Likwidacja
szkół, zakonów

Reagował na to papież Leon XIII
w encyklice „Au milieu des sollicitudes”
z 1892 r.: „Uczucie niechęci do chrześcijaństwa rządzi wszelkimi przejawami
tych ludzi działania, naigrawającymi się
z najelementarniejszych pojęć wolności
i sprawiedliwości ciągle przecież aktualnych wśród większości członków narodu.
Działanie ich kpi sobie również z szacunku dla nienaruszalnych praw Kościoła katolickiego. A kiedy widzimy, jak jedna za
drugą śmiertelne konsekwencje zadawanych ciosów się pojawiają, które między
sobą współdziałając zagładzie są winni
obyczajów, religii, a nawet rozumnie pojmowanych interesów politycznych, jakże
wyrazić gorycz Nas zalewającą i strach, co
Nas ogarnia?”.
Na przełomie wieków udało się
lewicy francuskiej doprowadzić do

kolejnego już przewrotu na fali tzw.
afery Dreyfusa. Władzę przejęli socjaliści, premierem został Émile Combes, niedoszły ksiądz. Rychło okazało
się, kto jest prawdziwym wrogiem.
Nie chodziło o żaden „klerykalizm”.
Chodziło po prostu o katolicyzm
i jego zniszczenie, a przede wszystkim wyeliminowanie katolików z życia publicznego. Zamknięto ponad
1700 szkół prowadzonych przez zakony męskie i blisko 3000 przez żeńskie. Doszło nawet do tego, że blokowano awanse oficerów przyznających
się do katolicyzmu (oskarżano ich
właśnie o klerykalizm). Ostatecznie
ta sprawa przyczyniła się na szczęście
do upadku rządu Combesa w 1906
roku. Nastał premier Clemenceau,
który postanowił zwrócić częściowo
upaństwowiony majątek katolikom.
Jednak duch ustawy z 1905 r. wprowadzającej pod przykryciem świeckości otwartą wrogość państwa względem Kościoła przetrwał we Francji aż
do naszych czasów.

„Spuścizna” komunistów

Klerykalizmem straszyli także obywateli
komuniści w Polsce. W 1958 r. na posiedzeniu Biura Politycznego KC PZPR
stwierdzono „intensyfikację agresywnej
działalności episkopatu”. Zalecono, by
organa partii eliminowały „klerykalne
elementy" z aparatu partyjnego i instancji partyjnych. Na odprawie krajowej SB
w latach 60. wygłoszono referat, w którym pojawiały się takie zwroty jak „ofensywa elementów klerykalnych z Wyszyńskim na czele”. Postawiono zadania
„odporu na konkretną wrogą działalność
kleru i elementów klerykalnych", a także
rozpracowania „reakcyjnego kleru i środowisk klerykalnych”. Sam zaś Gomułka
twierdził, że Kościół miał rozpętać „ofensywę wojującego klerykalizmu”.
Wszystko to świadczy o jednym. Kiedy
wrogowie Kościoła używali pojęcia „klerykalizm”, mieli na myśli po prostu katolicyzm.Trudno dziś jednak zrozumieć tych,
którzy usiłują tym samym słowem określić
coś, co ich zdaniem ma być winne rzeczy,
za które wszyscy powinniśmy się wstydzić.

Przypuśćmy jednak, że chodzi o wytłumaczenie najprostsze. Że nie znają oni
(choć trudno w to uwierzyć) całej tej historii i zdaje im się, że słowo to oznacza
jedynie jakieś uprzywilejowanie kleru
w stosunku do pozostałych uczestników
życia Kościoła, a więc laikatu. Zdaje się,
że takie właśnie znaczenie usiłuje nadać
temu słowu papież Franciszek. Czy ma
sens próba nadawania jakiemuś słowu
sensu oderwanego od tego, jakie ono zyskało w całym doświadczeniu historycznym społeczeństwa? I przede wszystkim
– po co to czynić? Na te pytania odpowiedź muszą znać tylko ci, którzy takie
rozwiązania forsują.
Ale nawet gdyby zgodzić się, że będziemy przez ten termin rozumieć owo
stawianie kasty kapłanów ponad ludem
Bożym, o którym mówi kapłan, to i tak
powstaje nowe pytanie. Kim zatem ma
być kapłan dla katolika? Czy jeszcze
uznajemy, że sakrament kapłaństwa
wyciska nieusuwalne znamię na duszy,
które pozostanie już na wieczność?
I czy raczej na tym należy oprzeć odpowiedzialność za przestępstwo kapłana, że znak ten zhańbił, czy pomóc ma
właśnie zaprzeczanie jego istnieniu?
Owszem, należy się z całą mocą przeciwstawić złu. Należy też przeciwstawić
się pysze, która jest początkiem wszelkiego zła, bo jak pisze święty Paweł „Nie
daj Boże, bym się miał chlubić z czego
innego, jak tylko z krzyża Pana naszego
Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie
świat jest ukrzyżowany, a ja światu. (...)
A nad wszystkimi, którzy się tego prawidła trzymają, i nad Izraelem Bożym
pokój i miłosierdzie. W końcu, niechaj
mi nikt nigdy nie sprawia trudności, bo
ja blizny Jezusa na własnym ciele noszę”.
Więc zdajmy sobie sprawę, że cały
ten prąd z krytyką rzekomego klerykalizmu zmierzać może podskórnie do likwidacji katolickiego kapłaństwa i jego
istoty, czego od dawna domagają się
czynniki protestantyzujące w Kościele.
Przed czym niech nas Pan Bóg broni.
I żeby było jasne – nie podejrzewam
tu nikogo o spiski, czy celowe działanie. Historia uczy, że tworzenie pewnej atmosfery może doprowadzić ostatecznie do procesów społecznych, które
wymykają się spod kontroli. A w epoce
memów i twittera jest to szczególnie
niebezieczne. l
Maksymilian Powęski
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ojciec Wenanty

Zakończył się rok
o. Wenantego Katarzyńca
– Nie świętujemy śmierci Ojca Wenantego, ale jego – jak wierzymy – narodziny dla nieba. Jesteśmy tu po to, aby
podziękować Panu Bogu za jego piękne
życie, za jego wiarę, nadzieję i miłość.
Zachwycamy się tą postacią, jego nauką, a przede wszystkim jego świadectwem – powiedział o. Marian Gołąb,
prowincjał franciszkanów z Krakowa,
przewodniczący Federacji Europy
Środkowo-Wschodniej. – I modlimy
się do Boga o cud, o nadzwyczajny
znak, który będzie dla nas, dla Kościoła, dla Ojca Świętego dowodem na to,
że przyszedł już czas, aby został on wyniesiony na ołtarze – dodał.
Tę wyjątkową, żywą postać z przełomu XIX i XX w. przypomnieli aktorzy teatralni i filmowi z Warszawy,
wystawiając w Kalwarii „Transformatio” – jednoaktowy utwór sceniczny
z epilogiem w reżyserii Michała Chorosińskiego.

Święci
odkrywają świętych

Podobnie uczynił o. prof. Zdzisław
Kijas z Rzymu, postulator generalny
zakonu, który w swojej konferencji
zestawił Wenantego Katarzyńca i jego
przyjaciela pięć lat młodszego Maksymiliana Marię Kolbego, dowodząc,
że „święci odkrywają świętych”.
– Maksymilian odkrył świętość
swojego współbrata. Zrobił wiele, aby
odkryli ją też inni, jego współbracia
i cały zakon (…). Maksymilian dopingował Wenantego, a Wenanty Maksymiliana. Nawzajem się dopingowali,
aby nie ustać w drodze do doskonałości. Jeden drugiemu nie zazdrościł,
ale chciał, aby ten drugi wzrastał, stawał
się jeszcze piękniejszy – przekonywał
franciszkanin.
Minister generalny zakonu franciszkanów, o. Carlos Alberto Trovarelli
podczas spotkania z klerykami, juniorystami, nowicjuszami, postulantami
i ich wyższymi przełożonymi oraz wychowawcami zachęcał m.in. do tego,
aby bracia za przykładem o. Wenantego potrafili odkrywać i wypełniać
wolę Bożą w rzeczywistości, w której się znajdują; aby się przemieniali
wg Ewangelii, nawracali i tworzyli

FRANCISZKANIE, SANKTUARIUM W KALWARII PACAŁAWSKIEJ

Rok Jubileuszowy 100. rocznicy śmierci Czcigodnego Sługi Bożego Wenantego Katarzyńca
dobiegł końca. W dwudniowych obchodach (30–31 marca 2022) w Kalwarii Pacławskiej koło
Przemyśla wzięli udział m.in. generał zakonu franciszkanów, wyżsi przełożeni Federacji
Europy Środkowo-Wschodniej, bracia przygotowujący się do życia zakonnego i kapłańskiego
ze swoimi wychowawcami oraz bracia z Polski i czciciele kandydata na ołtarze.

W symbolicznym geście bracia wypuścili cztery białe gołębie, aby, jak w biblijnym opisie potopu, stały się
zapowiedzią nowego życia w pokoju
nowe relacje; aby stawali się wspólnotą misyjną; aby byli transparentni; aby
upodabniali się do Chrystusa; aby nieśli
sobie nawzajem i światu nadzieję; aby
umierali dla siebie, a żyli dla innych;
aby ci, którym służą bądź dopiero będą
posługiwać, powiedzieli kiedyś o nich:
„oni nas kochali”.
W okolicznościowej homilii generał
zakonu wskazywał na Czcigodnego
Sługę Bożego jako wzór do naśladowania, człowieka, który mocno wierzył w to, czym żył, i chciał przeżywać
to w sposób doskonały.

Dwa kilometry
od Ukrainy

Ze względu na toczącą się po sąsiedzku
wojnę, dwa kilometry dalej, na Ukrainie, bracia modlili się o pokój dla
tej umęczonej ziemi. W końcu to tam,
w Obydowie koło Lwowa urodził się
Czcigodny Sługa Boży Wenanty Katarzyniec, i stamtąd, z Kamieńca Podolskiego przywędrował do Kalwarii Pacławskiej cudowny obraz Matki Bożej.
– Nasze spotkanie odbywa się
w szczególnym czasie – niedaleko
od tego miejsca, po drugiej stronie
granicy, toczy się okrutna wojna. Woj-

na, która przynosi zniszczenie, śmierć
niewinnych, rozpacz i ból wielu ludzi.
Dlatego pragniemy, by w te dni z tego
świętego wzgórza płynęła modlitwa o pokój, o zakończenie wojny,
o nadzieję – mówił przewodniczący
FEMO o. Gołąb. –. Sam o. Wenanty, w czasie zagrożenia inwazją wojsk
rosyjskich w 1914 r., swoim opanowaniem oraz modlitwą przywracał spokój ducha ludziom ogarniętym lękiem.
Niech i teraz będzie naszym orędownikiem u Boga – dodał.
W symbolicznym geście bracia wypuścili cztery białe gołębie, aby, jak
w biblijnym opisie potopu, stały się
zapowiedzią nowego życia w pokoju.
Minister generalny franciszkanów
udał się ponadto do przygranicznej
kapliczki Matki Bożej Fatimskiej, która w latach 40. XX w. bardzo ucierpiała.
Była bowiem ostrzelana przez żołnierzy sowieckich i dopiero cztery lata
temu została odbudowana.
Czcigodny Sługa Boży Wenanty Katarzyniec był franciszkaninem. Dał się
poznać jako dobry spowiednik i kaznodzieja. Urzekał wiernych swoją pobożnością, skromnością i gorliwością. Był
też wychowawcą nowicjuszy, a potem

wykładowcą filozofii i greki we Lwowie. Równocześnie posługiwał ciężko
chorym i siostrom zakonnym. Żył zaledwie 32 lata (1889–1921). Zmarł jednak
w opinii świętości. „O. Wenanty nie silił
się na rzeczy nadzwyczajne, ale zwyczajne wykonywał w sposób nadzwyczajny” – powiedział o nim jego przyjaciel
św. Maksymilian Maria Kolbe.

jms/franciszkanie.pl

Rok Ojca Wenantego Katarzyńca został zainaugurowany w setną rocznicę
jego śmierci, 31 marca 2021 r. w Kalwarii Pacławskiej, gdzie znajduje się jego
grób. W czasie roku jubileuszowego
zorganizowano m.in. pielgrzymkę na
Ukrainę śladami o. Wenantego: w Krakowie odbyło się sympozjum naukowe
o jego życiu i duchowości. W programie
obchodów roku znalazły się także: trzecia edycja konkursu literacki – „Ojciec
Wenanty – czy znasz?”; rekolekcje w ciszy – weekendy z o. Wenantym w Kalwarii Pacławskiej. W sierpniu, w czasie
odpustu kalwaryjskiego ,wykonano
prapremierę oratorium poświęconego
franciszkaninowi, pt. „Odnalezione
szczęście”. l
red.
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Pisma
o. Wenantego
już wydane
Na polskim r ynku wydawniczym
ukazało się już pierwsze wydanie
pism sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca! Trzytomowa publikacja została wydana nakładem wydawnictwa
Ojców Franciszkanów z Krakowa
Bratni Zew.
Wenanty Katarzyniec pozostawił
po sobie liczne pisma, wśród których znajdują się listy, notatki, kazania,
konferencje duchowe – łącznie około
dwóch tysięcy stron rękopisu. Stanowią
one obszerny materiał do poznania,
kim naprawdę był Czcigodny Sługa
Boży Wenanty Katarzyniec. Nie tylko ukazują go jako troskliwego syna,
gorliwego zakonnika, sumiennego studenta, zaangażowanego duszpasterza
i kierownika duchowego, ale pozwalają
także poznać jego charakter i zdolności, zainteresowania i sposób widzenia
świata, co w sumie daje nam obraz dojrzałego, ukształtowanego przez formację rodzinną, chrześcijańską, zakonną
i kapłańską, głęboko wierzącego, zintegrowanego wewnętrznie człowieka
świętego.
Pisma o. Wenantego pozwalają
lepiej poznać i zrozumieć jego osobę
i życie inspirują do zastosowania ewangelicznej motywacji w codziennym wypełnianiu naszych życiowych zadań.
Pierwszy tom „Pism” zawiera kazania i szkice kazań o. Wenantego, drugi –
konferencje duchowe i odczyty, a trzeci – notatki, listy i artykuły drukowane
w czasopismach.
Wszystkie trzy tomy Pism można
nabyć w Sanktuarium Męki Pańskiej
i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej
w cenie promocyjnej 160 złotych.
Zamówienia można składać pisząc
na adres mailowy: wenanty.katarzyniec@gmail.com lub tradycyjną
pocztą: Klasztor Franciszkanów, 37743 Kalwaria Pacławska 40. Książki
są także do nabycia w Wydawnictwie
Bratni Zew! l
oes

WSPIERAJ NASZE DZIAŁANIA STATUTOWE:
wspomóż Polaków
mieszkających na Kresach,
broń z nami wiary, polskich
tradycji i obyczajów,
wspieraj nasze media
obywatelskie!

REKLAMA

www.sanctuspaulus.pl

BUDOWA POCZĄTKOWYCH KAPITAŁÓW ŻELAZNYCH
PROMOCJA PROJEKTU PROO2A
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ców. Domy niektórych już nie istnieją

rolny we Lwowie

na nie z pewnym niepokojem, jedziemy
prosto na ten dym. Po kilku kilometrach
okazuje się, że kilkaset metrów od szosy
pali się najprawdopodobniej poszycie
niewielkiego lasku. Czy to jest naturalny
pożar, jakich wiele i u nas, czy spowodowany upadkiem jakiejś zabłąkanej bomby,
tego nie udaje nam się ustalić.
Uważna obserwacja okolicy ujawnia
jeszcze jeden element krajobrazu, mianowicie posterunki wojskowe. Są one ogrodzone swego rodzaju niewielkimi barykadami zbudowanymi z worków z piaskiem.
Zauważyłem, że pojawiają w miejscach
istotnych z wojskowego punktu widzenia,
np. przy mostach czy wiaduktach, a także
przy ważniejszych skrzyżowaniach. Na
posterunkach widać uzbrojonych żołnierzy, wśród nich są także kobiety. Czasem
zatrzymują i kontrolują przejeżdżające
pojazdy. Nasz konwój jest przepuszczany
na razie bez takich kontroli. Jest jeszcze
jasno, gdy dojeżdżamy do Lwowa.

Ich domy już nie istnieją

Pierwszy punkt, do którego docieramy, to
parafia pw. św. Jana Pawła II położona na
obrzeżach miasta, przy jego obwodnicy.
Proboszczem parafii jest ks. Grzegorz
Draus, Polak, kapłan diecezji lubelskiej.
Parafia ta nie została wybrana przypadkowo. Od dłuższego już czasu proboszcz
ma związki z Bydgoszczą.
Jego parafia jest pozornie wielka. Na
terenie objętym jej granicami mieszka
dwieście tysięcy osób. Jednak do kościoła
przychodzi lub kontakt z duszpasterstwem utrzymuje najwyżej kilkaset, a więc
jeden na tysiąc. Ukraina po 70 latach sowieckiej indoktrynacji w ZSRS bardzo
się zateizowała. Niewielu jest tu ludzi religijnych w ogóle, a spośród rodzin, które
wiarę zachowały, ogromna większość to
prawosławni. Katolików rzymskich jest
tu bardzo mało. Ksiądz Draus postanowił zbudować kościół obok hipodromu,
na placu, gdzie Jan Paweł II w 2001 roku
celebrował dwie Msze święte.
Parafianie są bardzo zaangażowani.
Kościół udało się zbudować w ciągu kilkunastu lat. Znaczną pomocą były pieniądze zdobyte dzięki akcji stowarzyszenia
Sanctus Paulus z Bydgoszczy w roku
2017. Zorganizowano wtedy lot gołębi
z Brukseli do Polski. Gołębiarze zgodzili
się, by dochód z lotu przekazać za pośrednictwem stowarzyszenia Sanctus Paulus
na budowę kościoła. Było to kilkadziesiąt
tysięcy złotych – na warunki ukraińskie
pomoc bardzo znaczna.
W niedzielne popołudnia ks. Grzegorz
Draus z parafianami prowadził misje na
centralnym placu Lwowa. Był też zaangażowanym kapelanem trzech więzień
i szpitala psychiatrycznego. Więźniowie
bardzo chętnie się ze swoim kapelanem

Dla profesora
Uhryna wojna
trwa już ósmy
rok. Na froncie
najczęściej
zdarzają się
urazy
twarzoczaszki,
dlatego dla
chirurga
szczękowego,
a takim jest
właśnie
prof. Uhryn,
na wojnie jest
mnóstwo
pracy.
W swojej
mobilnej sali
operacyjnej
ma
wszystkie
potrzebne
sprzęty

spotykają. Jak zapewnia proboszcz, historie ich życia bywają niezwykle ciekawe… Natomiast w lwowskim szpitalu
psychiatrycznym również pełni posługę
duszpasterską. Okazuje się, że w tym samym szpitalu przebywał kiedyś Albert
Chmielowski, który cierpiał na depresję.
Teraz jednak ks. Draus zajmuje się
przede wszystkim uchodźcami wojennymi. Kiedy przyjechaliśmy na miejsce,
przecierałem oczy ze zdumienia. W każdym dosłownie wolnym kącie domu parafialnego albo koczują uchodźcy, albo zorganizowano naprędce magazyny darów.
Pomagają wolontariuszki z parafii.To one
zorganizowały tu kuchnię i jadalnię. Częstują nas kawą i gorącą zupą. Lwów stał się
dla wielu uchodźców wojennych miastem
docelowym. Jest tu w miarę bezpiecznie,
zdarzają się wprawdzie ataki rakietowe,
ale nie są to naloty na chybił trafił, tylko
precyzyjnie kierowane ataki w cele wojskowe o znaczeniu strategicznym. Kilka
dni po naszym pobycie takie rakiety trafiły
w magazyny paliw pod Lwowem.
Uchodźcy koczujący na plebanii
u ks. Drausa to najczęściej ludzie po traumatycznych przeżyciach. Są tacy, których
domy już nie istnieją. Jest tu wiele ludzi
starszych, nieporadnych. Nie wiedzą, co
robić dalej. Za granicę, nawet do Polski,
wyjeżdżać nie chcą.
Kryzys humanitarny we Lwowie jest
poważny. Niektórzy oceniają, że przybyło tu drugie tyle ludzi, ilu mieszka na
co dzień. Czy i jak długo infrastruktura
miasta to wytrzyma? Czy nie zabraknie
już nie tylko żywności, ale wody? Czy
służby miejskie nadążą z utylizacją śmieci?
Tych pytań nikt tu nie zadaje. Są sprawy
ważniejsze.

Operacje na froncie

Od ks. Drausa jedziemy do Soboru
św. Jura, wspaniałej świątyni, będącej aktualnie katedrą grekokatolicką Lwowa.
Tu również rozładowujemy część darów.
Przyjmuje je Olena Karnaukh, dyrektor
Fundacji Duchowego Odrodzenia, jednej
z tych niezliczonych organizacji, które na
zapleczu wojny zajmują się działalnością humanitarną. Ta niezwykle pogodna
osoba opowiada o swojej pracy. W czasie
pokoju pracowała ze stowarzyszeniami
osób głuchych, z sierocińcami, z osobami
bezdomnymi. Teraz pakuje i rozładowuje
busy dla wojska, dla uchodźców. Zajmuje
się ekspedycją wszystkiego, co niezbędne:
leków, opatrunków, apteczek.
– Pracujemy przez punkty recepcyjne
z uchodźcami, którzy osiedlili się tutaj,
we Lwowie, oraz organizujemy pomóc
dla ludzi, którzy nie ewakuowali się , nie
wyjechali ale zostali na terenach gdzie
faktycznie brakuje wszystkiego: jedzenia, wody. Tutaj we Lwowie mamy sztab

pomocy, wolontariuszy, dość spore magazyny za terenem Lwowa, gdzie przyjmujemy pomoc i wysyłamy ją do najbardziej
dotkniętych wojną ludzi. Nasz sztab jest
niewielki, ale pomimo to rozładowaliśmy
w trzy tygodnie już ponad 120 ton pomocy humanitarnej od was, z Polski i również
od innych państw: Szwajcarii, Słowenii,
Słowacji. Spakowaliśmy i wysłaliśmy blisko 50 busów do Kijowa, Charkowa, pod
Mariupol. No i pomagamy tu na miejscu:
w samym tylko Lwowie są setki tysięcy
uchodźców.
Olena pokazuje mi pałac biskupi przy
katedrze. – Tu mieszkał arcybiskup Szeptycki – mówi. Zadumałem się. Arcybiskup
Szeptycki. Przesuwają się przed oczyma
dziesiątki stron przeczytanych historii. –
Prawda was wyzwoli – mówił nasz Pan…
Ale teraz nie ma czasu na rozważania, na
dyskusje. Kiedy wyładowujemy kartony,
rozlegają się syreny. Alarm. Rozglądam się
wokół. Nikt nie spieszy się do schronów.
Potem dowiem się, że były to rosyjskie
rakiety lecące w kierunku celów w okolicach. Zostały strącone.
Żegnamy się z Oleną. Jedziemy dalej.
Tym razem przekazać kartony ze sprzętem medycznym, lekami i opatrunkami.
Ich odbiorcą jest prof. Myron Uhryn.
W przeciwieństwie do Oleny, profesor
mówi świetnie po polsku, wyjaśnia, że
współpracuje z polskimi ośrodkami naukowymi i medycznymi od dziesięcioleci. Zostawiamy kartony sprzętu, profesor
zaprasza na kawę do gabinetu i pokazuje
makietę samochodu, w którym na froncie
przeprowadza operacje. – Dla mnie wojna
nie zaczęła się teraz – tłumaczy. Trwa już
ósmy rok. Na froncie najczęściej zdarzają
się urazy twarzoczaszki, a to dlatego, że
podczas gdy korpus jest chroniony kamizelką kuloodporną, a wierzch głowy
– hełmem, to twarz pozostaje najczęściej
odsłonięta. Dlatego dla chirurga szczękowego, a takim jest właśnie prof. Uhryn,
na wojnie jest mnóstwo pracy. W swojej
mobilnej sali operacyjnej ma wszystkie
potrzebne sprzęty.
Wracając, jedziemy przez centrum
Lwowa, przez Stare Miasto, obok pomnika Mickiewicza. Życie w mieście toczy się
zwyczajnie. Ludzie jeżdżą tramwajami,
czekają na przystankach, spacerują z psami, idą na kebaba… Tylko worki z piaskiem na oknach piwnic przypominają, że
to jednak prawdziwa wojna.
Wracamy do Polski. Już bez przygód.
Jest ciemno. Szosa jest pusta. Już po powrocie jeden z uczestników zwrócił mi
uwagę, że wtedy ciarki mu przeszły po
plecach. Gdyby pilot jakiegoś rosyjskiego
śmigłowca zauważył oświetlony konwój
10 samochodów? Jak mogłoby się to
skończyć? l
Michał Jędryka, Polskie Radio PiK
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Konne wozy, sikawka parowa.

Początki straży pożarnej w Bydgoszczy

REKLAMA

Tworzenie służb gaśniczych rozpoczęto na początku XIX wieku. Wcześniej,
gdy wybuchał pożar, do jego gaszenia
zobowiązany był każdy zdolny do tego
mieszkaniec miasta. Przeważnie było to
jednak mało efektywne.
Z projektem utworzenia straży pożarnej w Bydgoszczy wystąpili kupiec Herman Kraus i radca prawny Karol Wenzl.
20 marca 1864 r. opracowany został statut, wybrano również władze Zarządu
Ochotniczej Straży Pożarnej, która rozpoczęła swoją działalność 2 czerwca 1864
roku. Już 10 września odbyły się pierwsze
ćwiczenia ze sprzętem zakupionym przez
magistrat i od tego czasu takie ćwiczenia
prowadzono dwa razy w tygodniu. Prowadził je … mistrz kominiarski.
W 1872 r. powstała dodatkowo Zawodowa Straż Pożarna. Na jej siedzibę
obrano kościół klarysek, których zakon
został rozwiązany. Bramę dla konnych
wozów przebito w ścianie od strony ul.
Jagiellońskiej. Stajnie i magazyn na furaż
dla koni mieścił się w sąsiednim budynku. W latach 1872–1920 komendantem

KRZYSZTOF DROZDOWSKI

„Bydgoszcz. Historia
w 100 przedmiotach”
to nowa książka
Krzysztofa
Drozdowskiego.
Poniżej publikujemy
fragment poświęcony
początkom
straży pożarnej
– „pamiętanym”
m.in. przez konną
pompę strażacką,
którą można oglądać
w remizie przy
ul. Pomorskiej 16.

Zawodowej Straży Pożarnej był Jerzy
Gottrald, wyszkolony w Berlinie.
W 1893 r. strażacy otrzymali pierwszą sikawkę parową. W kolejnych latach
założono w czternastu punktach miasta
sygnalizację przeciwpożarową, a w latach
1898–1900 pojawiły się na ulicach hydranty.
23 grudnia 1911 r. strażacy otrzymali nowo wybudowaną remizę strażacką
przy obecnej ul. Pomorskiej 16. Na
początku XX w. Bydgoszcz dysponowała 136 hydrantami podziemnymi
i 255 nadziemnymi. Zasilane one były
z 20 studni głębinowych.
Już 20 stycznia 1920 r., czyli w pierwszy dzień odzyskanej niepodległości,
straż pożarna przeszła w polskie ręce. Na
wyposażeniu 52 strażaków znalazły się
sikawki ręczne o zaprzęgu konnym oraz

dwa pojazdy konne wyposażone w pompy parowe. W 1927 r. straż została zmotoryzowana i wyposażona w dwa pojazdy gaśnicze produkcji francuskiej typu
Lafli, drabinę mechaniczną, beczkowóz
oraz samochód osobowy. W latach
1920–1934 komendantem Zawodowej
Straży Pożarnej był Józef Milewski. Jego
następcą został Włodzimierz Wozignój,
który zmienił nazwisko na Wozimirski.
Wybuch drugiej wojny światowej
spowodował konieczność gaszenia
pożarów powstałych na skutek ataków
niemieckiego lotnictwa bombowego.
Zawodową Straż Pożarną podzielono
na pięć pododdziałów, które rozlokowano w różnych punktach miasta.
3 września 1939 r. kolumna złożona z 17 samochodów, pięciu wozów

konnych wraz z 62 strażakami zawodowymi i 75 osobami przydzielonymi
do rezerwy, opuściła miasto. Po dotarciu
do Kowna strażacy wpadli w ręce wojsk
radzieckich. Wielu z nich uciekło i powróciło do Bydgoszczy, a część wyemigrowała za granicę.
Niemcy po przejęciu kontroli nad
miastem zorganizowali swoją straż:
Feuerschultzpolizei, na czele której
stanął przybyły z Gdańska radca Petett. W znaczących zakładach tworzyli
zakładowe przymusowe straże pożarne.
Organizowali też fabryczne oddziały
OPL (obrony przeciwlotniczej) i szkolili ich członków.
W trakcie wojny wozy strażackie
były pomalowane na zielono. Załogę straży pożarnej zwiększono do

200 ludzi i wyposażono w dużą liczbę
samochodów. W końcu 1944 r. bydgoska Straż Pożarna posiadała 38 pojazdów i podzielona była na trzy oddziały.
20 lub 21 stycznia 1945 r. zgodnie
z zarządzeniem władz niemieckich została ewakuowana do Wismaru. Sprzęt
pożarniczy załadowano wraz z 36-osobową załogą strażacką na 42 samochody. Z tego taboru do Bydgoszczy powróciły jedynie dwa pojazdy GAM 25
i drabina mechaniczna SD-28 marki
Magirus. Pojazdy te zostały przyprowadzone przez strażaków – kierowców:
Franciszka Urbanowskiego i Jana Tozję,
którzy w drodze upozorowali uszkodzenie sprzętu.
Jeszcze w trakcie walk o miasto,
25 stycznia 1945 r., pod dowództwem
ppor. poż. Leona Piechockiego zawiązała
się ponownie Zawodowa Straż Pożarna.
Na tymczasową siedzibę wybrano hotel
Ratuszowy przy ul. Długiej. Dotychczasowa remiza była całkowicie zdewastowana.
Z pomocą sprzętową przyszli strażacy z Nakła, którzy przekazali jeden
ze swoich wozów strażackich. Sprzęt
ten okazał się niezwykle przydatny, bo
w 1945 r. w samej Bydgoszczy gaszono aż 118 pożarów. Dzięki wzmożonej
działalności straży zawodowej znad
Mierzei Wiślanej sprowadzono pojazdy
porzucone przez Niemców, które stały
na plaży częściowo zatopione. W ten
sposób po wyremontowaniu do miasta
przybyły trzy pojazdy: GMC, LGA
marki Magirus oraz samochód ciężarowy marki Betford. Po wyremontowaniu remizy przy ul. Pomorskiej strażacy
znaleźli się ponownie w swoim obiekcie,
gdzie pełnią służbę do dziś. l

„Tygodnik Bydgoski” objął
publikację patronatem medialnym.
Zapraszamy na spotkanie autorskie, które odbędzie się 26 kwietnia
o godz. 17.00 w filii Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej
„Leśne” (ul. Czerkaska 11).

Tygodnik Bydgoski
13 kwietnia 2022
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Flotylla Wiślana.

Z dziejów polskiej Marynarki Wojennej
„Komandor Kanafoyski i Oddział Wydzielony »Wisła« w 1939 roku” to kolejna z 22 książek serii marynisty Mariusza
Borowiaka poświęcona Marynarce Wojennej Polski Odrodzonej. Premiera publikacji odbędzie się w kwietniu
w Bydgoszczy. „Tygodnik Bydgoski” objął publikację patronatem medialnym. Poniżej prezentujemy fragment książki.

D

opiero w ostatnim momencie przed wybuchem
II wojny światowej (po zakończeniu mobilizacji marcowej) zdecydowano się na reaktywowanie Flotylli Wiślanej w ramach działalności Polskiej Marynarki Wojennej.
Oficjalny rozkaz dzienny dowódcy Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej w Pińsku Nr 20, 47-letniego kmdr. Witolda Zajączkowskiego, dotyczący sformowania Oddziału
Wydzielonego rzeki Wisła ukazał się 4 kwietnia 1939 r. Ze
względu na konieczność utrzymania powołania formacji
w ścisłej tajemnicy w rozkazach szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej kontradm. Jerzego Świrskiego i ministra
spraw wojskowych gen. dyw. Tadeusza Kasprzyckiego nie
umieszczono żadnych wzmianek na ten temat.
Wobec przewidywanej możliwości nastąpienia wojny
z Niemcami Flotylla Rzeczna MW na Pinie, Prypeci i Wiśle,
po osiągnięciu pełnej gotowości bojowej, miała wziąć
czynny udział w nadchodzącym konflikcie…
Dowódcą Oddziału Wydzielonego rzeki Wisła wyznaczono niespełna 38-letniego kmdr. ppor. Romana Kanafoyskiego, który jako dotychczasowy dowódca III Dywizjonu Bojowego Flotylli Rzecznej w Pińsku cieszył się dobrą
opinią wśród podwładnych za dużą wiedzę i taktowny
sposób bycia. Pozostałymi oficerami OW byli 27-letni por.
mar. Janusz Marciniewski dowódca grupy kutrów uzbrojonych, i 30-letni por. mar. Olgierd Koreywo (d-ca ciężkiego
kutra uzbrojonego ORP „Nieuchwytny”).
Okazuje się, że już jesienią 1938 r. zastępca FRMW
w Pińsku kmdr por. Henryk Eibel, opracowując plan szkolenia na rok następny, zaproponował wysłanie jednego
dywizjonu bojowego na Wisłę. Propozycja 42-letniego
oficera Marynarki Wojennej spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem bardzo ambitnego i energicznego dowódcy Flotylli Rzecznej. Pomysł Eibla doczekał
się realizacji dopiero pod koniec pierwszego kwartału
1939 r., czyli podczas opracowywania założeń wstępnych
defensywnego planu operacyjnego „Zachód” Wojska
Polskiego na wypadek wojny z Niemcami.
Z powodu zaostrzenia stosunków polsko-niemieckich
dowódca Flotylli Rzecznej MW w Pińsku zwrócił się przez
szefa KMW do szefa Sztabu Naczelnego Wodza z propozycją skierowania na dolną Wisłę silnego oddziału wodnego
do bezpośredniej walki z Niemcami. Początkowo pomysł
nie spodobał się gen. bryg. Wacławowi Stachiewiczowi,
który odrzucił wniosek Świrskiego. Dopiero gdy plan został mu osobiście przedstawiony przez kmdr. Zajączkowskiego, szef Sztabu Naczelnego Wodza uznał jego argumenty za zasadne i doszedł do wniosku, że działalność na
dolnej Wiśle uzbrojonej formacji śródlądowej może przynieść korzyści. Generał podtrzymał swoją decyzję, wyrażając zgodę na przerzucenie sześciu jednostek bojowych
do Modlina, pod warunkiem że w razie konieczności„będą
mogły być odesłane z powrotem transportem kolejowym”
do Pińska. Pomysł formowania oddziału rzecznego na Wiśle poparł gen. dyw. Tadeusz Kasprzycki.
Czynności mobilizacyjne w Marynarce Wojennej, które objęły również stacjonującą na terenie Dowództwa
Okręgu Korpusu (DOK) nr IX (Brześć n. Bugiem) Flotyllę

Rzeczną MW w Pińsku, rozpoczęto w dniach 14–18 marca
1939 r. Kilkanaście dni później, 27 marca, wysłano pierwsze jednostki transportem kolejowym z Pińska do stoczni
Państwowych Zakładów Inżynierii w Modlinie. Były to kuter uzbrojony „KU 6”, nowoczesny ścigacz rzeczny „KU 30”
(nie był jeszcze gotowy do pełnienia służby bojowej) oraz
kutry meldunkowe„KM 12” i„KM 13”. Pociąg składający się
z czterech specjalnych wagonów-lor i dwóch wagonów
osobowych I klasy, w których umieszczono załogę kutrów,
dotarł na miejsce przeznaczenia po czterech dniach podróży. Tam je zwodowano, zaczynając kampanię czynną
3 kwietnia. W rozkazie szefa KMW nr 23 z 12 kwietnia
1939 r. kutry w celu zachowania tajemnicy nazwano„statkami pomocniczymi i obsługi portu Flotylli Rzecznej”.
Kilka dni później, prawdopodobnie niemal w tym
samym czasie, gdy pierwszy transport już dotarł do
twierdzy, z portu pińskiego wyruszyły kolejne jednostki dla Oddziału Wydzielonego, które miały przejść na
Wisłę drogą wodną – wykorzystując wiosenny przybór
wód – przez Kanał Królewski, Muchawiec, Bug i Narew.
Grupę tworzyły: ciężki kuter uzbrojony ORP Nieuchwytny (pierwotnie nie został wytypowany do OW), kutry uzbrojone KU 4 i KU 5 oraz dwie krypy – paliwowa
K 22 i mieszkalna K 5. Te dwie ostatnie jednostki śródlądowe nie posiadały własnego napędu i dlatego były
holowane przez Nieuchwytnego i KU 3 (przydzielono go
na czas przejścia do Modlina, potem zawrócił do Pińska).
Inny kuter uzbrojony KU 2 wspomagał jednostki zespołu
przy przechodzeniu śluzy skanalizowanej Piny.
Na krypę mieszkalną K 5 załadowano ponadto ślizgacz
(gliser) łącznikowy Nr 6 i sformowany 2 kwietnia pluton
portowy Oddziału Wydzielonego, składający się z 14 podoficerów i marynarzy, pod rozkazami pełniącego obowiązki dowódcy plutonu bosmat. Jana Niesiołkowskiego, który miał ochraniać miejsce bazowania OW. Przybycie „K 5”
(od 19 czerwca na jednostce został zaokrętowany m.in.
st. bosm. Michał Gostomski jako pełniący obowiązki do-

wódcy grupy kutrów uzbrojonych) do Modlina polepszyło
warunki bytowe znajdujących się już tam załóg kutrów,
które przez bardzo krótki czas były zakwaterowane na
wypożyczonej z Państwowego Zarządu Wodnego w Wyszkowie niewygodnej i zarobaczonej barce koszarowej.
Zespół okrętów dotarł do Modlina 14–15 kwietnia.
Jednostką sztabową OW „Wisła” był statek inspekcyjno-pasażerski Żółkiewski, na którym mieścił się punkt dowodzenia pozwalający na bezpośrednie kierowanie walką na
rzece. Na tej jednostce znajdowała się także kuchnia, która
wydawała posiłki dla kilkudziesięciu oficerów i marynarzy.
Załoga Oddziału Wydzielonego liczyła niespełna
80 ludzi – początkowo 3 oficerów (Kanafoyski, Marciniewski, Koreywo), 1 chorąży (Chabałowski), 19 podoficerów
oraz 53-55 starszych marynarzy i marynarzy. Oddział stanowił równowartość zaledwie wzmocnionej kompanii
piechoty i jego ewentualny udział w walce nie mógł być
znaczący. Obrona przeciwlotnicza OW była niewystarczająca, z czego nie w pełni zdawano sobie sprawę. O doborze jednostek pływających i różnych właściwościach
taktyczno-technicznych zdecydowały przede wszystkim
ich dobre właściwości manewrowe, a także ich przydatność na Wiśle. Podobno w najbliższych miesiącach kmdr
Zajączkowski zamierzał wzmocnić Oddział Wydzielony
kolejnymi przerzuconymi z Polesia okrętami. […]
W związku z groźbą wojny jednostki rzeczne Oddziału
Wydzielonego w kwietniu i maju prowadziły intensywne
ćwiczenia i doskonalenie pływań na nieznanych wcześniej
akwenach, co było powodem nieuniknionych wypadków.
Warunki panujące na Wiśle różniły się znacznie od tych,
które występowały na rzekach, rozlewiskach i jeziorach
Polesia. W Modlinie 5 maja z grupy kutrów uzbrojonych
wydzielono CKU„Nieuchwytny” jako jednostkę samodzielną (z racji uzbrojenia i prędkości). Od kwietnia do czerwca miejscem postoju bazy Oddziału Wydzielonego był
Modlin i Płock. Po intensywnym szkoleniu dano wreszcie
odpocząć nie tylko załogom, ale i jednostkom pływającym, które pod koniec maja stanęły do przeglądów technicznych (dokonano napraw mechanizmów i remontów
doraźnych). 19 czerwca PZInż. w Modlinie zakończyły prowadzone na jednostkach remonty uszkodzonych śrub napędowych i urządzeń sterowych. Dodatkowo wykonano
na kutrach szkielety stalowe pod kobiercowe siatki maskujące. Wszystkie jednostki z wyjątkiem „Żółkiewskiego”
pomalowano na kolor ochronny (khaki), pokrywając farbą
wielkie białe cyfry numerów rozpoznawczych.
Mariusz Borowiak, „Marynarka Wojenna Polski Odrodzonej”, t. 3 „Komandor Kanafoyski i Oddział Wydzielony »Wisła«
w 1939 roku”, wydawnictwo Stara Szuflada, 2022
Do tej pory ukazały się dwa tomy serii Borowiaka: „Stawiacz min ORP »Gryf« 1934–1939” i „Dywizjon Ćwiczebny
i Dywizjon Minowców 1921–1939”. Tom trzeci swoją premierę w Bydoszczy będzie miał 27 kwietnia w auli biblioteki
UKW ( ul. K. Szymanowskiego 3) – o godz. 16.00 odbędzie
się tam spotkanie z autorem. Organizatorami wydarzenia
są Stanisław Łaniecki oraz Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. l
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Wakacje 2022 z wylotem z Bydgoszczy
Coraz więcej klientów rezerwuje w biurach podróży wakacyjne wyjazdy: jak dotąd najpopularniejsze kraje to Turcja,
Grecja i Tunezja. Chętnie wybierane są również Bułgaria, Egipt i Hiszpania. Do niektórych z nich w tym roku możemy
polecieć bezpośrednio z Bydgoszczy.
Wypoczynek dla rodzin

To właśnie oferta czarterów z najbliższego lotniska przesądza niekiedy
o ostatecznym wyborze wakacyjnego
kierunku. W 2022 r. z Bydgoszczy planowane są odloty do Turcji, Bułgarii
oraz na greckie wyspy: Rodos i Zakynthos.

MATERIAŁY ALFAMAR

Najpopularniejszym kierunkiem wybieranym przez pasażerów bydgoskiego portu lotniczego jest Turcja. Udany
sezon 2021 r. z samolotami do Antalyi
wypełnionymi do ostatniego miejsca
często na kilka tygodni przed wylotem
spowodowały, że w tym roku planowany jest dodatkowy czarter do Turcji, do
Bodrum na Riwierę Egejską.
Turystów do tego kraju przyciągają
piękne krajobrazy, niezwykłe zabytki
i doskonała baza hotelowa z bogatą
ofertą all inclusive.
Dużym powodzeniem cieszy się
Riwiera Turecka, rozciągająca się
u wybrzeży Morza Śródziemnego, od
miejscowości Kemer na południowym
zachodzie, przez Antalyę, Belek, Side
aż po Alanyę na wschodzie. Niegdyś
handlowano tu niewolnikami, stałymi bywalcami byli piraci. Egipska
królowa Kleopatra na tutejszych plażach spędzała romantyczne wieczory
z Markiem Antoniuszem. Dziś kurorty Riwiery Tureckiej oblegają tłumy
turystów. Przyciągają ich piaszczyste
plaże, malownicze zatoki i krystaliczne
czyste morze. Słońce świeci tu niemal
300 dni w roku, a latem upał sięga nawet 40 stopni Celsjusza. Dojrzewają tu
pomarańcze i banany, krajobraz
współtworzą gaje oliwne
i lasy piniowe. Wrażenie robią opadające

MATERIAŁY ALFAMAR

Kurorty Riwiery Tureckiej

Rodos to wysokiej klasy hotele, kurorty z doskonałą bazą do uprawiania sportów wodnych
ku morzu górskie masywy, wapienne
groty i antyczne miasta.
Przebywając na Tureckiej Riwierze,
warto zobaczyć skalne miasta oraz
ulokowane w grotach wczesnochrześcijańskie kościoły w Kapadocji, Sanktuarium Wirujących Derwiszy w Koni
czy wapienne tarasy w Pamukkale.
Tym razem z Bydgoszczy będzie
można polecieć również do Bodrum nad
Morzem Egejskim, słynącego z klubów
nocnych i pięknej zabudowy oraz przystani jachtowej. To najbardziej „grecki”
z tureckich kurortów, z pięknymi plażami. Do Efezu czy Pamukkale bliżej
właśnie stąd niż z Riwiery Tureckiej.
Warto wybrać się także na pobliski Kos.
Hotele położone są z reguły na wzgórzach, z których rozpościera się piękny
widok na zatoki i turkusowe morze.

Greckie wakacje

Dużym powodzeniem od wielu lat cieszy się Grecja oferująca bogatą kulturę,
przepiękne plaże,
zróżnicowane

krajobrazy, zabytki oraz przepyszne
jedzenie.
Poza Grecją kontynentalną turystów
przyciągają także wyspy: Kreta, Kos,
Rodos, Kefalonia, Korfu i Zakynthos.
Na dwie z nich, Rodos i Zakynthos,
można dotrzeć bezpośrednio z bydgoskiego portu lotniczego.
Rodos to wysokiej klasy hotele, kurorty z doskonałą bazą do uprawiania
sportów wodnych, kilometry pięknych
plaż, piękne pejzaże i wspaniałe zabytki wpisane na listę UNESCO. Turyści
mogą zobaczyć tutaj zamki na skałach,
minarety, klasztory i malownicze wioski.
Rodos nazywana jest „wyspą słońca,
róż i motyli”. Słońca, bo umiłował ją
sobie antyczny Bóg słońca – Helios,
róż – bo pokryta jest bujnymi różami
i oleandrami, motyli – bo niezliczona liczba małych skrzydełek unosi się
nad Doliną Motyli, tworząc barwne
widowisko. To świetne miejsce na spacer – nad rzeką, w otoczeniu soczystej
zieleni, z drewnianymi pomostami,
gdzie można zobaczyć
magiczną pomarańczową chmurę
motylich skrzydeł.

Warto zwiedzić stolicę wyspy Rodos, pełną śladów wielowiekowej historii (to tu znajdował się jeden z siedmiu cudów świata antycznego, Kolos
z Rodos) oraz Lindos ze świątynią
Ateny z VI w. p.n.e.
Fanom wielkich fal polecić należy
światową mekkę kitesurfingu, półwysep Prasonisi na południowym krańcu
wyspy. To tu łączą się Morza Egejskie
i Śródziemnomorskie.
Będąc na Rodos, warto popłynąć na
sąsiednią wyspę Symi, nazywaną często „miniaturą Santorini”. To królestwo
gąbek i aromatycznych ziół: wyspa
pachnie oregano, bazylią i tymiankiem.
Nie ma tu wody pitnej. Atrakcją wysepki jest klasztor Panoramitis z cudowną
ikoną Archaniola Gabriela.
Z bydgoskiego lotniska polecieć
można również na grecką wyspę Zakynthos, najbardziej wysuniętą na
południe wśród Wysp Jońskich. Jej
złociste plaże u stóp śnieżnobiałych
klifów oblane turkusowym morzem są
oblegane przez tysiące turystów. Wyspa
słynie z ogromnych żółwi caretta (osiągających 1,2 m długości) oraz pięknej
Zatoki Wraku.

Z Bydgoszczy można polecieć także
do Bułgarii, na Riwierę Morza Czarnego. Ten słoneczny i słynący z szerokich piaszczystych plaż kraj polecany
jest szczególnie na wakacje rodzinom
z dziećmi i seniorom.
Urlop w Bułgarii kojarzy się nie
tylko z rodzinnym wypoczynkiem,
ale również z wyjątkową gościnnością
mieszkańców, folklorem, słynną aromatyczną kuchnią bałkańską i czerwonym winem.
Najczęściej wybierane kurorty to:
Złote Piaski, Słoneczny Brzeg, Albena, Kraniewo i Primorsko. To również
popularne miejsca kolonii, obozów dla
dzieci i młodzieży. Perłą Morza Czarnego jest Sozopol, słynący z zadbanego
parku, zabytków i dobrej bazy hotelowej.

Harmonogram lotów

Wśród kierunków z wylotem z Bydgoszczy odpowiednie dla siebie wakacje znajdą zarówno wielbiciele błogiego leniuchowania; osoby stawiające na
aktywny wypoczynek, jak i miłośnicy
zwiedzania. Wyloty do Turcji zaplanowane są: do Bodrum od 2 czerwca do
29 września w czwartki oraz do Antalyi (Riwiera Turecka) od 8 czerwca do
8 października w środy i soboty na 7,
10,11 i 15 dni. Do Bułgarii z przelotem
do Burgas będzie można wybrać się od
10 czerwca do 19 września w piątki
i wtorki. Loty do Grecji będą odbywać
się w piątki; na Rodos od 10 czerwca
do 30 września oraz na Zakynthos od
10 czerwca do 23 września.
Zapraszamy do wyjazdu i rezerwacji
wakacji w promocji first minute. l
Marcin Kowalewski

Centrum Podróży
Alfa Mar
Gajowa 43
www.alfamar.pl
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Z sercem dla osób niepełnosprawnych

Podczas uroczystości w Urzędzie Wojewódzkim podopieczni Dziecięcego Graffiti tańczyli z „Ziemią Bydgoską”
śli. – Plany na przyszłość to osiągnięcie
przez nich samodzielności – mówi. –
Marzy nam się możliwość korzysta-

nia z mieszkań treningowych, które
byłyby szansą na usamodzielnienie się
osób z niepełnosprawnością. Uczą się

w nich, jak sprawniej funkcjonować
mimo własnych ograniczeń. Właśnie
teraz trzeba by w te osoby zainwesto-

wać , żeby one były samodzielne, żeby
w przyszłości mogły np. podjąć pracę –
tłumaczy. Do tego potrzebne są jednak
dofinansowania.
– Musimy również patrzeć na
80-letnich rodziców, którzy bardzo
obawiają się, co będzie z ich dziećmi,
jak oni odejdą. Myślimy o tym, żeby
połączyć opiekę senioralną z opieką nad osobami niesamodzielnymi,
którymi są nasze dzieci. Miastem,
w którym funkcjonują te rozwiązania
jest np. Gdynia. My w Bydgoszczy dopominamy się, żeby miasto i państwo
zwróciły uwagę na nasze potrzeby,
żebyśmy mieli wyrównane szanse –
podkreśla Częstochowski.
Dziecięce Graffiti jest projektem
non-profit, skupia osoby z Zespołem
Downa i inne osoby niepełnosprawne oraz ich bliskich. Podejmuje szereg
cyklicznych inicjatyw, np. spotkania
muzealne, organizuje okolicznościowe
imprezy, wspólne wyjścia do instytucji
kultury. l
		ak, mk

Nowa książka KRZYSZTOFA DROZDOWSKIEGO już w sprzedaży
Opowiedzenie najważniejszych wydarzeń, czy też opisanie
postaci z historii Bydgoszczy, było jednym z ciekawszych
doświadczeń wydawniczych, które jako autor zainicjowałem. W niniejszej publikacji znajdziesz drogi Czytelniku sto opowieści związanych z Bydgoszczą. Każda z nich
opowiedziana jest przez pryzmat jakiegoś przedmiotu, od
którego czasem nie możemy oderwać wzroku na muzealnej
wystawie, a czasem mijamy go nie zastanawiając się, jakich
wydarzeń był niemym świadkiem. Dzięki tej publikacji niejako oddajemy należny im głos.
Dodatkowo każdy rozdział został zaopatrzony w kod QR, po
zeskanowaniu którego nastąpi przekierowanie do nagrania
audio rozdziału. Uważam, że w dobie coraz większego informatyzowania naszego życia, również w tym zakresie warto
pójść o krok do przodu. Jednocześnie daje to możliwość zapoznania się z tekstem osobom ze specjalnymi potrzebami.
Patronat medialny

REKLAMA

Mecenat

do nabycia: projektpejzaz.pl

Częścią uroczystości był także występ
artystyczny – członkowie Dziecięcego
Graffiti zatańczyli wspólnie z przedstawicielami Zespołu Pieśni i Tańca
„Ziemia Bydgoska”. Odbyły się także prelekcje poświęcone medycznym
i społecznym aspektom pomocy osobom z zespołem Downa.
Dwa dni wcześniej, w uroczystość
świętego Józefa, podopieczni uczestniczyli w katedrze w Eucharystii odprawionej przez ks. biskupa Krzysztofa Włodarczyka. – Dziękujemy za
Mszę św. sprawowaną w intencji życia
– mówił Piotr Częstochowski, twórca
Dziecięcego Graffiti. – W 2012 roku,
kiedy zaczęliśmy obchodzić ten dzień,
nasze dzieci były małe. Dzisiaj są już
dorosłymi obywatelami. Zmieniły się
też potrzeby, jak i możliwości świadczenia pomocy. Jednak niezmiennie,
jako rodzice, staramy się dawać im to,
co najważniejsze: wiarę – dodał.
W rozmowie z nami wspomina
pierwsze imprezy organizowane przez
Dziecięce Graffiti. – Do 2004 roku
współdziałaliśmy z innymi organizacjami. Natomiast od 2004 roku rozpoczęliśmy samodzielne działania, a swój
początek miały one na placu zabaw.
W uzgodnieniu z instytucjami zaczęliśmy malować te szare place, ozdabiać je
pięknymi pracami graffiti, walczyliśmy
o doposażenie, żeby podwórka stały się
miejscem bezpiecznym i pełnym barw.
I tak się zaczęła nasza działalność pod
szyldem Dzięcięcego Graffiti – tłumaczy.
Od tego czasu organizacja podjęła
szereg inicjatyw. Jej największą imprezą był w 2007 r. Integracyjny Festyn Rodzinny w hali „Łuczniczka”
w Bydgoszczy – targi informacji dla
osób z niepełnosprawnością połączone
z profilaktycznymi akcjami prozdrowotnymi. Uczestniczyło w nich ponad
sześć tys. osób.
– Ważnym projektem do tej pory
były również „Mikołajki na ściance
wspinaczkowej”, patriotyczne spotkania
pod pomnikiem ku czci pomordowanych Polaków nieopodal bydgoskiego Portu Lotniczego, szereg imprez
karnawałowo-tanecznych np. w Domu
Polskim czy na Barce Lemara, ale przede wszystkim Światowy Dzień Osób
z Zespołem Downa – wylicza Częstochowski.
Zaczęło się od placu zabaw, ale dziś
wielu podopiecznych to młodzi doro-

ANNA KOPEĆ

Dzień Zespołu Downa (21 marca) to zawsze wielkie święto dla podopiecznych jednej z działającej w Bydgoszczy
organizacji pomocowych – Dziecięcego Graffiti. Tym razem, po pandemicznej przerwie, obchodzono je bardziej
uroczyście. W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim spotkały się osoby chore i ich bliscy oraz osoby
zaangażowane na rzecz pomocy środowisku niepełnosprawnych. Tym ostatnim wręczono odznaczenia i wyróżnienia.
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Kamil Żylski:

Chcę być jeszcze lepszym piłkarzem

Zostałeś właśnie wybrany zawodnikiem miesiąca marca Zawiszy,
a w kwiecień wszedłeś z przytupem.
Z Przodkowem strzeliłeś gola numer 50 w niebiesko-czarnych barwach i numer 10 w obecnych rozgrywkach III ligi. Jak smakuje taka
bramka?
Cieszy taka liczba goli, aczkolwiek moi
bliscy wiedzą, że mój cel jest ustawiony znacznie wyżej. Już dopytywałem,
jaka jest ta liczba na samej górze, jeżeli
chodzi o historię klubu. Chcę być jak
najwyżej w tej klasyfikacji.
Chcesz prześcignąć Mariusza Modrackiego?

Z tego, co się dowiedziałem, właśnie
pan Mariusz ma najwięcej strzelonych
bramek w meczach ligowych. Ma na
koncie 72 ligowe gole. Ja w rozgrywkach ligowych strzeliłem 40, więc
jeszcze trochę brakuje. Jestem w klubie
dopiero półtora roku, myślę zatem, że
przede mną jeszcze dużo grania i ta
liczba na pewno się powiększy.
Czy z tych wszystkich goli masz któryś szczególnie w pamięci?
Cieszą mnie przede wszystkim bramki,
które dają nam punkty. Trafiłem ostatnio
w meczu z Olimpią Grudziądz, ale to tak
nie smakuje, kiedy przegrywamy mecz.
Bardziej cieszy bramka z Przodkowem, nie
ujmując nikomu, bo ona dała trzy punkty.
Wcześniej taki gol był z Kleczewem, który
też dał wygraną. Ale najbardziej pamiętam
ten pierwszy mecz po powrocie do Zawiszy w ćwierćfinale Okręgowego Pucharu
Polski ze Spartą Brodnica, kiedy strzeliłem
hat-tricka i wygraliśmy 3:2.
Jak współpracuje się Tobie z trenerem
Piotrem Kołcem?
Mieliśmy może trochę ciężki początek,
kiedy trener przyszedł do klubu. Wymagał
ode mnie trochę innej gry, niż ja preferowałem. Aczkolwiek uważam, że rozwijam
się piłkarsko z trenerem Kołcem. Poprawiłem wiele aspektów gry defensywnej. Myślę, że moje zachowania w grze ofensywnej
też są mniej chaotyczne i chyba idzie to
w dobrym kierunku. Każdego dnia chcę
być lepszym piłkarzem.

Początek sezonu był trudny. Pierwszego gola strzeliłeś dopiero w dziewiątej kolejce…
W ten sezon weszliśmy źle, pierwsze
trzy mecze przegrane. Od razu wiele
osób nas skreślało. Później udało się
to odbudować i wrócić na właściwe
tory. Wygrywaliśmy trudne, ważne
mecze. Myślę, że teraz utrzymujemy już przyzwoity poziom.
Mam wrażenie, że gramy
stabilnie. A co do mojego początku rundy,
to nie do końca wypracowałem sobie miejsce
w pierwszym składzie. Późno zacząłem
strzelać. Było ciężej, ale jak już ruszyło,
to ruszyło. Udało się zdobyć kilka ważnych bramek. Fajnie, że teraz po dobrze
przepracowanym okresie zimowym,
wiosnę zacząłem dobrze. Do końca
sezonu zostało dwanaście kolejek (jedenaście spotkań
ligowych, bo Elana Toruń się wycofała i w25.
kolejce Zawisza otrzyma
trzy punkty walkowerem
– przyp. red) i mam taki
osobisty cel, żeby jeszcze pięć,
może sześć bramek w lidze strzelić.
Tak sobie przed sezonem założyłem,
żeby ta liczba 15 goli w lidze była.
W III lidze Zawisza walczy o jak najwyższe miejsce w tabeli. Przed wami
jeszcze walka w pucharze na szczeblu
okręgu. W tym roku jest jeszcze coś

do zdobycia!

W Zawiszy zawsze
będzie ciśnienie na walkę
o zwycięstwa. Kibice, działacze, piłkarze,
wszyscy niebiesko-czarni
chcemy walczyć o jak najwyższe cele. Realnie patrząc,
dopiero co awansowaliśmy do
III ligi. Ja na tym szczeblu rozgrywkowych byłem w kilku innych
klubach i wiem, że dobra pozycja w tabeli w III lidze, to jest ciężki kawałek chleba. Jak na beniaminka wyglądamy dobrze
i do końca sezonu możemy jeszcze walczyć o górną część tabeli, jeszcze
wiele osób zaskoczyć i powoli
budować zespół, który w późniejszym czasie będzie mógł
walczyć o coś więcej.
Co do pucharu, to jest fajna
przygoda. Mamy przed sobą
mecz ze Spartą Brodnica w ćwierćfinale. Potem możemy trafić na Olimpię
Grudziądz, jeśli wygra swój mecz z Chemikiem. Ale my myślimy o swoim meczu,
żeby go rozstrzygnąć na swoją korzyść
i potem będziemy się martwić.
Kamil Żylski prywatnie. Poza piłką
jakie masz zainteresowania?

ŁUKASZ GEŁDA/ZAWISZA BYDGOSZCZ

– Moim osobistym
celem jest strzelenie
minimum piętnastu
goli w lidze – mówi
Kamil Żylski,
napastnik Zawiszy,
którego gol na 2:1 dał
wygraną w sobotnim
(2 kwietnia) meczu
z GKS Przodkowo. –
Chciałbym też zostać
najskuteczniejszym
strzelcem w historii
klubu.

Moim
życiem
jest piłka
(śmiech).
Tak poważnie,
głównie spor t.
Moim takim hobby są sporty walki,
siłownia. Ja dodatkowo
też pracuję do południa, tak
więc każdy mój dzień wygląda
podobnie – praca, potem trening i potem dom, czas spędzony
z bliskimi, z dziewczyną. Tak się jakoś
kręci… l

Zawisza walczy w lidze i ma szansę na awans w pucharze
Piłkarze Zawiszy Bydgoszcz toczą
wiosną boje na dwóch frontach. W III
lidze są już raczej pewni utrzymania.
W okręgowych rozgrywkach pucharu
Polski czeka ich mecz ćwierćfinałowy
ze Spartą Brodnica.
Niebiesko-czarni rozpoczęli wiosnę z przytupem. 6 marca na stadionie
miejskim w Sierpcu pokonali Tłuchowię Tłuchowo 6:1 w spotkaniu pucharowym. Może wydawać się, że rywal nie
był z najwyższej półki, ale klub z Tłuchowa ma ambicje, przystąpił do meczu z Zawiszą z czystym kontem jako
niepokonany zespół w klasie okręgowej
i dzielnie walczy o awans do IV ligi.
Inauguracja wiosennej części sezonu
wypadła zatem bardzo okazale, zwłaszcza że przebudził się najlepszy strzelec Zawiszy, Kamil Żylski. Napastnik
bydgoskiego zespołu strzelił w meczu

pucharowym trzy gole, a w pierwszym
ligowym spotkaniu z Sokołem Kleczew
na stadionie przy ul. Gdańskiej 163 dołożył kolejne trafienie. Ta bramka dała
bydgoszczanom zwycięstwo z wyżej notowanym zespołem z północy Wielkopolski i niebiesko-czarni mogli sobie dopisać na konto bardzo cenne trzy punkty.
Potem przyszły dwie porażki z ekipami walczącymi o awans do II ligi.
W wyjazdowym meczu w Grudziądzu
Zawisza nie sprostał miejscowej Olimpii i przegrał 1:3. Na listę strzelców
znów wpisał się Żylski i w ósmej minucie dał nawet prowadzenie bydgoszczanom. Tydzień później (26 marca)
na własnym boisku niebiesko-czarni
musieli uznać wyższość Kotwicy Kołobrzeg i ulegli 0:2.
W kontekście walki o utrzymanie
bardzo ważne było spotkanie z GKS

Przodkowo. Zespół spod Trójmiasta
należał jesienią do tych najsłabszych,
ale w przerwie zimowej wzmocnił
się, zmienił trenera i zamierza walczyć o przedłużenie swojego pobytu
w III lidze. Piłkarze Zawiszy mieli
też w pamięci bardzo trudny pojedynek w pierwszej rundzie. W Przodkowie wywalczyli remis 1:1, ale długo
przegrywali i ostatecznie nie potrafili
przechylić szali zwycięstwa na swoja
korzyść.
Mecz rozegrany 2 kwietnia w Bydgoszczy toczył się pod dyktando gospodarzy, jednak to goście uzyskali prowadzenie po rzucie karnym w pierwszej
połowie. Na szczęście po przerwie
niebiesko-czarni za sprawą Stanisława
Wędzelewskiego i Żylskiego umieścili
piłkę dwa razy w siatce bramki przyjezdnych i wygrali 2:1. Tym samym

podopieczni trenera Piotra Kołca są
już raczej pewni utrzymania w III lidze. Teraz będą walczyć o jak najwyższe
miejsce w tabeli.
W meczu z Przodkowem Żylski
strzelił swoją 50. bramkę w niebiesko-czarnych barwach i jest w ścisłej czołówce snajperów na liście wszechczasów bydgoskiego klubu. W lidze ma już
10 goli, ale jak sam mówi, chciałby trafić do bramki przeciwnika jeszcze pięć,
sześć razy. W spotkaniu z rezerwami
Pogoni Szczecin (9 kwietnia) nie udało
mu się wpisać na listę strzelców. Bydgoszczanie zremisowali 0:0, mimo bardzo dobrego spotkania, gry z przewagą
jednego zawodnika w końcówce i kilku
dobrych sytuacji podbramkowych.
Po meczu z portowcami Zawisza
ma na koncie 30 punktów i zajmuje
11. pozycję w tabeli. Następną oka-

zję do powiększenia dorobku będzie
miał już w Wielką Sobotę (16 kwietnia) w Starogardzie, gdzie zmierzy się
z Błękitnymi. Jesienią niebiesko-czarni
ulegli rywalom 1:4. Początek meczu
24. kolejki zaplanowano na godz. 12.00.
Po świętach zaś bydgoszczanie wrócą do rywalizacji pucharowej. W środę
(20 kwietnia) rozegrany zostanie
w Brodnicy ćwierćfinał ze Spartą. Dwa
lata temu w lipcu oba zespoły spotkały
się na stadionie przy ul. Gdańskiej na
tym samy etapie rozgrywek pucharowych na szczeblu okręgu. Wtedy
rywalizowały też w IV lidze. Zawisza
wygrał tamten pojedynek 3:2 po trzech
golach… Żylskiego.
W przypadku awansu niebiesko-czarni spotkają się w półfinale ze
zwycięzcą meczu Chemik Bydgoszcz-Olimpia Grudziądz. l
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Wieloboiści będą mieli swój
miting na stadionie Zawiszy
– Zawsze medale dedykuję trenerowi Czapiewskiemu. To była dla mnie wyjątkowa postać – mówi Adrianna Sułek,
halowa wicemistrzyni świata w lekkoatletycznym pięcioboju. 14 i 15 maja w Bydgoszczy odbędzie się 1. Memoriał
Wiesława Czapiewskiego, a udział mają w nim wziąć wieloboiści z całego świata.
sława Krzyszkowiaka wypełnią się
kibicami lekkiej atletyki. Wiesław
Czapiewski był bowiem w Bydgoszczy osobą bardzo znaną.
– Nie wyobrażam sobie, aby
trybuny na tym memoriale
w Polsce były puste. W gronie uczestników nie zabraknie
mnie, nie zabraknie też innych
najlepszych wieloboistów
w Polsce i na świecie. Mogę zagwarantować dwa
dni pełne sportowych emocji
na najwyższym
p o z i o m i e . To
będzie dwa dni
rywalizacji świetnych sportowców,
którzy zmagają
się w naprawdę
bardzo trudnych
konkurencjach –
dodała Adrianna
Sułek.
– Jeszcze przed
halowymi mistrzostwami
świata w Belgradzie zainteresowanie mityngiem
wśród zawodników
było bardzo duże. Intensywnie pracujemy
na listą startową, po-

nieważ chcemy zaprosić
możliwie najlepszych
wieloboistów, aby
poziom rywalizacji był najwyższy,
a kibice mogli
miło, w rodzinnej atmosferze
spędzić czas
na stadionie
w BydARCHIWUM

W ostatnim czasie polscy wieloboiści
osiągają bardzo dobre rezultaty – Paweł
Wiesiołek przed rokiem świętował brązowy medal halowych mistrzostw Europy w Toruniu w siedmioboju, a Adrianna
Sułek kilkanaście dni temu została halową wicemistrzynią świata w pięcioboju.
Oboje reprezentowali Polskę na igrzyskach olimpijskich w Tokio.
– Dobrych mityngów wielobojowych
jest kilka na świecie, a w Polsce nie ma
żadnego. Chcemy promować siedmiobój
i dziesięciobój, tym bardziej, że mamy
przecież Adę Sułek, która robi wspaniałe
postępy i do tego jest wychowanką trenera Czapiewskiego. Mamy też Pawła
Wiesiołka, który zachwycił nas przed
rokiem w Toruniu zdobywając medal
halowych mistrzostw Europy – wymienia Krzysztof Wolsztyński, prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej
Atletyki. Organizację Memoriału Wiesława Czapiewskiego wspiera Miasto
Bydgoszcz oraz samorząd województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Sułek nie ukrywa, że Wiesław Czapiewski miał olbrzymi wkład w jej
karierę. – Na pewno, gdyby był dzisiaj
ze mną, to by pękał z dumy. Wiem, że
cała jego rodzina pęka z dumy i moja
rodzina pęka z dumy. Tworzyliśmy taką
lekkoatletyczną rodzinę i nic ani nikt
tego już nie zmieni – mówiła chwilę
po wywalczeniu srebrnego medalu halowych mistrzostw świata w Belgradzie.
I liczy, że trybuny stadionu im. Zdzi-

Trener Wiesław Czapiewski zmarł 19 października 2019 roku
goszczy, ponieważ wstęp będzie wolny – wyjaśnia Wolsztyński.
W trakcie Memoriału Wiesława Czapiewskiego siedmioboistki
przez dwa dni rywalizować będą
w biegach na 100 metrów przez
płotki, na 200 i 800 metrów oraz
w skoku wzwyż, pchnięciu kulą, skoku
w dal i rzucie oszczepem, natomiast
mężczyźni w dziesięcioboju będą biegać na 100, 400, 1500 metrów oraz na
110 metrów przez płotki, a także skakać w dal, o tyczce i wzwyż, pchać kulą
oraz rzucać dyskiem i oszczepem.
Wiesław Czapiewski był wybitnym
polskim trenerem lekkiej atletyki,
wcześniej dziesięcioboistą. Jako trener w Zawiszy Bydgoszcz prowadził

m.in. Sebastiana Chmarę, Artura Kohutka czy Pawła Wojciechowskiego.
W 2015 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski za wybitne zasługi dla rozwoju kultury fizycznej i za osiągnięcia
w pracy trenerskiej. Był też trenerem
roku w Kujawsko-Pomorskiem oraz
w Wojsku Polskim. Zmarł w 2019 roku.
Memoriał Wiesława Czapiewskiego
nie będzie jedyną dużą imprezą lekkoatletyczną w tym sezonie w Bydgoszczy.
3 czerwca na stadionie im. Zdzisława
Krzyszkowiaka odbędzie się bowiem
czwarta edycja Memoriału Ireny Szewińskiej, jednego z najmocniej obsadzonych mityngów w Polsce. l
mat. prasowe

To i owo na sportowo
Porażka na początek

Żużlowcy Abramczyk Polonii Bydgoszcz rozpoczęli sezon
eWinner 1. Ligi od wyjazdowej porażki z Trans MF Landshut
Devils 43:47. Bydgoszczanie typowani są w tym roku jako
kandydat do awansu, drużyna niemiecka zaś jest beniaminkiem, więc faworytem poniedziałkowego (11 kwietnia)
pojedynku byli poloniści. Niestety, zawiedli liderzy zespołu
i w efekcie zabrakło punktów. Menedżer drużyny Krzysztof
Kanclerz w mediach społecznościowych powiedział: – Nie
tak wyobrażaliśmy sobie pierwszy mecz w sezonie 2022. Nie
zwieszamy głów, wyciągniemy wnioski, będziemy silniejsi.
Punkty w Landshut zdobywali: Kenneth Bjerre 8+1
(2,1*,3,w,2), Daniel Jeleniewski 8+1 (3,2,1,1,1*), Matej
Zagar 7+1 (1*,3,2,1,0), Oleg Michaiłow 1 (w,0,-,1), Adrian Miedziński 11 (1,1,3,3,3), Wiktor Przyjemski 7+1
(3,2,1*,1), Przemysław Konieczny - 1 (1,0,0).

W następny pojedynku żużlowcy Abramczyk Polonii
Bydgoszcz zmierzą się na własnym torze z ekipą Zdunek Wybrzeże Gdańsk. Mecz zaplanowano na niedzielę (17 kwietnia) na godz. 14.00.

Zwycięstwo w batalii o awans

Siatkarze BKS Visła Proline Bydgoszcz po rundzie zasadniczej zajęli czwartą lokatę w tabeli Tauron 1. ligi. Wygrali
20 pojedynków i 10 razy schodzili z parkietu pokonani. W piątek (8 kwietnia) rozpoczęli batalię o awans do
PlusLigi. W pierwszym pojedynku play-off pokonali we
własnej hali sąsiada z tabeli KPS Siedlce 3:1. Teraz rywalizacja przenosi się do Siedlec, gdzie w środę (13 kwietnia)
oba zespoły rozegrają drugi mecz. Na tym etapie gra się
do dwóch zwycięstw. Ewentualne trzecie spotkanie zaplanowane jest w Wielka Sobotę.

Koszykarze liczą na szczęście

W ostatniej kolejce rozstrzygać się będzie, czy koszykarze Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz zdołają awansować do fazy play-off Energa Basket Ligi. Na razie są na
ósmym miejscu w tabeli, ale przed nimi bardzo trudny
pojedynek wyjazdowy w Zielonej Górze z Enea Zastalem
BC. Wszystkie mecze 30. kolejki zaplanowano na środę
(13 kwietnia) na godzinę 17.30. W przypadku porażki
muszą liczyć na szczęście i potknięcie ekipy King Szczecin, która zmierzy się na wyjeździe z najsłabszym w lidze
GTK Gliwice.
Bydgoscy koszykarze nie wykorzystali szansy na
poprawienie swojego bilansu w minioną niedzielę
(10 kwietnia) i przegrali w hali Immobile Łuczniczka z Anwilem Włocławek 58:62 w zaległym meczu 19. kolejki.l
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