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Plac Wolności, decyzją 

Rady Miasta, zmieni się nie 

do poznania! Już jesienią 

planowane jest rozpoczęcie 

rewitalizacji tego miejsca. 

Wzrośnie na pewno estety-

ka – stare budki z kwiatami 

zostaną zastąpione no-

wymi, w jednolitej aran-

żacji. Zniknie parking dla 

taksówek, a także parking 

od strony Gdańskiej. Odtworzony zostanie deptak z pas-

mem zieleni, na wzór tego historycznego. Otworzy to oś 

widokową na piękną kamienicę Święcickiego. Założenie 

jest takie, by miejsce było bardziej przyjazne dla spacero-

wiczów i było kolejną perełką, po Wyspie Młyńskiej, gdzie 

miło spędzimy swój wolny czas.

Najwięcej kontrowersji budzi oczywiście likwidacja 

parkingu. Przyznam, że jeszcze kilka lat temu nie podpi-

sałbym się pod tą koncepcją. Dzisiaj, obserwując to, co 

dzieje się w innych miastach i rozmawiając o kwestiach 

urbanistycznych z tymi, którzy znają się na nich lepiej ode 

mnie, jestem coraz bardziej przekonany, że przestrzeń 

w centrum trzeba planować „pod ludzi”, a nie samochody.

Często utrwalamy mit, że bez miejsc postojowych Śród-

mieście umrze. Przeczą temu jednak wszystkie badania. 

Zobaczmy, jak ożył Stary Rynek, jak chętnie odwiedzamy 

Wyspę Młyńską. Po Myślęcinku również nie jeździmy 

samochodem. Plac Wolności to nie sklep, do którego mu-

simy podjechać, by kupić nową pralkę. To raczej miejsce, 

w które udamy się na spacer z dziećmi albo zaprosimy 

znajomych, by usiąść w kawiarence i zjeść lody, bez 

konieczności wdychania spalin. Parkingi zresztą zupełnie 

nie znikną: są pobliskie uliczki i dawna „Drukarnia”, a po 

drugiej stronie ulicy Gdańskiej zostaną wyznaczone cztery 

miejsca na dziesięciominutowy postój, w celu zakupu np. 

kwiatów.

Sam mam małe dzieci, a na co dzień jeżdżę dużym, 

rodzinnym vanem. Ciągle jestem bardziej kierowcą niż 

pieszym, ale staram się rozumieć, że w mieście musi 

być zachowana pewna równowaga. Ścisłe centrum to 

przestrzeń wspólna, najbardziej reprezentacyjne miej-

sce miasta. Kiedy zapraszamy gości do swego domu, nie 

chwalimy się garażem, tylko sadzamy w salonie. Myślmy 

w tych samych kategoriach o naszym mieście!l

Plac Nowości

Godzien zauważania,  

choć trudny, jest list  

abp. Stanisława Gądeckiego, 

przewodniczącego pol-

skiego Episkopatu, do jego 

niemieckiego „odpowied-

nika”, bp. Georga Bätzinga, 

w sprawie niemieckiej „drogi 

synodalnej”. Można by go 

w zasadzie skwitować tymi 

słowami z Ewangelii  

św. Jana: „Usłyszawszy tę naukę, wielu z uczniów jego 

mówiło: Twarda to mowa. Któż jej słuchać może?” (6, 60). 

I właściwie mógłby nasz Pan nam też zadać dziś to pytanie, 

które wtedy skierował do najbliższych Dwunastu: „Czy i wy 

odejść zamierzacie?”. 

Zanim poświęcę słów kilka temu, gdzie i jakie nożyce 

już się odezwały, postaram się w kilku zdaniach streścić, 

co napisał abp Gądecki, usilnie zachęcając do sięgnięcia 

po cały ten list. Przewodniczący Konferencji Episkopatu 

Polski podkreślił, że będąc wiernym nauczaniu Kościoła 

„nie powinniśmy ulegać naciskom świata ani poddawać się 

wzorcom dominującej kultury, gdyż może to prowadzić do 

moralnego i duchowego zepsucia”. Zaapelował, by wystrze-

gać się „powtarzania utartych sloganów i standardowych 

żądań typu: zniesienie celibatu, kapłaństwo kobiet, komu-

nia dla rozwiedzionych czy błogosławieństwo związków 

jednopłciowych”. 

Bardzo mocno i trafnie brzmi zawarta w liście krytyka 

zaufania do psychologów i wyników ich badań: „Zapomi-

na się jednak, że stan wiedzy naukowej zmienia się często, 

i to niekiedy w sposób bardzo diametralny, np. za sprawą 

zmiany paradygmatu. Zmienność wpisana jest w samą 

naturę nauki, której dostępny jest jedynie fragment wszel-

kiej możliwej wiedzy. Odkrywanie błędów i ich analizowa-

nie jest w nauce motorem postępu”. Gądecki mistrzowsko 

odwraca argument „z Galileusza”: „Także pokolenia, które 

przyjdą po nas, będą musiały odłożyć na bok książki  

np. z zakresu psychologii czy nauk społecznych, które dzi-

siaj uważa się za nieomylne. Jak zatem powinien ustosun-

kować się Kościół do aktualnego stanu wiedzy naukowej, 

aby nie powtórzyć błędu, jaki popełnił w odniesieniu do 

Galileusza?”.

Gądecki apeluje, by zwłaszcza w sprawach dotyczą-

cych seksualności, nie ulegać presji „tego świata”. I cytuje 

francuskiego filozofa Jeana Guittona: „Nigdy prorocy Izraela 

ani apostołowie Kościoła nie zgodzili się na pomniejszenie 

ideału, nigdy nie złagodzili pojęcia doskonałości, nie starali 

się zmniejszyć odległości między ideałem a naturą. Nigdy 

oni nie zacieśnili pojęcia grzechu – wręcz przeciwnie”.

Nożyce się odezwały – list skrytykował znany, niegdyś 

konserwatywny publicysta Tomasz Terlikowski. Zarzuca ar-

cybiskupowi, że list nie będzie wysłuchany, że Niemców nie 

przekona. Pan Bóg jednak i prorokom nie kazał patrzeć na 

bieżącą skuteczność, ale na prawdę. Choćby z Izraela miała 

zostać wierna garstka… Dlatego nie trafiają i inne argumen-

ty Terlikowskiego, jakoby Gądecki nie zauważał spadającej 

w Polsce liczby powołań. My to wiemy i to nas boli. Może 

tu w Bydgoszczy boli bardziej niż gdzie indziej, gdy stoimy 

właśnie przed likwidacją naszego seminarium.

Po ludzku ponieśliśmy klęskę. Zdawać by się mogło, że 

wszystko się wali. Kilka tygodni temu rozmawiałem na 

antenie Polskiego Radia PiK z prof. Cezarym Kościelniakiem 

o znamiennym spotkaniu abp. Paula Gallaghera, sekreta-

rza ds. Relacji z Państwami, czyli szefa służby zagranicznej 

państwa Watykan, z rosyjskim ministrem Ławrowem, prawą 

ręką Putina. Zdawali się oni razem, jednym głosem, pouczać 

Polaków w sprawie emigrantów. Dziś Ławrow jest jednym 

z głównych architektów naruszania delikatnej równowagi 

w Europie.

Owszem, nie jesteśmy bez winy. Dla polskiego Kościoła, 

tak jak dla polskiego narodu, przychodzą trudne czasy. I wy-

daje się, że wierność Chrystusowi jest jedyną drogą ocalenia. 

Ciemna noc zawsze poprzedza świt. Dlatego istotne jest dziś 

inne pytanie, zadane przez Norwida: 

„Co raz to z Cie bie jako z drza zgi smol nej

Wo ko ło lecą szma ty za pa lo ne

Go re jąc nie wiesz czy sta wasz się wol ny

Czy to co Two je bę dzie za tra co ne

Czy po piół tyl ko zo sta nie i za męt

Co idzie w prze paść z bu rzą.

Czy zo sta nie

Na dnie po pio łu gwiaź dzi sty dy ja ment

Wie ku iste go zwy cię stwa za ra nie?”.  l

Czy i wy odejść zamierzacie?

Michał Jędryka

Paweł Bokiej
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Ratusz zaprezentował 

wizualizacje placu 

Wolności. Ma być 

elegancko i zielono. 

Niektórzy obawiają 

się jednak, że plac 

podzieli los Starego 

Rynku, a remont 

zakończy się klapą. 

Plac Wolności to po Starym Rynku 

najbardziej reprezentacyjne miejsce 

w salonie bydgoskiego Śródmieścia. 

To tu, pod pomnikiem Wolności 

odbywają s ię  uroczystości  pań-

stwowe i wojskowe. Plac ubogaca-

ją ikony bydgoskiej architektury: 

kościół pw. św. Apostołów Piotra 

i Pawła, eklektyczna kamienica Jó-

zefa Święcickiego, gmach I Liceum 

Ogólnokształcącego czy fontanna 

Potop.

– Plac Wolności przez wiele lat był 

jedną z wizytówek miasta. Chcemy 

przywrócić jego elegancki wygląd i za-

dbać o każdy szczegół. Mamy już goto-

wą koncepcję, która była przedmiotem 

wielu spotkań i rozmów m.in z Radą 

ds. Estetyki – tłumaczy prezydent Byd-

goszczy Rafał Bruski.

Wizualizacje na plus
Prace nad koncepcją zagospodaro-

wania placu rozpoczęły się wios-

ną ubiegłego roku. Po blisko roku 

efekty tych działań zaprezento-

wali w połowie lutego wiceprezy-

dent Bydgoszczy Michał Sztybel 

oraz członkowie Rady ds Estetyki:  

prof. Dariusz Markowski, plastyk 

miasta Marek Iwiński oraz menadżer 

Starego Miasta i Śródmieścia Maciej 

Baklarczyk.

Najważniejsze zmiany? Po pierw-

sze – likwidacja parkingu wzdłuż ulicy 

Gdańskiej i tym samym odtworzenie 

historycznego kształtu placu. Po dru-

gie – likwidacja postoju taxi na rogu 

ul. Gimnazjalnej i placu Wolności. Po 

trzecie – postawienie przy kościele no-

wych, estetycznych pawilonów kwiato-

wych, które mają zastąpić obecne kioski 

stojące wzdłuż ul. Gdańskiej. 

Kontrowersje wzbudza przede 

wszystkim likwidacja parkingu. Część 

bydgoszczan pomysł popiera, inni 

go krytykują. – Pomyślcie o miesz-

kańcach tej okolicy w tym starszych 

i niepełnosprawnych, których trzeba 

dowieźć, o dostawcach i o zwykłych 

ludziach, którzy nie zawsze w desz-

czu, śniegu, obładowani zakupami, 

z dzieckiem za rękę mają ochotę na 

„spacerek po mieście” albo „dojazd 

rowerkiem” – apelowała pani Kasia 

na oficjalnej stronie Bydgoszczy na 

Facebooku. – Brak parkingu w pobli-

żu uczyni to miejsce martwym – pro-

gnozował pan Maciej. 

– Będą trzy miejsca do zatrzymania 

na chwilę i miejsca po drugiej stronie  

ul. Gdańskiej. Dodatkowo w dalszej 

części Gdańskiej przy Manekinie. 

Wszystko jest w promieniu 50 metrów 

od placu Wolności – tłumaczy wicepre-

zydent Michał Sztybel. 

Co jeszcze zmieni się na placu? Sta-

nie na nim 27 nowych ławek z oparcia-

mi, a z myślą o rowerzystach ustawione 

będą trzy komplety stojaków na rowery. 

Przy pomniku zamontowane zostaną 

maszty na flagi nawiązujące do histo-

rycznego wyglądu oraz sferyczny zegar 

słoneczny. Plac oświetli 26 stylowych 

latarni. Zaprojektowano dodatkowo 

iluminację: frontowej elewacji kościoła 

i „jedynki”, pomnika Wolności, a tak-

że wybranych drzew. Modernizacja 

czeka także szalet. W wielu miejscach 

zaplanowano wykonanie dodatkowych 

nasadzeń drzew, krzewów, traw i bylin. 

Pochwały i obawy
Bydgoszczanie dość pozytywnie od-

nieśli się do zmian zaproponowanych 

przez magistrat. – Super! – skomen-

towała na fanpage’u bydgoszcz.pl pani 

Agata. – Nareszcie trochę cywilizacji 

zawita na ten odcinek Gdańskiej! – 

cieszył się pan Przemysław. 

Wielu jednak przestrzegało przed 

zbytnim optymizmem. – Start Rynek 

miał tonąć też w zieleni. I co się okaza-

ło? Tonie, ale w betonie – skomentowa-

ła pani Beata. Popierał ją pan Mateusz. 

– Betonoza jak zwykle. Gratulacje dla 

projektanta. Już Stary Rynek zepsuli-

ście, teraz czas na plac Wolności?

Obawy mieszkańców mogą być uza-

sadnione. Na placu Wolności wzdłuż ulicy 

Gdańskiej oraz na placu przed pomnikiem 

i na przedłużeniu osi ul. Piotra Skargi za-

projektowano ujednoliconą nawierzchnię 

z zastosowaniem płyt granitowych oraz 

opasek z kostki bazaltowej. Na wizualiza-

cjach wygląda to nieźle. Jednak mieszkań-

cy pamiętają, jak na wizualizacjach prezen-

towała się nawierzchnia Starego Rynku, 

a jak prezentuje się w rzeczywistości. I boją 

się, że kolejny reprezentacyjny plac miasta 

zostanie wyłożony... No właśnie – czym?

Co leży na Starym Rynku?
Na remont nawierzchni Starego Rynku 

nowe światło rzuca „Gazeta Wyborcza”. 

Z artykułu „Plamy na Starym Rynku 

w Bydgoszczy. Mamy nowe fakty. 

Śmieszne kary, niezbadane płyty” wy-

nika, że Urząd Miasta Bydgoszczy do 

dziś nie wykonał badania petrograficz-

nego – nie sprawdził, jaki kamień fak-

tycznie leży na płycie Starego Rynku. 

Badanie kosztuje ok. dwóch/trzech 

tysięcy złotych. To nic w obliczu kilku-

nastu milionów wydanych na remont. 

Wyborcza pisze: „Dlaczego ra-

tusz unika tego niedrogiego badania? 

W raporcie NIK zostało napisane, że 

ustalenia »mogą skutkować nakaza-

niem usunięcia płyt kamiennych z pły-

ty rynku«. Wiadomo, jaką katastrofą 

byłoby ponowne rozrycie centralnego 

bydgoskiego placu”.

Bydgoszczanie mają nadzieję, że przy 

okazji remontu placu Wolności płyty 

zostaną gruntownie sprawdzone, a efekt 

prac będzie dużo lepszy niż na Starym 

Rynku. Mają dość wydawania milionów 

złotych na fuszerki. Redakcja „Tygodnik” 

także trzyma kciuki za to, aby ratusz znów 

nie dał plamy. l           Redaktor LuPa

Rewitalizacja ma pozwoli odtworzyć historyczny kształt placu. Kioski kwiatowe wzdłuż ul. Gdańskiej zostaną zastąpione przez nowe 

pawilony, umiejscowione przy kościele

Kontrowersje 
wzbudza  
przede  
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Nowe chodniki, drogi rowerowe, miej-

sce do odpoczynku, a także cumowania 

łodzi – to wszystko ma powstać w ra-

mach rewitalizacji terenów nad Brdą 

pomiędzy mostem Bernardyńskim ul. 

Uroczą. Miasto ogłosiło przetarg na 

gruntowną modernizację tego odcinka 

bulwarów. Po podpisaniu umowy prace 

zajmą około siedmiu miesięcy.

Rewitalizacja zakłada m.in. mo-

dernizację nawierzchni pod mostem 

Bernardyńskim: powstaną tam ścież-

ka piesza i rowerowa. Przy dawnej 

przystani wioślarskiej zaprojektowano 

nową, szerszą kładkę. – Droga rowe-

rowa pomiędzy kładką i ulicą Uroczą 

będzie rozdzielona od bulwaru pasem 

zieleni urządzonej. Planowany obec-

nie do rewitalizacji odcinek od strony 

wody kończy się przy dawnym klubie 

rozrywkowym – informuje Urząd Mia-

sta Bydgoszczy.

W ramach zadania powstanie też miej-

sce do cumowania małych jednostek na 

wysokości szpitala zakaźnego, parking 

dla rowerów, taras widokowy oraz szereg 

nowych nasadzeń. Bulwar będzie wypo-

sażony w elementy małej architektury: 

ławki, kosze na śmieci oraz oświetlenie. 

Obecnie trwa postępowanie, które 

ma wyłonić wykonawcę prac budow-

lanych. Po podpisaniu umowy prace 

potrwają około siedmiu miesięcy. Ra-

tusz przewiduje, że inwestycja pochło-

nie łącznie ok. 7,5 mln złotych. Część 

kosztów – 4,7 mln złotych – zostanie 

pokryta z funduszy unijnych.

Miasto przygotowuje się również do 

kolejnego zlecenia prac na odcinku bul-

warów od ul. Krakowskiej w kierunku 

mostu Kazimierza Wielkiego. Na ten 

cel pozyskano 30 mln zł z funduszy 

centralnych. Zadanie w formule „za-

projektuj i wybuduj” ma zostać zlecone 

jeszcze przed wakacjami. – Bydgosz-

czanie w czasie konsultacji dotyczących 

najważniejszych zadań inwestycyjnych 

wskazali dalszą rewitalizację bulwarów 

jako jeden z miejskich priorytetów  

– przypomina ratusz. l 
źródło: bydgoszcz.plW ramach inwestycji powstanie też miejsce do cumowania

Radni PO i Lewicy wyszli z inicjatywą, aby wiadukty wzdłuż ulic Wyszyńskiego i Armii Krajowej nosiły imię Jana 

Nowaka-Jeziorańskiego. – Cieszy mnie, że wreszcie przejrzano na oczy – komentuje szef klubu radnych PiS Jarosław 

Wenderlich. I przypomina, że wcześniej rządząca miastem koalicja blokowała godne upamiętnienie Jeziorańskiego. 

Jan Nowak-Jeziorański, legendarny 

„Kurier z Warszawy”, to postać wy-

jątkowo zasłużona dla Polski. Walczył 

w Kampanii Wrześniowej, a później 

w podziemiu – ZWZ i AK. W 1943 r. 

jako ochotnik objął funkcję kuriera AK 

do władz polskich poza krajem. Wziął 

udział w Powstaniu Warszawskim. Po 

wojnie stanął na czele Rozgłośni Pol-

skiej Radia Wolna Europa – znienawi-

dzonej i zwalczanej przez komunistów. 

Przez kilkadziesiąt lat przekazywał do 

Polski informacje odkłamujące radzie-

cką propagandę. Wlewał otuchę w ser-

ca Polaków. Przez całe życie działał na 

rzecz Polski wolnej, niezależnej i de-

mokratycznej – jako żołnierz, polityk 

i publicysta. 

Nic dziwnego, że uhonorowało go 

wiele polskich miast. Warszawa i Kielce 

nazwały jego imieniem ulice, Gliwice 

i Bytom – aleje, Kraków – plac, Poznań 

– rondo. Teraz, 17 lat po śmierci cicho-

ciemnego, do tego grona może dołączyć 

Bydgoszcz. 

„Oni gadają,  
my pracujemy” 
O inicjatywie poinformował w poło-

wie lutego radny Jakub Mikołajczak 

z Platformy Obywatelskiej na swoim 

oficjalnym profilu na Facebooku: „10 lat 

Przewodniczący Klubu PiS szukał ulicy 

by uczcić Jana Nowaka-Jeziorańskiego. 

Szukał, szukał, dużo mówił i oczywiście 

nic nie znalazł. 10 lat! Między innymi 

tym my, radni Koalicji Obywatelskiej 

i Nowej Lewicy się od PiSu różnimy. 

Oni tylko gadają, my pracujemy i je-

steśmy skuteczni”.

W dalszej części wpisu radny PO 

poinformował: „Miałem przyjemność 

wraz z Anną Mackiewicz – Przewod-

niczącą Klubu Radnych Nowa Lewica 

oraz w imieniu Klubu Radnych Koalicji 

Obywatelskiej złożyć projekt uchwa-

ły ws. nadania wiaduktom wzdłuż 

ulic Wyszyńskiego i Armii Krajowej  

im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego”. 

Rada Miasta zajęła się tą uchwałą 

w środę 23 lutego – już po zamknięciu 

tego wydania „Tygodnika”. Wiadukty 

zapewne zyskały nowego patrona, tym 

bardziej że „za” Jeziorańskim głosować 

chciało i PO, i SLD, a także PiS. – Re-

komendowałem radnym klubu PiS 

poparcie wniosku – mówi Jarosław 

Wenderlich, szef klubu PiS w Radzie 

Miasta Bydgoszczy. 

Do pięciu razy sztuka 
Jarosław Wenderlich, którego w swoim 

poście wywołał Jakub Mikołajczak, od-

niósł się do sprawy w mediach społecz-

nościowych. – Cieszy mnie, że bydgo-

scy radni Platformy Obywatelskiej oraz 

Sojuszu Lewicy Demokratycznej chcą 

podczas najbliższej sesji Rady Miasta 

Bydgoszczy zmazać z siebie hańbę. 

Hańbę związaną z czterokrotnym gło-

sowaniem przeciwko upamiętnieniu 

Jana Nowaka–Jeziorańskiego – ripo-

stował na „Facebooku” Wenderlich. – 

Nie mogę znieść hipokryzji płynącej 

z ust radnych PO, którzy od 2014 roku 

różnymi środkami próbują zablokować 

uhonorowanie Nowaka–Jeziorańskiego 

w przestrzeni naszego miasta. Po tylu 

latach blokowania tego pomysłu, cieszy 

mnie jednak, że wreszcie przejrzano na 

oczy. Ale czemu dopiero przy piątym 

głosowaniu? – pytał w rozmowie z TVP 

Bydgoszcz. 

Wenderlich przypomniał, jak koali-

cja PO i SLD „walczyła” o upamiętnie-

nie Kuriera z Warszawy. 

– 12 lipca 2017 roku podczas sesji 

radni PO i SLD zablokowali projekt 

PiS dotyczący zmiany nazwy ulicy 

Oskara Langego na Jana Nowaka-Je-

ziorańskiego. I to pomimo że Instytut 

Pamięci Narodowej wskazał tę ulicę do 

dekomunizacji. 

– PiS zgłosiło propozycję uhono-

rowania Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

w Bydgoszczy w maju 2019 roku, gdy 

nadawano nazwę rondu na Glinkach.

– Kolejny raz, we wrześniu tego 

samego roku, Klub Radnych Prawa 

i Sprawiedliwości wyszedł z inicjatywą 

uhonorowania wiaduktu w przebiegu 

Trasy Uniwersyteckiej imieniem Jezio-

rańskiego.

– Jeszcze w 2014 roku wystąpiłem 

do ówczesnego przewodniczącego 

Rady Miasta z propozycją uhonorowa-

nia skweru przy Multikinie imieniem 

Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Niestety, 

w stulecie urodzin „Kurier z Warszawy” 

nie było woli radnych PO i SLD nawet, 

żeby poddać mój wniosek pod głosowa-

nie – przypomina Wenderlich. 

Jak do tego odniósł się inicjator Ja-

kub Mikołajczak? – Czyli po prostu, 

jesteś nieskuteczny. Zamiast szukać 

winnych wszędzie, byś raz wziął się do 

roboty – skwitował radny PO oświad-

czenie Wenderlicha. – Chyba nadsku-

teczni, skoro zmobilizowaliśmy daw-

nych spadkobierców PZPR, liberałów 

i innych do działania i zmiany zdania  

– spuentował Wenderlich. l

Redaktor LuPa

Jan Nowak-Jeziorański przemawia w Radio Wolna Europa, 3 maja 1952
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„Milion na 

promocję miasta” 

– tak swój konkurs 

na propozycje 

budowania marki 

Bydgoszczy 

zatytułował radny 

Marcin Lewandowski.  

Zwyciężyła osoba, 

która zasugerowała, 

by hipotetyczny 

milion był zadatkiem 

na zakup złotej 

studukatówki 

Zygmunta III Wazy, 

słynnej monety 

wybitej w mennicy 

bydgoskiej. 

Konkurs-konsultacje „Milion na pro-

mocję miasta” zaproponował na swojej 

stronie na Facebooku radny Marcin 

Lewandowski (Prawo i Sprawied-

liwość). Aby wziąć udział, należało 

drogą mailową przedstawić pomysł 

wykorzystania hipotetycznego, dodat-

kowego miliona złotych na promocję 

miasta. 

Nagrodę główną, bilety na występ  

gruzińskiego baletu Sukhishvil, zdobyła 

osoba, która zaproponowała, by środki 

wydać na „zakup jednej z najdroższych 

na świecie monet, bijącej rekordy na 

licytacjach, złotej studukatówki Zyg-

munta III Wazy – najsłynniejszego 

i najcenniejszego polskiego numizmatu, 

który pochodzi właśnie z Bydgoszczy. 

Według pomysłodawcy, jeden z kilku-

nastu znanych egzemplarzy tego arcy-

dzieła sztuki menniczej powinien być 

w Naszym Mieście. Ponieważ milion 

złotych nie wystarczy, byłby to wkład 

inaugurujący obywatelską zbiórkę na 

rzecz powrotu tej wyjątkowej monety 

do Bydgoszczy” – pisze organizator 

konkursu.

Zdobywca drugiej nagrody także 

nawiązał do menniczej przeszłości 

miasta. „Przedstawił i rozwinął po-

mysł wykorzystania słodkich miej-

skich pamiątek w postaci czekola-

dowych monet – bitych swego czasu 

w Bydgoszczy. Barwnie, z anegdota-

mi opisane „numizmatyczne” łako-

cie byłyby ciekawym rozszerzeniem 

asortymentu promocyjnego ofero-

wanego turystom i mieszkańcom. 

Idea daje pole do wariacji na temat 

i ciekawych rozwinięć” – tłumaczy 

Lewandowski.

Idea wciąż żywa
Koncepcja wykorzystania słynnej stu-

dukatówki do promowania miasta już 

wcześniej pojawiała się w przestrzeni 

publicznej. Kilka lat temu wyraz dał 

temu menedżer Starego Rynku i Śród-

mieścia, Maciej Bakalarczyk. Jego 

zdaniem Miasto powinno postawić 

na promocję poprzez złoto. – Mamy 

przynajmniej trzy mocne historie zło-

ta w Bydgoszczy: skarb bydgoski, naj-

droższą złotą monetę i złote podkowy 

Ossolińskiego – argumentował. Swoją 

ideę ujął w hasło „Złota Bydgoszcz” 

i nadal przybliża związane z nią ele-

menty.

„Apogeum światowej sztuki min-

cerskiej – Mona Lisa monet. Moneta 

nie tylko niezrównana pod względem 

artystycznym, ale także pierwsza na 

świecie studukatówka” – tak Bakalar-

czyk opisuje słynną studukatówkę na 

swojej stronie na Facebooku. 

Moneta została wybita w 1621 r. 

przez Samuela Ammona w menni-

cy bydgoskiej; na awersie widnieje 

popiersie króla Zygmunta III w de-

korowanej zbroi. Kompozycję otacza 

wieniec z liści dębu, a w otoku umiesz-

czono napis: *SIGISMVNDVS · III · 

D : G : POLONIÆ · ET · SVECIÆ 

· REX * (Zygmunt III, z Bożej Ła-

ski Król Polski i Szwecji). Na rewer-

sie znajduje się ukoronowana tarcza 

herbowa, opasana łańcuchem Orderu 

Złotego Runa. 

Studukatówek Zygmunta III Wazy 

zachowało się niewiele, kilkanaście 

sztuk. „Dwa egzemplarze znajdują się 

w polskich zbiorach: w Muzeum Naro-

dowym w Krakowie oraz w skarbcu ko-

ronnym na Wawelu. Moneta imponuje 

nie tylko artyzmem wykonania, ale rów-

nież nietypowym nominałem i gabary-

tami – jej waga to około 350 gramów,  

a średnica to niemalże siedem centy-

metrów (!)” – pisał Jarosław Kozłowski, 

zmarły w ubiegłym roku znawca histo-

rii monetarnej, kustosz Pracowni Nu-

mizmatyki w bydgoskim Europejskim 

Centrum Pieniądza. 

Nic dziwnego, że przy kolejnych li-

cytacjach powraca marzenie, by jedną 

z monet można było oglądać w miejscu 

jej powstania – Bydgoszczy. Spełnienie 

marzenia słono by jednak kosztowa-

ło:  w połowie stycznia podczas aukcji 

w Nowym Jorku moneta o niższym no-

minale, nie tak rzadka i nie tak cenna, 

ale o takim samym wyglądzie jak studu-

katówka, 80-dukatówka Zygmunta III 

Wazy, osiągnęła cenę 900 tys. dolarów – 

ok. 3,6 mln złotych.  Na wylicytowanie 

„Mony Lisy” monet  trzeba by wyłożyć 

znacznie więcej.

Bydgoszcz  
– Miasto Skarbów
Do promocyjnego potencjału monety 

nawiązuje też hasło: „Bydgoszcz – Mia-

sto Skarbów”, zaproponowane przez 

pierwszego redaktora naczelnego „Ty-

godnika Bydgoskiego”, Michała Jędry-

kę.  „Od lat zmagamy się w Bydgoszczy 

z komunikatem, jaki chcielibyśmy wysy-

łać w świat, by nasze miasto było rozpo-

znawalne, lubiane i tłumnie odwiedzane 

przez turystów. I los podał nam go na 

tacy. Dał nam skarb, prawdziwą markę” 

– pisał w 2018 roku, po tym, jak w ka-

tedrze bydgoskiej odkryto skarb. Wska-

zywał także na odbywającą się właśnie 

w tamtym czasie amerykańską licytację 

studukatówki Zygmunta III Wazy, 

kolejnego skarbu pochodzącego z na-

szego miasta. Wyliczał także inne, już 

nie złote – skarby bydgoskie: wybitnych 

bydgoszczan, muzykę, przemysł, archi-

tekturę... „Bydgoszcz zasługuje na to, by 

wybić się ponad przeciętność i wyrwać 

się z okowów niemocy” – podkreślał, 

nawiązując do braku spójnego przekazu 

w zakresie promocji miasta. l
Marta Kocoń

Konkurs-konsultacje „Milion na promocję miasta” 

zorganizowany przez radnego Lewandowskie-

go miał pomóc pozyskać pomysły na popularyza-

cję marki „Bydgoszcz”, zainspirować obecne lub 

przyszłe władze miasta. Autorzy, biorąc udział, 

automatycznie zgadzali się na potencjalne wyko-

rzystanie swoich koncepcji.

Nagrodzone zostały trzy propozycje: główną na-

grodą były bilety na występ Narodowego Baletu 

Gruzji Sukhishvili w Operze Nova w Bydgoszczy  

ufundowane przez radnego. Pozostałe nagrody to 

dwie gry planszowe „Hrabia”, wydane i ufundowa-

ne przez Fundację Zakłady Kórnickie.

Zwycięzcą została osoba, która zaproponowa-

ła zakup złotej studukatówki Zygmunta III Wazy, 

pozostałe dwie nagrodzone propozycje dotyczy-

ły linii bydgoskich słodyczy – czekoladowych nu-

mizmatów, w nawiązaniu do mennicy bydgoskiej, 

oraz stworzenia wielotematycznych „wędrówek” 

po Bydgoszczy: tras „wspartych nowoczesną tech-

nologią i wykorzystujących zasłużone postaci 

bydgoszczan, dziedzictwo artystyczne, potencjał 

muzyczny, symbole i charakterystyczne motywy 

miejskie”.

Patronat nad konkursem objął „Tygodnik 

Bydgoski”. l

Skarb bydgoski na wystawie w Europejskim Centrum Pieniądza w 2018 roku. Obecnie trwa 

przygotowanie nowej ekspozycji
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Zespół Pieśni 

i Tańca „Ziemia 

Bydgoska” w lutym 

zaprezentował 

folklor regionu 

w dwóch krajach 

arabskich: podczas 

Expo 2020 w Dubaju 

oraz na Oman World 

Folk Music Festival 

w Muskacie. 

Oba projekty udało się zrealizować 

w ramach jednego wyjazdu. Pierwsze 

było zaproszenie na festiwal do stolicy 

Omanu, Muskatu. – Zespół otrzymał 

dofinansowanie od Samorządu Woje-

wództwa Kujawsko-Pomorskiego na 

udział w festiwalu, ale przy okazji tej 

podróży możliwe stało się wystąpienie 

podczas tygodnia promocji wojewódz-

twa kujawsko-pomorskiego na wysta-

wie Expo 2020 w Dubaju – tłumaczy 

kierownik kapeli Ziemi Bydgoskiej, 

wiceprezes Zespołu Anna Antonina 

Nogaj. W ten sposób 5 lutego przed 

pawilonem polskim zabrzmiały ku-

jawskie pieśni, a turyści dali się porwać 

do tańca. – Zapraszaliśmy do wspólnej 

ludowej zabawy, do poznawania kro-

ków polskich tańców narodowych, do 

zapoznania się z polską tradycją. Nasz 

folklor jest bardzo atrakcyjny dla obco-

krajowców, ponieważ jest zróżnicowany 

w charakterze, jest dużo zabaw i tańców 

w parach – relacjonuje.

Przed Kujawami i Pomorzem w pa-

wilonie polskim prezentowały się wo-

jewództwa podlaskie, łódzkie, dolno-

śląskie, lubuskie i śląskie oraz Łódź. 

– Urząd Marszałkowski przekazał 

nam informację, że w czasie tygodnia 

kujawsko-pomorskiego zaintereso-

wanie pawilonem było zdecydowanie 

największe. Nie wiem, na ile to kwestia 

występów Ziemi Bydgoskiej, bo w tym 

czasie miały miejsce też inne atrakcje, 

ale na pewno aktywność zespołu przy-

kuwała uwagę turystów, bo muzyka 

zawsze przyciąga – mówi kierownik 

kapeli. – Można powiedzieć, że wpisa-

liśmy się w oczekiwania organizatorów 

wystawy, ponieważ większość pawilo-

nów starała się zaoferować atrakcje ar-

tystyczne, właśnie po to, żeby zwrócić 

uwagę uczestników na reprezentowany 

kraj. 

Przed pawilonem odbył się także 

koncert Tomasz Organka, a Muzeum 

Żywego Piernika oferowało wspólne 

przygotowywanie i zdobienie wypie-

ków. Jak tłumaczy Anna Nogaj, wy-

stawcy stawiali przede wszystkim na 

nowoczesny przekaz. – Rzucało się 

w oczy silne wykorzystanie technolo-

gii w pokazywaniu swoich tradycyjnych 

walorów – i w ten sposób każdy kraj 

starał się podkreślić swoją odrębność 

– opisuje. 

Skrajnie różny folklor
Choć Dubaj to miasto arabskie, pub-

liczność podczas Expo była międzyna-

rodowa. Zupełnie inaczej wyglądało to 

w Muskacie – stolicy Omanu, dokąd 

Zespół wybrał się na zaproszenie or-

ganizatorów Oman World Folk Mu-

sic Festival realizowanym przez Royal 

Opera House of Musical Arts. 

– To były dwa zupełnie różne od-

biory: na Expo środowisko było bar-

dzo różnorodne, natomiast w Omanie 

było niewielu turystów. 

Omańczycy bardzo 

kultywują is-

lam i kulturę 

a r ab ską  – 

wyjaśnia 

wicepre-

zes Ziemi 

Bydgoskiej. 

– Tutejsza 

Opera nie 

ma własne-

go pełnego 

zespołu wy-

konawcze-

go, ale ma 

z w y c z a j 

zaprasza-

nia innych 

instytucji 

i gości za-

granicznych, 

którzy prezentują swoje programy ar-

tystyczne – tłumaczy. 

Koncerty w ramach Oman World 

Folk Music Festival, współorganizo-

wanego przez FIDAF (Federation of 

International Dance Festivals), rozpo-

czynał zespół omański – gospodarze. 

Poza Ziemią Bydgoską zaproszono 

także zespoły z Kostaryki i z Baszkirii 

będącej częścią Republiki Federalnej 

Rosji. 

– Zaprezentowaliśmy oberka i pieśń 

„Chmiel” z regionu kujawskiego, a po-

tem suitę łemkowską, która jest bardzo 

zróżnicowana w charakterze, ale też 

stosunkowo dynamiczna. Oczekiwano 

od nas prezentacji przykuwającej uwa-

gę, która będzie atrakcyjna i zrozumiała 

dla odbiorców – opisuje Anna Nogaj. 

Jakie wrażenie polski występ wy-

warł na Omańczykach? – Nasze tańce 

na tle wielu różnych kultur wyróżniają 

się tym, że kobiety i mężczyźni tańczą 

w parach. W kulturze arabskiej kobiety 

nie tańczą w ogóle, a mężczyźni na tle 

muzyki prezentują raczej wojownicze 

rytuały – tłumaczy. – Nie da się ukryć, 

że ich folklor jest zupełnie inny. To 

głównie pieśni, a taniec ma charakter 

bojowy – to pokaz broni z akrobacjami 

tej broni, tzn. widowiskowe podrzuca-

nie w górę. Nasze kultury, a co za tym 

idzie także folklor, są więc skrajnie róż-

ne – dodaje.

W Omanie, zarówno na 

scenie, jak i poza nią, 

obowiązywały reguły 

dotyczące stroju. – 

Zwracano nam uwa-

gę, żeby tancer-

ki bardzo 
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wiceprezes Zespołu Anna Antonina To były dwa zupełnie różne od głównie pieśni, a taniec ma charakter p p

Nogaj. W ten sposób 5 lutego przed 

pawilonem polskim zabrzmiały ku-

jawskie pieśni, a turyści dali się porwać

do tańca. – Zapraszaliśmy do wspólnej 

ludowej zabawy, do poznawania kro-

ków polskich tańców narodowych, do 

zapoznania się z polską tradycją. Nasz 

folklor jest bardzo atrakcyjny dla obco-
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biory: na Expo środowisko było bar-

dzo różnorodne, natomiast w Omanie

było niewielu turystów. 
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bojowy – to pokaz broni z akrobacjami 

tej broni, tzn. widowiskowe podrzuca-

nie w górę. Nasze kultury, a co za tym 

idzie także folklor, są więc skrajnie róż-

ne – dodaje.

W Omanie, zarówno na 

scenie, jak i poza nią, 

obowiązywały reguły 

dododod tytytytyczczzzącącąą ee ststrorojujujuju... ––
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– Zależy nam, by po II Forum Młodzieży 

„Pobudka” zaprosić do dyskusji o Kościele 

„dziś i jutra” również studentów i absol-

wentów – zapowiadał przed wydarze-

niem diecezjalny duszpasterz akademicki 

i młodzieży ks. Piotr Wachowski. 

Jak szczerze  
rozmawiać o Kościele?
„Wolą Boga jest moja samodzielność – nie 

muszę Go o wszystko pytać, chyba że je-

stem zaburzony” – od słów ks. Krzysztofa 

Grzywocza rozpoczął konferencję wpro-

wadzającą ks. Łukasz Boruch, prefekt 

Zespołu Szkół Katolickich Pomnika Jana 

Pawła II w Bydgoszczy. Rozważał zagad-

nienie dojrzewania w procesie stawania się 

chrześcijaninem: – Czasem ludzie myślą, 

że wolą Boga jest spełnienie jakiegoś 

bardzo ścisłego planu, że trzeba ten plan 

odkryć, że ta ścieżka nie pozostawia wie-

le możliwości wyboru. To niebezpieczna 

teza. Wolą Boga jest, abyśmy tworzyli głę-

bokie więzi z Nim, z ludźmi, z nami samy-

mi – tłumaczył. – Jeśli jestem człowiekiem 

dojrzałym, to mam swoje sumienie i swój 

rozum. „Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, 

ale mocy i trzeźwego myślenia” – cytował. 

– Współczesny człowiek często błędnie 

definiuje dojrzałość jako zakwestionowa-

nie wychowawczej roli chrześcijaństwa. 

Tymczasem problem nie leży w sercu 

chrześcijaństwa, ale w niektórych jego 

systemowych oraz kulturowych formach 

wyrazu – mówił. 

Aby wskazać te problemy, potrzebne 

jest szczere mówienie o Kościele, nie bę-

dzie ono jednak możliwe bez postawie-

nia Chrystusa w centrum i bez wołania 

o światło Ducha Świętego. „Możemy 

więc mieć piękną demokrację i zero sy-

nodu, skoro nie ma między nami Ducha 

Świętego” – cytował papieża Franciszka. 

W swoim wystąpieniu poruszył roz-

maite problemy wpływające na funk-

cjonowanie wspólnoty Kościoła: – Jak 

prowadzić do Chrystusa w świecie, który 

jest na wskroś indywidualistyczny, przy 

równoczesnych głębokich procesach 

globalizacyjnych? – pytał. Odpowiedzią 

jest m.in. nacisk na zindywidualizowane 

kierownictwo duchowe, nie tylko w sakra-

mencie pokuty i pojednania. 

Za Tomaszem Halikiem wskazywał, że 

na skutek zdewaluowania się pojęcia grze-

chu, pojawił się problem z przeżywaniem 

rachunku sumienia oraz spowiedzi. Mając 

to na uwadze, spowiednicy powinni kłaść 

nacisk na rolę odpowiedzialności za swoje 

czyny. „Dzisiejsze poznanie biologicznych, 

genetycznych, kulturowych, społecznych 

uwarunkowań ludzkich zachowań pro-

ponuje nam gąszcz wymówek, którymi 

możemy przykryć swoją wolność, a więc 

także swoją odpowiedzialność (…)” – 

cytował. Wiąże się też z tym postulat, 

by duszpasterze brali pod uwagę wiedzę 

Rola duszpasterza akademickiego, alternatywy dla 

katechezy szkolnej – to niektóre zagadnienia, które 

poruszyli członkowie bydgoskich duszpasterstw 

„Stryszek”, „Trójca” i „Martyria” podczas Synodalnego 

Forum Akademickiego. Hasło spotkania w bydgoskiej 

Bazylice brzmiało: „Szczerze o Kościele”.
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W wielu kościołach w kraju i na świe-

cie w sobotę (26 lutego) trwać będzie 

modlitwa o błogosławieństwo dla 

Polski. – Będziemy się modlić całą 

noc w ramach Wielkiej Nowenny za 

Polskę. O nowe wylanie Ducha Świę-

tego na naszą Ojczyznę – przekazuje 

ks. Dominik Chmielewski, inicjator 

wydarzenia, lider wspólnoty „Wojow-

nicy Maryi”.

Wezwanie do modlitewnego zjedno-

czenia przypada kilkanaście dni przed 

okrągłą 400. rocznicą przyjęcia święceń 

kapłańskich przez św. Andrzeja Bobolę, 

patrona Polski. Wierni jednoczą się, by 

przepraszać za grzechy i błagać Boga 

oraz Maryję Królową Polski o błogo-

sławieństwo dla ojczyzny. 

W Bydgoszczy modlitewne czu-

wanie zaplanowano w parafii Matki 

Bożej Fatimskiej (Ogrody 18). Ini-

cjatywa otrzymała błogosławieństwo  

ks. bp. Krzysztofa Włodarczyka.

– Raduję się, że jest ta nowa inicjatywa 

w diecezji  bydgoskiej, wyjątkowa mod-

litwa w tym trudnym czasie (...) przez 

wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli, 

który w swym orędziu mówi o ocaleniu 

Polski. Zapraszam, by włączyć się w tę 

modlitwę – zachęca bp Włodarczyk.  

Modlitwy wiernych odmawiane będą 

w nocy z 26 na 27 lutego z udziałem 

licznych grup, wspólnot. Modlitwa 

w sanktuarium w Bydgoszczy trwać 

będzie od godz. 21.00 w sobotę do 5.00 

rano w niedzielę.

W programie m.in. wystawienie Naj-

świętszego Sakramentu, akt zawierze-

nia Polski i siebie samych Niepokalane-

mu Sercu NMP, różaniec za Ojczyznę, 

litania do św. Andrzeja Boboli oraz 

litania Narodu Polskiego, modlitwa za 

Ojczyznę do św. Jana Pawła II. O godz. 

24.00 odprawiona zostanie Msza św.  

w intencji Ojczyzny. 

Na stronie internetowej www.blo-

goslawienstwodlapolski.pl dostępna 

jest mapa, gdzie zaznaczono parafie 

organizujące „Noc walki o błogosła-

wieństwo dla Polski”. l                    ak

z zakresu nauk szczegółowych: przede 

wszystkim psychologicznych, pedago-

gicznych. – Jeśli one będą prawdziwie 

ludzkie, to w żaden sposób nie zagrożą 

teologii – podkreślił.

Przetrwała forma,  
treść stała się niejasna
Poruszył także kwestię klerykalizmu. 

Za publicystą Tomaszem Terlikowskim 

wskazywał, że źródłem klerykalizmu, zwią-

zanego z brakiem mierzenia się z prawdą 

(o grzechach kapłanów – przyp. red.) lub jej 

ukrywaniem, jest wyprowadzenie z praw-

dziwej tezy o świętości Kościoła „fałszy-

wych wniosków o doczesnej strukturze 

kościelnej”. Ma się z tym wiązać przypi-

sywanie świętości i doskonałości przełożo-

nym duchownym. – Kościół jest święty jako 

Ciało Mistyczne Chrystusa, a nie oznacza 

to, że święci są poszczególni kapłani, człon-

kowie – przypomniał ks. Boruch.

Jako ostatnią omówił polifoniczność 

kultury i związaną z tym potrzebę Koś-

cioła bardziej misyjnego, wychodzącego 

do człowieka. – Naszym błędem, praw-

dopodobnie nieuniknionym, było to, że 

na poziomie społecznym, kulturowym 

uznaliśmy, że jesteśmy schrystianizo-

wani, że nie potrzebujemy zrozumienia, 

głębokich uczuć i doświadczeń ani nawet 

spotkania z „Nieznajomym”; że wystarczy 

zewnętrzne nawrócenie polityczne, kultu-

rowe, społeczne itd. – mówił. Zachowały 

się formy życia duchowego, ale ich treść 

często „stała się zbyt odległa, niezrozu-

miała, bezosobowa”.

– Co pozostanie, jeśli zaryzykujemy głę-

bokie instytucjonalne oraz formalne prze-

miany? Czy nie spowodowuje to upadku 

kolosa na glinianych nogach, jakim coraz 

bardziej wydaje się współczesny Kościół? 

Wręcz przeciwnie! – uważa. – Jeśli przyj-

miemy założenie chrystocentryczne – 

uznanie, że chodzi nam o Chrystusa – to 

okaże się, że wielu ludzi szuka Go; pomimo 

erozji struktur odnajdują oni we własnym 

doświadczeniu duchowym to, o czym pi-

sał Merton „chrześcijaństwo to więcej niż 

doktryna, żywe chrześcijaństwo to sam 

Chrystus żyjący w tych, których jednoczy 

z sobą w jednym Mistycznym Ciele” (…).

Duszpasterz akademicki 
– przyjaciel, autorytet?
Po wprowadzeniu głos zabrali przedstawi-

ciele trzech duszpasterstw akademickich: 

„Stryszka”, „Trójcy” i „Martyrii”. Każda ze 

wspólnot miała we własnym gronie prze-

dyskutować przydzielone jej zagadnienie, 

a efekty przedstawić na Forum.

„Stryszek” podjął temat cech i roli 

duszpasterza akademickiego. – U dusz-

pasterza szukamy autorytetu, tego, żeby 

pokazywał wartości, ale też wspierał 

w dążeniu do celu, był otwarty na nas, 

gotowy do rozmowy – mówił przedsta-

wiciel duszpasterstwa, Piotr. – To nie tak, 

że młodzi nie mają pytań na temat wiary, 

Pisma świętego. Czasem boją się je zadać 

i szukają osoby, która będzie chętna im ich 

udzielić – stwierdził. 

Z wypowiedzi młodych wynikało 

także, że od kapłanów-duszpasterzy 

wspólnot oczekują znajdywania dla nich 

czasu, umiejętności reagowania i prowa-

dzenia ku Bogu. Kapłan ma także umieć 

znajdować talenty, charyzmaty członków 

wspólnoty, które mogłyby być użyteczne 

w Kościele. Choć młodzi oczekują roz-

mowy, wsparcia, partnerstwa, to chcą tak-

że, by duszpasterz umiał, jak to określili, 

„wylać na nich kubeł zimnej wody” – jeżeli 

sytuacja by tego wymagała… Chcą, by był 

ich przyjacielem, spędzał z nimi czas.

– Zaufanie do Kościoła maleje przez 

stereotypy i przekaz w mediach. Ludzie 

potrafią negatywnie oceniać Kościół, nie 

znając go – wskazywali. – Ksiądz musi 

wyjść poza Kościół i swoją postawą świad-

czyć, że Kościół jest dobrą instytucją, na 

swoim przykładzie pokazywać, dlaczego 

warto do niego należeć – podkreślali. 

Zaznaczyli też, że sam kapłan nie 

zbuduje wspólnoty, potrzebuje działania 

świeckich członków grupy. 

Wspólnota  
zamiast lekcji religii?
Propozycje realizowane w Kościele jako 

alternatywa wobec nieskuteczności ka-

techezy szkolnej – to zagadnienie, jakie 

mieli poruszyć członkowie duszpaster-

stwa „Trójca”. O zarysowanie kontekstu 

poprosili katechetę, ks. Piotra Książkie-

wicza, wykładającego w Zespole Szkół 

Mechanicznych. 

Dlaczego jego zdaniem katecheza jest 

nieskuteczna? Kapłan wskazał, że pierw-

szym problemem jest dziś zgromadzenie 

uczniów. W ubiegłym roku z czterech klas 

czwartych „uzbierało się” zaledwie sześć 

osób uczęszczających na religię. Może 

mieć to związek także w rozplanowaniem 

zajęć w planie lekcji – religia umieszcza-

na była na początku (o godz. 7.00) lub na 

końcu, w piątek po południu… 

Problemem bywa też nastawienie ka-

techetów, nieprzykładających się do zajęć, 

„zapychających” lekcję filmami albo „su-

cho” prowadzących temat. 

Formacji poza katechezą w szkole, 

może dostarczyć wspólnota – tylko 

jak znaleźć duszpasterstwo właściwe 

dla siebie? 

Członkowie „Trójcy” podzielili się 

swoim doświadczeniem – stworzenia 

wspólnoty od podstaw. Duszpasterstwo 

przy parafii pw. Świętej Trójcy powstało 

w 2019 roku, z potrzeby „młodych doro-

słych”, mających za sobą doświadczenie 

formacji w Ruchu Światło-Życie (Oa-

zie). Formację w takim duchu starali się 

kontynuować w „Trójcy”. – Z biegiem 

czasu przychodziło do nas coraz więcej 

osób niezwiązanych z Oazą albo takich, 

które w ogóle nie formowały się wcześ-

niej w żadnej wspólnocie poza parafialną 

– opowiadała Zofia Płachta. – Dla wielu 

osób formacja według formuły oazowej 

to były za duże schody do pokonania; nie 

znajdują się w miejscu, w którym mogliby 

robić tak ogromne kroki – tłumaczyła. 

Zmusiło to prowadzących wspólnotę 

do zweryfikowania swojego podejścia, 

zrozumienia, że, jak mówiła, te osoby 

„potrzebują możliwości odkrywania Boga 

trochę »po swojemu«, swoim tempem”. 

– Odrzucenie przekonania, że trzeba 

wcisnąć tych ludzi w foremkę dobre-

go katolika, było dla nas bardzo trudne. 

Musieliśmy zrozumieć, że oni nie mają 

spełniać naszych oczekiwań; nauczyć się, 

że nasze drogi ani sposoby doświadczania 

Pana Boga nie są jednakowe – to właśnie 

polifoniczność Kościoła, o której mówił 

ks. Łukasz [Boruch]. Każdy z nas gra, 

a dźwięki mogą tworzyć symfonię, a nie 

zgrzyt – mówiła. Wskazywała, że wspól-

nota ma dostrzegać sytuację danej osoby 

i dawać jej narzędzia do zbliżania się do 

Pana Boga, zamiast oczekiwać od niej 

spełniania wyznaczonych celów. – Naj-

ważniejsze było to, żeby nie „przywoływać 

do porządku osób”, które szukają włas-

nych dróg. Naszą rolą jest dostrze-

ganie tego, że oni idą inną drogą 

i uczenie się od nich niezależnej 

wiary, [tego, że mają odwagę]. żeby 

po swojemu odkryć Pana Boga. 

Kościół wiary
Jako ostatni mówili przedstawiciele „Mar-

tyrii”. Ich tematem było chrześcijaństwo 

przyszłości, w nawiązaniu do słów Karla 

Rahnera: „Chrześcijaństwo przyszłości 

będzie mistyczne, albo wcale go nie będzie”.

W swoim wystąpieniu zaznaczyli, że 

współcześnie dominuje wizja Kościoła 

raczej jako zamku-twierdzy niż wspólno-

ty. Wskazywali na kontekst wypowiedzi 

Rahnera, związany z indywidualizmem, 

i tym, jak wpłynął on na postrzeganie 

własnej duchowości przez współczesne-

go człowieka. Rolę odegrały w tym m.in. 

filozofia Dalekiego Wschodu, New Age.

Eryk, przedstawiciel „Martyrii”, przy-

pomniał o tym, co zawdzięczamy chrześ-

cijaństwu w kulturze, ale podkreślił, że to 

nie wystarcza. – Chrześcijaństwo nie jest 

zbiorem praw i zasad (…) Najważniejsza 

jest relacja z Chrystusem – zaznaczył. 

Wskazał także, że Kościół wydaje się 

dzisiaj upadającą twierdzą albo tonącą 

łodzią. Odpowiedzią na tę wizję są słowa  

ks. Josepha Ratzingera sprzed kilkudzie-

sięciu lat. – Pytany o chrześcijaństwo 

przyszłości, mówił „jestem pewny, co 

pozostanie na koniec: nie Kościół poli-

tyczno-kulturalny, który już jest martwy, 

ale Kościół wiary. Może już nie być domi-

nującą siłą społeczną w stopniu, w jakim 

był do niedawna, ale będzie się cieszyć 

świeżym rozkwitem i będzie postrzega-

ny jako dom dla człowieka, gdzie znajdzie 

on życie (…) musimy modlić się i pie-

lęgnować bezinteresowność, (…) życie 

skoncentrowane na Chrystusie”. 

Gościem Forum był bp Marek Mar-

czak, delegat Konferencji Episkopatu 

Polski ds. Duszpasterstwa Akademi-

ckiego.

– Jestem tutaj, aby słuchać – mówił. – 

Dziękuję za budujące spotkanie żywego 

Kościoła, który wciąż szuka sposobów, by 

być otwartym na potrzeby różnych ludzi.

Forum odbyło się w niedzielę  

(20 lutego) w Auli Krzyża Świętego 

w Bazylice pw. św. Wincentego à Paulo. 

Zakończyło się Mszą świętą w kościele, 

sprawowaną przez ks. bpa Marczaka oraz 

duszpasterzy. l
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Rzym jest miastem męczenników, bar-

dziej niż jakiekolwiek inne na świecie. 

To tutaj właśnie popłynęła krew świę-

tych Piotra i Pawła – największych 

wśród Apostołów. To stało się już 

w czasie pierwszego prześladowania, 

za Nerona i Domicjana. Chrześcijan 

posądzano wtedy o podpalenie Rzymu, 

a także skazywano za nieskładanie ofiar 

panteonowi rzymskich bogów, poma-

wiano też o ohydne czyny, jak grupowe 

orgie seksualne, rytualne zabijanie dzie-

ci i inne wymyślne przestępstwa. 

Cesarz Decjusz w połowie III wieku 

wydał edykt zmuszający do publicznego 

oddawania czci rzymskim bogom pod 

nadzorem komisarzy. Odmowa była 

karana więzieniem, torturami bądź 

śmiercią. 

Później przyszły kolejne prześla-

dowania – z tym największym za 

Dioklecjana. On, próbując uratować 

upadające imperium rzymskie, nakazał 

zniszczenie świątyń chrześcijańskich, 

konfiskatę i spalenie ksiąg świętych, 

surowo zabraniał też gromadzenia się 

chrześcijan. Gdy nakazano wszystkim 

chrześcijanom złożenie ofiar pogań-

skich, wielu z nich wystąpiło aktywnie 

przeciw władzy, ponosząc męczeńską 

śmierć. 

Spośród męczenników tamtych cza-

sów w Rzymie, oprócz wspomnianych 

już Piotra i Pawła szczególną czcią 

otaczano św. Anastazję, św. Łucję,  

św. Wawrzyńca, Kosmę i Damiana,  

św. Agatę, św. Marka, a także św. Sabinę 

i św. Pryskę.

Właśnie Wielki Post wybrano 

w Rzymie, by pielgrzymować do świę-

tych męczenników. 

Matka  
rzymskich kościołów
Po reformie św. Grzegorza Wielkiego 

(reformatora liturgii i muzyki kościel-

nej, od którego imienia pochodzi nazwa 

chorału gregoriańskiego) Wielki Post 

rozpoczynano „Środą Popielcową”. 

Wcześniej rozpoczynał się on w nastę-

pującą niedzielę, zwaną in capite jeiunii.
Na cel pielgrzymki w Środę Po-

pielcową wybrano kościół św. Sabiny. 

Bazylika została zbudowana w czasach 

papieża Celestyna I w V wieku, ale 

wcześniej w tym miejscu prawdopo-

dobnie stał dom świętej. Takie domy 

były często w starożytnym Rzymie 

miejscami spotkań chrześcijan i często 

też przekazywane na własność chrześ-

cijańskiej wspólnocie. Akt przekazania 

nazywał się „tytułem”, stąd nazwa tituli, 
którą określano takie świątynie. 

Takich kościołów jest w Rzymie 

kilkadziesiąt. Każdy dzień Wielkie-

go Postu był „stacją” w innej świątyni. 

Szczególne miejsce w tym zestawieniu 

W Polsce kilka diecezji, na wzór Rzymu, wdrożyło 

praktykę kościołów stacyjnych. W tym roku ten 

zwyczaj podejmuje także Bydgoszcz.

Bydgoskie kościoły poświęcone męczennikom oraz rzymska Bazylika Św. Piotra w Okowach
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zajmuje Bazylika św. Jana na Lateranie, 

która jako kościół stacyjny występuje 

pięć razy, m. in. w pierwszą niedzielę 

Wielkiego Postu i trzy razy w Wielkim 

Tygodniu: w Niedzielę Palmową, Wiel-

ki Czwartek i Wielką Sobotę. Papieska 

Bazylika Najświętszego Zbawiciela,  

św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewange-

listy na Lateranie nazywana jest Matką 

i Głową Wszystkich Kościołów Miasta 

i Świata. To ona (a nie, jak się czasem 

sądzi, Bazylika św. Piotra) jest katedrą 

Rzymu. 

Historia okowów Piotra
Praktyka nabożeństw stacyjnych jest cią-

głym wezwaniem do wspólnej modlitwy. 

Przypomina nam o obcowaniu świętych, 

którzy otaczają Kościół ziemski w jego 

pielgrzymowaniu. Świętego męczen-

nika z danego kościoła przedstawiano 

jako osobę żywą i uważano go za obec-

nego pośród zgromadzonych wiernych. 

W czasie procesji do danej stacji śpie-

wano litanię do Wszystkich Świętych. 

Inna ciekawa historia wiąże się z koś-

ciołem św. Piotra w Okowach. Z No-

wego Testamentu dowiadujemy się, że 

Piotr był więziony dwukrotnie. Dzieje 

Apostolskie opowiadają, że anioł spra-

wił, iż z rąk Piotra opadły kajdany i zo-

stał uwolniony, przechodząc obok śpią-

cych strażników. Eudocja, żona cesarza 

Teodozjusza II, żyjącego w V w., wybrała 

się do Jerozolimy, znalazła okowy, któ-

re krępowały Piotra w czasie drugiego 

uwięzienia i przekazała je papieżowi 

Leonowi Wielkiemu. On porównał 

je z wcześniej posiadanymi kajdanami 

z dziewięciomiesięcznego uwięzienia 

św. Piotra w Mamertine. Jak głosi dawne 

podanie, kajdany w sposób cudowny złą-

czyły się w jeden nierozerwalny łańcuch.

To właśnie przez ten cud Eudocja 

nakazała zbudować Bazylikę św. Piotra 

w Okowach i dedykowała ją apostołowi 

w 442 roku. W poniedziałek pierwsze-

go tygodnia Wielkiego Postu w bazy-

lice czyta się fragment Ewangelii, gdzie 

Chrystus powiada, „byłem w więzieniu 

a odwiedziliście mnie”. Liczba ogniw 

z okowów Piotra zgadza się z liczbą dni 

pozostałych do Uroczystości Zmar-

twychwstania Pańskiego.

Zmiany polityczne, 
koniec nabożeństw
Papież brał udział w procesjach sta-

cyjnych z Bazyliki na Lateranie. Pro-

cesyjny charakter nabożeństw wyszedł 

też poza Rzym. Również w Jerozolimie 

organizował procesje liturgiczne. Przy-

ciągały one pielgrzymów do biblijnych 

miejsc Ziemi Świętej. Później w Kon-

stantynopolu, we wschodniej części ce-

sarstwa, cesarz podążał w procesji przez 

pałac do świątyni Hagia Sophia.

Wróćmy jednak do procesji papie-

skich z Lateranu do kościoła stacyjne-

go. Procesje modlących się chrześcijan 

posuwające się w kierunku Siedmiu 

Wzgórz stały się publiczną manifesta-

cją katolickiej wiary. Liturgie procesyj-

ne były pewnym znakiem mówiącym, 

że to właśnie Kościół jest Miastem 

Boga położonym na wzgórzu i świat-

łością Chrystusa dla świata.

Te wielkie manifestacje wiary, któ-

rymi żył Rzym w Wielkim Poście, 

zakończyły się w XIX wieku. Nastąpił 

wtedy upadek państwa Kościelnego. Po 

klęsce Napoleona III, który był gwa-

rantem militarnym tego papieskiego 

państwa, do Rzymu wkroczyły wojska 

rządowego włoskiego korpusu pod do-

wództwem generała Raffaele Cardorna, 

za zgodą króla Wiktora Emanuela II. 

Po krótkich walkach zdobyto miasto, 

a papież Pius IX ogłosił się więźniem 

Watykanu. Potępił Wiktora Emanuela, 

dynastię sabaudzką i wszystkich, którzy 

przyczynili się do upadku ziemskiego 

dominium św. Piotra. To jednak unie-

możliwiło kontynuację nabożeństw. 

Reżim włoski był pod wpływami 

ateistycznych lóż masońskich, a sy-

tuację wtedy panującą we Włoszech 

z przerażeniem opisywał m. in. młody 

Maksymilian Kolbe, który w tym cza-

sie przebywał w Rzymie jako student. 

Napięta sytuacja między papiestwem 

a państwem włoskim trwała aż do  

1929 r., kiedy to podpisano kompro-

misowe układy laterańskie powołujące 

do życia najmniejsze państwo świata – 

Watykan. 

Zwyczaj powraca
Papież Pius XI nie powrócił do obrzę-

dów liturgii stacyjnych. Jednak zachęcał 

innych biskupów do podjęcia prakty-

ki poprzez udzielanie odpustów. Po  

II wojnie światowej kard. Carlo Re-

spighi, prefekt Urzędu Papieskich 

Ceremonii i wykładowca w Colle-

gium Cultorum Martyrum w Rzymie, 

odegrał ważną rolę w przywracaniu 

popularności wielkopostnych praktyk 

nawiedzania kościołów stacyjnych. 

Jan XXIII ponownie włączył zwyczaj 

do skarbca papieskich ceremonii. Pa-

weł VI gorąco zalecał kontynuowanie 

zwyczaju, przynajmniej w większych 

kościołach na świecie.

Za czasów Jana Pawła II Kongrega-

cja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sa-

kramentów w 1988 r. oświadczyła, że 

„rzymską tradycję praktyk nawiedzania 

kościołów stacyjnych można zalecać 

jako wzór zbierania wiernych w jed-

nym miejscu przy grobach świętych, 

lub w głównych kościołach miasta bądź 

sanktuariach, czy miejscach pielgrzy-

mek, które mają wyjątkowe znaczenie 

dla diecezji”. Benedykt XVI przypo-

mniał że „Obrządki te zachowują swoją 

wartość ponadczasową na przestrzeni 

wieków, ponieważ przypominają nam 

jak ważne jest bezkompromisowe przy-

jęcie słów Chrystusa: »Jeśli kto chce iść 

za mną niech weźmie krzyż swój i Mnie 

naśladuje«”. I konsekwentnie sprawował 

liturgie wielkopostne i Wielkiego Tygo-

dnia w kościołach stacyjnych. 

W Polsce, idąc za wspomnianym 

zaleceniem Kongregacji kilka diecezji, 

w tym warszawska, wdrożyło praktykę 

kościołów stacyjnych. Dziś ten zwyczaj 

podejmuje Bydgoszcz. l
Maksymilian Powęski

Praktyka  
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Dziwimy się, że 

młodzi ludzie 

odchodzą od 

Kościoła, odchodzą 

od chrześcijaństwa. 

Ale zadajmy sobie 

pytanie, czy ci, którzy 

odeszli, kiedykolwiek 

naprawdę poznali 

podstawową 

opowieść o Bogu, 

który za nas umarł? 

Czy to, co odrzucili, 

było prawdą 

o zbawieniu?

Zacznę od historii z życia wziętej, 

prawdziwej. Przyszła do mnie dziesię-

cioletnia córka. – Tato jak to jest? – za-

pytała. – Dlaczego się mówi, że Pan Je-

zus umarł na krzyżu „za nas”? Dlaczego 

„za nas”? Ja tego nie rozumiem…

– No dobrze, znasz przecież tę historię 

o Adamie i Ewie, pierwszych rodzi-

cach? – odpowiadam.

– No tak, że wąż skusił Ewę, a ona Ada-

ma i zjedli ten zakazany owoc…

– No właśnie. Ale jakie przykazanie 

Pan Bóg im dał na początku?

– Że mogą jeść owoce ze wszystkich 

drzew, tylko z tego jednego im nie 

wolno.

– Tak, z drzewa poznania złego i dobre-

go nie wolno im było jeść. I co jeszcze 

Pan Bóg im powiedział? Przestrzegł ich 

przecież, że jeśliby zjedli z tego drzewa 

owoc, to co się stanie?

– To umrą.

– Tak, a wiesz co to znaczyło? 

– No, że umrą, jak od trucizny…

– Nie. To znaczyło – tłumaczę – że nie 

będą mogli już dostać się do nieba. Bo 

śmierci miało nie być, po życiu na zie-

mi miało być tylko przejście do nieba. 

A jeśli zjedzą owoc, to przyjdzie śmierć, 

po której już nie będzie nieba.

– Aha, no i co?

– No i jak wiesz, oni postanowili zjeść 

zakazane owoce. I od tej chwili niebo 

było już zamknięte. Nikt nie mógł do-

stać się do nieba.

– Naprawdę??? Jak to – ich dzieci też? 

– Też.

– Dlaczego?

– Bo ten grzech zniszczył przyjaźń 

Boga i człowieka. A wszyscy inni lu-

dzie – później – my też, dołożyli do 

tego jeszcze swoje grzechy. 

– To co było z ludźmi, jak umierali?

– Szli w takie miejsce, które się nazy-

wa otchłanią, Szeolem albo Hadesem. 

Albo piekłami. Tam nie byli szczęśli-

wi. I tam czekali, aż Pan Jezus umrze 

na krzyżu. I dopiero, gdy umarł jako 

człowiek, to wynagrodził Bogu to zło, 

które wyrządzili pierwsi rodzice. I dla-

tego mówimy, że „zstąpił do piekieł”. 

Naprawdę tam poszedł i wyprowadził 

stamtąd do nieba wszystkich ludzi, któ-

rzy w tym czasie, gdy niebo było za-

mknięte, wierzyli w Boga. I gdy zmar-

twychwstał, zaprowadził ich do nieba. 

– No ale dlaczego się mówi, że Pan Je-

zus umarł „za nas”?

– Bo gdyby nie umarł, to niebo by było 

do dziś zamknięte. I my też byśmy nie 

mogli się tam dostać. 

– Teraz rozumiem.

Ta krótka, wzruszająca rozmowa, 

uświadomiła mi coś jeszcze. Skoro 

po trzech latach szkolnej katechezy, 

nie licząc przedszkola (katolickiego, 

w którym też były lekcje religii!) moje 

dziecko pierwszy raz słyszy o tym, że 

śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa 

ponownie otworzyły nam niebo, to coś 

jest jednak nie tak z przekazem wiary. 

Owszem – uprzedzając wszelką kry-

tykę, ode mnie w pierwszej kolejności 

powinna była to wcześniej usłyszeć. 

I muszę uderzyć się w pierś. Chcę jed-

nak napisać o czymś innym. 

Zapomniany kerygmat
Od kilkudziesięciu lat powtarza się 

w naszym Kościele, że zanim zacznie-

my katechizować, nauczać usystematy-

zowanych dogmatów, znaczenia sym-

boli liturgicznych czy teologii biblijnej, 

to powinniśmy najpierw głosić keryg-

mat. Czym jest ten kerygmat? Wbrew 

groźnemu brzmieniu greckiego słowa 

chodzi o głoszenie najprostszej, naj-

bardziej podstawowej prawdy o Bogu, 

który nas zbawia. To jest właśnie ewan-

gelizacja. Pomińmy teraz, czy stara, czy 

nowa. Po prostu ewangelizacja. Czy 

jest coś istotniejszego w tym kerygma-

cie niż ta prawda, że człowiek zamknął 

przez grzech pierworodny drogę do 

nieba, a Bóg nie zostawił go „pod wła-

dzą śmierci”, ale w miłosierdziu Swoim 

posłał Swego Syna, by za grzechy ludzi 

śmierć poniósł krzyżową i tą ofiarą nie-

bo dla nas odzyskał? 

Dziwimy się, że młodzi ludzie odcho-

dzą od Kościoła, odchodzą od chrześ-

cijaństwa. Ale zadajmy sobie pytanie, 

czy ci, którzy odeszli, kiedykolwiek 

naprawdę tę podstawową opowieść po-

znali? Czy to, co odrzucili, było prawdą 

o zbawieniu? O śmierci Chrystusa za 

nas? Czy było jakimś „wyrobem chrześ-

cijańskopodobnym” wypełnionym być 

może nawet po brzegi moralnością 

i „wartościami chrześcijańskimi”, ale 

pozbawionym istotnego rdzenia? 

Tę opowieść, ten wielki skrót historii 

zbawienia, ja pamiętam z najmłodszych 

lat. Przekazywała go – to również pa-

miętam – na przedszkolnych lekcjach 

religii siostra Katarzyna – elżbietanka. 

Potem było to utrwalane setki razy. 

Coraz rzadziej dziś słyszę o tym – nie-

stety – na kazaniach czy homiliach. Jako 

dzieci uczyliśmy się, że pamiątką tego 

okresu, kiedy niebo pozostawało za-

mknięte, jest w roku liturgicznym adwent. 

Stąd fiolet szat liturgicznych, stąd refleksja 

nad słabością ludzkiej natury – kim byśmy 

byli bez Chrystusa. A dziś – wybaczcie, 

drodzy Księża – czemu ja i moje dzieci 

o tym nie słyszymy? Czemu sprzedaje się 

nam zamiast tego radosną twórczość, że 

adwent to pamiątka ciąży Matki Bożej 

(sic), albo że to czas takiego radosnego 

oczekiwania na Boże Narodzenie? Ow-

szem, ja tych dodatkowych wymiarów 

adwentu nie neguję, niech one jednak 

pozostaną dodatkowymi, akcydentalnymi, 

niech nie przesłaniają prostoty kerygmatu!

„Zbudź się, który śpisz”
Zakończę jednym z najpiękniejszych 

cytatów ze zreformowanej Liturgii 

Godzin. Jest to drugie czytanie z Go-

dziny Czytań (zwanej dawniej jutrznią) 

Wielkiej Soboty. „Co się stało? Wielka 

cisza spowiła ziemię; wielka na niej ci-

sza i pustka. Cisza wielka, bo Król za-

snął. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo 

Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził 

tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł 

w ciele, a poruszył Otchłań. Idzie, aby 

odnaleźć pierwszego człowieka, jak zgu-

bioną owieczkę. Pragnie nawiedzić tych, 

którzy siedzą zupełnie pogrążeni w cie-

niu śmierci; aby wyzwolić z bólów nie-

wolnika Adama, a wraz z nim niewolni-

cę Ewę, idzie On, który jest ich Bogiem 

i synem Ewy. Przyszedł więc do nich 

Pan, trzymając w ręku zwycięski oręż 

krzyża. Ujrzawszy Go praojciec Adam, 

pełen zdumienia, uderzył się w pier-

si i zawołał do wszystkich: »Pan mój 

z nami wszystkimi!« I odrzekł Chry-

stus Adamowi: »I z duchem twoim!«. 

A pochwyciwszy go za rękę, podniósł go, 

mówiąc: »Zbudź się, o śpiący, i powstań 

z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. 

Oto Ja, twój Bóg, który dla ciebie stałem 

się twoim synem. Oto teraz mówię tobie 

i wszystkim, którzy będą twoimi syna-

mi, i moją władzą rozkazuję wszystkim, 

którzy są w okowach: Wyjdźcie! A tym, 

którzy są w ciemnościach, powiadam: 

Niech zajaśnieje wam światło! Tym zaś, 

którzy zasnęli, rozkazuję: Powstańcie!

Tobie, Adamie, rozkazuję: Zbudź 

się, który śpisz! Nie po to bowiem cię 

stworzyłem, abyś pozostawał spętany 

w Otchłani. Powstań z martwych, albo-

wiem jestem życiem umarłych. Powstań 

ty, który jesteś dziełem rąk moich. Po-

wstań ty, który jesteś moim obrazem 

uczynionym na moje podobieństwo. 

Powstań, wyjdźmy stąd! Ty bowiem 

jesteś we Mnie, a Ja w tobie, jako jedna 

i niepodzielna osoba«”. l
Maksymilian Powęski

„Zstąpienie do piekieł", Fra Angelico
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w bardzo b dw bardzo

dbały o to, by żaden skrawek ciała nie 

był widoczny na scenie. W związku 

z tym niezbędne było nawet zmody-

fikowanie naszych strojów ludowych. 

Tancerki musiały przedłużyć halki, 

żeby podczas obrotów, kiedy spódnica 

„idzie w górę”, nie pokazywać nóg, lub 

musiały zakładać bardzo grube rajsto-

py – mówi wiceprezes zespołu. – Same 

figury, układy, są bardzo atrakcyjne, 

przykuwają uwagę energicznością; to 

się bardzo podobało. Omańczycy raczej 

nie mieli wyobrażenia, jakiego widowi-

ska mogą się spodziewać w naszym wy-

konaniu. Podczas występu słyszeliśmy 

wiele braw, a po koncercie Omańczy-

cy do nas podchodzili z gratulacjami, 

mówili: nie spodziewaliśmy się, że to 

będzie tak atrakcyjne – opowiada. 

Egzotycznie, z dyscypliną 
Grafik zespołu był bardzo napięty. – 

Pandemia spowodowała, że nie poje-

chaliśmy w pełnym składzie, w jakim 

planowaliśmy i musieliśmy na ostatnią 

chwilę modyfikować skład wykonaw-

czy. Mieliśmy więc na miejscu próby 

samodzielne, aby dopracować program, 

a także próby z innymi zespołami, po 

to, żeby całe widowisko – koncerty po-

wtarzane przez dwa dni – było dopięte 

na ostatni guzik. Tego organizatorzy od 

nas oczekiwali – miało być atrakcyjnie, 

widowiskowo i perfekcyjnie – mówi.

Mimo to udało się wygospoda-

rować czas na kilka wycieczek 

pod opieką wyznaczonych prze-

wodników. W samym Muskacie 

Zespół był m.in. pod Wiel-

kim Meczetem Sułtana Kabusa, pod 

pałacem Sułtana Al-Alam, w Muzeum 

Narodowym oraz na tradycyjnym baza-

rze – Mutrah Souq. Atrakcję stanowiła 

też przejażdżka wielbłądami i off-road 

po pustyni. – Byliśmy w domu Bedui-

nów, gdzie w podziękowaniu za gościnę 

wykonaliśmy dla rodziny kilka tańców 

kujawskich – opowiada Anna Nogaj.

Oman, jak mówi, postrzegany jest 

jako bardzo tradycyjny kraj islamski. 

Przejawia się to zarówno w kultywowa-

niu religii, jak i zwyczajów – tradycyj-

nych strojów, a nawet tradycyjnej archi-

tektury. W Omanie nie ma wieżowców, 

najwyższy budynek w stolicy liczy  

14 pięter. – Omańczycy bardzo mocno 

podkreślają szacunek i wdzięczność 

wobec sułtana. Mają świadomość tego, 

że ich państwo rozkwitło w ostatnich 

50 latach przede wszystkim dzięki in-

westycjom, które poczynił – tłumaczy 

kierownik kapeli.

Tak jak i w innych krajach arabskich, 

w Omanie nie ma powszechnego do-

stępu do alkoholu. – Jest też poczucie 

dużej kultury na drogach. Przestrze-

ganie prawa (szariatu) jest na bardzo 

wysokim poziomie. Czuliśmy się tak-

że bardzo bezpiecznie, jeżeli chodzi 

o samą pan-

d e m i ę , 

ponie-

w a ż 

w y -

s z c z e p i a l -

n o ś ć  j e s t 

t a m  n a 

p o z i o -

mie 80/90 procent (trzy dawki/dwie 

dawki) – mówi. Swoisty porządek 

wynika z autonomicznego, a nawet 

autokratycznego charakteru tutejszej 

władzy: decyzją sułtana osoby nie-

zaszczepione nie mają wstępu do in-

stytucji kultury, supermarketów itd. 

Mieszkańcy, chcąc normalnie funkcjo-

nować, podporządkowali się.

– Omańczycy bardzo dbają o to, żeby 

utrzymać tradycję, ale przedstawiają się 

jako naród przyjazny, otwarty, toleran-

cyjny i na każdym kroku podkreślają, 

że „dobro ich gości to ich dobro” – opo-

wiada Anna Nogaj. – W swobodnych 

rozmowach bardzo często podkreślali 

walory islamu, chcąc nam pokazać, że 

jest dobrą religią, tolerancyjną, a oni są 

otwarci i przyjaźnie nastawieni na róż-

ne kultury. 

 Koncert  
z Polonią na widowni
Czy wyjazd zaowocował jakimiś no-

wymi zaproszeniami dla Ziemi Bydgo-

skiej? – Polski przedstawiciel organiza-

cji FIDAF, Maria Szupiluk, która była 

z nami na festiwalu, już myśli o pro-

mocji naszego zespołu w kolejnych 

przedsięwzięciach. Wymiana z Oma-

nem, Kostaryką, Baszkirią też miała 

miejsce, zobaczymy, na ile to zaowo-

cuje kolejnymi zaproszeniami – tłuma-

czy kierownik kapeli. – Ponadto każdy 

taki wyjazd daje możliwość nawiązania 

kontaktów, chociażby poprzez Polonię. 

Bardzo cenimy sobie to, że Polonia, 

która mieszka w Omanie, z własnej 

inicjatywy przyszła na nasz 

koncert, że chciała w tym 

wydarzeniu uczestniczyć; 

z drugiej strony to do Oma-

nu rzadko przyjeżdżają artyści 

z Polski, a występ zespołu folklo-

rystycznego był dla nich niezwykle 

wzruszający. Dla naszego Zespołu 

kontakt z Polonią też jest bardzo 

cenny – dodaje.

Zespół Pieśni i Tańca „Zie-

mia Bydgoska” prezentuje folklor 

Kujaw, Pałuk, Kaszub, a także tańce 

i pieśni wielu innych regionów folk-

lorystycznych Polski. Zespół tworzy 

łącznie grupa ok. 160 osób: dzieci, 

młodzież i dorośli. Był wielokrotnie 

nagradzany, zdobył m.in. Grand Prix na 

Festiwalu Golden Waterfall w Batumi 

w Gruzji. Koncertował m.in. w Danii, 

Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Peru, 

Turcji, Gruzji, Sycylii, Czarnogórze, 

Indiach. Prezesem i kierownikiem ar-

tystycznym Zespołu jest Elżbieta Kor-

naszewska. l
Marta Kocoń
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Okruchy z prawie 80 lat historii.  
Prace nauczycieli plastyka w bwa
Do 14 kwietnia w Galerii Miejskiej bwa można oglądać wystawę „Po-Za Czasem i Kanonem”. Ekspozycja prezentuje 

wybrane prace pedagogów Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, głównie 

z ostatnich kilkunastu lat.  

Deszczowa pogoda nie zniechęciła 

miłośników sztuki do przekroczenia 

w środę (16 lutego) gościnnych progów 

Galerii Miejskiej bwa (ul. Gdańska 20). 

Nic dziwnego. Zespół Szkół Plastycz-

nych im. Leona Wyczółkowskiego to 

uznana marka wśród szkół artystycz-

nych całej Polski. A poziom warszta-

towy i artystyczny nauczycieli wprost 

przekłada się na przyszłe dokonania ich 

wychowanków. I pewnie niektórzy, jak 

tu często bywa, wrócą do plastyka już 

jako pedagodzy. 

Wystawa nie ma charakteru ani 

przekrojowego, ani podsumowują-

cego. Prezentowane prace to ledwie 

ułamek twórczości nauczycieli, którzy 

w czasie prawie 80 lat istnienia szkoły 

przekazywali swoją wiedzę kolejnym 

pokoleniom. To wydarzenie jest za to 

zachętą dla młodych ludzi do wytrwa-

łej pracy, bo wynik aktu tworzenia staje 

się dziełem dopiero w oczach odbiorcy. 

Na ostateczny efekt – uznanie widza 

– składa się oprócz talentu także zdol-

ność panowania nad tworzywem, a ta 

pojawia się po wieloletnich próbach 

i ćwiczeniach. 

Nie sposób nie wyobrazić sobie więc, 

że zajmująca sporo miejsca instalacja 

„Nadmiar” grupy pod kierownictwem 

Violi Kuś to właśnie alegoria mozolne-

go pokonywania przez uczniów włas-

nych niedoskonałości podczas prób, 

które swoje miejsce znajdują potem 

w niepamięci...

„Przedstawieni na wystawie autorzy 

pomimo różnic wynikających m.in. z ży-

ciowych doświadczeń czy odmiennych 

spojrzeń na sztukę, za pomocą włas-

nych środków wypowiedzi przedstawili 

swoje wizje, wyobrażenia, wrażliwość 

artystyczną. Tworzyli, bądź wciąż two-

rzą, sztukę wynikającą z wewnętrznych 

potrzeb, czasami niemieszczącą się 

w klasycznych kanonach, intuicyjną” – 

czytamy w opisie ekspozycji. „Wystawa 

obejmuje malarstwo, rysunek, grafikę, 

fotografię, rzeźbę/ceramikę, video, pra-

ce nauczycieli aktualnie pracujących 

w szkole, jak również zaproszonych 

nauczycieli niepracujących już w szko-

le. Prezentacja ma na celu przybliżenie 

wieloaspektowości i złożoności sztuki, 

czasami innej niż ta postrzegana i rozu-

miana klasycznie, a ukazanie indywidu-

alizmu i intuicyjności artystów”.

Oglądając prezentowane prace, 

warto zwrócić uwagę na dwie z nich. 

Jedna to pochodzący ze zbiorów pla-

styka obraz namalowany przez za-

łożyciela szkoły i jej pierwszego dy-

rektora Mariana Turwida, a druga 

to obraz Joanny Wiśniewskiej-Ko-

śmider – nauczycielki... matematyki.  

Zespół Szkół Plastycznych im. Leo-

na Wyczółkowskiego, mieszczący się 

w zabytkowym, pięknym budynku, 

wypełniony jest artystycznym duchem 

od piwnicy po dach.

Kuratorem wystawy „Po-Za Czasem 

i Kanonem”  jest Agnieszka Elwertow-

ska-Komuniewska, nauczyciel rysun-

ku i malarstwa w ZSP, a koordynacją 

działań z ramienia galerii zajmuje się 

Agnieszka Gorzaniak. 

Ekspozycję można oglądać do  

14 kwietnia. l
Jacek Kargól

Szkoła, założona w 1945 roku, początkowo 

mieściła się w Pomorskim Domu Sztuki przy 

dawnych al. 1 Maja 20, obecnie ul. Gdańskiej. 

Potocznie nazywana była Turwidówką, od na-

zwiska założyciela, Mariana Turwida – literata, 

malarza, organizatora życia artystycznego na Po-

morzu. Oficjalną nazwę zmieniała wielokrotnie: 

Wolne Studium Artystyczne (1945), Państwowe 

Liceum Technik Plastycznych (1947), Państwowe 

Liceum Sztuk Plastycznych (1961/1962), Ogól-

nokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych (1999),  

Zespół Szkół Plastycznych (2002), Liceum Sztuk 

Plastycznych (2019).

D o założycieli  oprócz Turwida należeli  

m. in.: Stanisław Brzęczkowski (grafik) i Tadeusz 

Mokrzycki (malarz). W gronie pierwszych wykła-

dowców byli wybitni twórcy polskiej kultury: prof. 

Stanisław Horno-Popławski (rzeźbiarz) i prof. Jerzy 

Remer (muzeolog i konserwator zabytków). 

W 1982 r. placówka została przeniesiona do zabyt-

kowego budynku przy ul. Konarskiego. To jedna z naj-

starszych i wiodących szkół artystycznych w kraju. l

prace to  

 
nauczycieli, 

 
 

istnienia  
 

 
 

Instalacja „Nadmiar” stworzona przez grupę pod kierownictwem Violi Kuś 
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Sebastian Tucholski, „Figury ciała”, 2016, węgiel na papierze
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Wydawnictwo Stara Szuflada dopiero raczkuje na rynku wydawniczym, jednak już pierwsze miesiące istnienia 

oficyny pokazują, że właściciele podchodzą do misji z pełną determinacją i zaangażowaniem. Świadczy o tym choćby 

rozpoczęcie serii 22 książek poświęconych dziejom Marynarki Wojennej Polski Odrodzonej.

Autorem wszystkich tomów jest znany 

pisarz-marynista Mariusz Borowiak. 

Pomimo że jest Wielkopolaninem, to 

nie charakteryzuje się przysłowiowym 

skąpstwem. Dzieli się hojnie z czytelni-

kami zarówno szeroką wiedzą na temat 

poruszanych zagadnień, jak i bogatym 

zasobem ikonograficznym. Z założenia 

każdy z tomów ma zostać wzbogacony 

o ponad 200 ilustracji archiwalnych, 

szkiców i map. Dotychczas ukazały 

się dwa tomy: pierwszy „Stawiacz min 

ORP »Gryf« 1934–1939” oraz drugi 

„Dywizjon Ćwiczebny i Dywizjon Mi-

nowców 1921–1939”. Przypatrzymy się 

im po kolei.

„Stawiacz min  
ORP »Gryf« 1934–1939”
Pierwszy tom składa się z czterech 

głównych rozdziałów. Pierwszy, za-

ledwie kilkustronicowy, jest niejako 

wprowadzeniem: pozwala nieobe-

znanemu czytelnikowi zapoznać się 

z tematem jednostek zajmujących się 

minowaniem wód. 

W następnym rozdziale autor 

z wielkim znawstwem przybliża ge-

nezę zamówienia i budowy we Fran-

cji dużego stawiacza min dla Polskiej 

Marynarki Wojennej, którym oczy-

wiście był tytułowy ORP „Gryf ”. Do-

wiadujemy się, w jaki sposób doszło 

do zamówienia jednostki, przybycia 

statku do portu wojennego w Gdyni 

oraz poznajemy charakterystykę tech-

niczną okrętu.

Trzeci rozdział dotyczy służby tego 

największego okrętu bojowego służące-

go pod polską banderą. Autor przedsta-

wia wizyty zagraniczne, a także przy-

gotowania załogi do nadchodzących 

zmagań wojennych, które wówczas 

przeczuwano.

W ostatnim rozdziale poznajemy 

wojenne zmagania jednostki, trwa-

jące zaledwie trzy dni. Pierwszego 

dnia wojny ORP „Gryf ” wziął udział 

w nieudanej próbie minowania Zatoki 

Gdańskiej, co przeszło do historii jako 

operacja „Rurka”. Akcja została zni-

weczona w trakcie bitwy powietrzno-

-morskiej z niemieckimi bombowca-

mi. 3 września w godzinach porannych 

stojący w porcie helskim „Gryf ” wdał 

się w pojedynek artyleryjski z niszczy-

cielami wroga. Wspomagał go ORP 

„Wicher”. Większość załogi „Gryfa” 

otrzymała przydział do lądowej obrony 

wybrzeża. Na pokładzie zostały jedynie 

osoby niezbędne do prowadzenia walki 

artyleryjskiej. 

Początkowe walki z dwoma niemie-

ckimi niszczycielami można uznać za 

sukces. Po trafieniu w jedno z dział 

okrętu „Leberecht Maass” postawio-

no zasłonę dymną, by jednostka mo-

gła odpłynąć. Co jednak nie udało się 

niemieckim marynarzom, udało się 

pilotom. Niemal od samego rana pro-

wadzili naloty bombowe na „Gryfa” 

i „Wichra”, doprowadzając do zatopie-

nia tego drugiego i pożaru na „Gryfie”. 

Kolejne trafienia spowodowały wyciek 

i zapłon paliwa. Wybuchająca zapasowa 

amunicja przeciwlotnicza nie pozwoli-

ła ekipom ratowniczym zbliżyć się do 

„Gryfa”.

Ostatnim akordem historii okrętu 

jest powstanie baterii nr 34. Gdy po-

żar wygasł, z inicjatywy por. Edmunda 

Pappelbauma zdjęto z wraku, którego 

nadbudówki i maszty wystawały ponad 

powierzchnię morza, trzy rufowe arma-

ty kal. 120 mm i ustawiono na lądzie. 

Zostały one zniszczone przez obsady 

po kapitulacji Helu.

Co ciekawe, jednym z dowódców 

okrętu w 1938 r. był kmdr ppor. Stani-

sław Dziemisiewicz, którego biografię 

również napisał Mariusz Borowiak, 

a której recenzję publikowaliśmy na 

stronie „Tygodnika Bydgoskiego”.

„Dywizjon Ćwiczebny 
i Dywizjon Minowców 
1921–1939”
Drugi tom z serii podzielony został 

na sześć rozdziałów. Pierwszy opo-

wiada o niełatwych początkach Ma-

rynarki Wojennej II RP. Ten frag-

ment w mojej ocenie powinien był 

znaleźć się w tomie pierwszym – był-

by bardzo dobrym wprowadzeniem 

w serię. W rozdziale tym znajdziemy 

niezmiernie ciekawe informacje na 

temat portu wojennego w Pucku, 

a także budowy Portu Wojennego 

i Schroniska dla Rybaków w Gdyni. 

Autor zebrał i w przystępny sposób 

przedstawił trudne początki naj-

ważniejszej bazy morskiej w Polsce. 

Dodatkowo to, co zostało opisane, 

możemy zobaczyć na załączonych 

fotografiach archiwalnych. Dopie-

ro takie połączenie daje nam ogląd 

trudnej, by nie rzec beznadziejnej 

sytuacji, z jaką musieli zmagać się 

pierwsi polscy marynarze.

Kolejny rozdział jest już właściwym 

wstępem do omawianego tomu. Autor 

przedstawia w nim nową generację 

pełnomorskich minowców pełniących 

służbę w Polskiej Marynarce Wojennej. 

Opisuje działania podejmowane przez 

ówczesnego dowódcę floty kadm. Jó-

zefa Unruga, którego biografię również 

napisał. Unrug niemal każdego dnia 

odwiedzał Warsztaty Portowe Mary-

narki Wojennej, doglądając postępu-

jących tam prac. Był wielkim zwolen-

nikiem remontów starych okrętów, ale 

jeszcze większym – budowy nowych 

jednostek. W dalszej części autor uka-

zuje nam wizję budowy nowoczesnych 

okrętów trałowych, służących oczysz-

czania akwenów z min za pomocą ho-

lowanych trałów.

Czwarty rozdział, zaledwie kilku-

stronicowy, zawiera kompendium wie-

dzy na temat służby tych specyficznych 

okrętów od 1936 do 1939 roku. Ważną 

częścią opowieści stanowią opisy rejsów 

i wizyt zagranicznych. Zwieńczeniem 

pokojowej służby „ptaszków”, jak na-

zywano ten typ okrętów, była budowa 

trałowców typu „Czapla”. Dowództwo 

Polskiej Marynarki Wojennej, wyko-

rzystując sukces budowy trałowców 

typu „Jaskółka”, chciało niejako iść za 

ciosem i wybudować znacznie większe 

jednostki. Na przeszkodzie jednak sta-

nął brak środków. Zrekompensowano 

to sobie budową dwóch jednostek po-

przedniego typu. 

Ostatni rozdział stanowi opowieść 

o wojennych losach jednostek trałow-

ców. Znajdziemy tu wiele odniesień do 

ORP „Gryf ”, któremu poświęcony był 

pierwszy tom serii. Informacje zawar-

te w drugim tomie stanowią z jednej 

strony uzupełnienie, a z drugiej strony 

pozwalają na lekturę tomu drugiego 

jako samodzielnej publikacji. 

Dywizjon Minowców, chociaż spra-

wił Niemcom dość dużo problemów, to 

jednak nie miał wielkich szans w starciu 

z niemieckim lotnictwem bombowym, 

które dziesiątkowało polskie okręty. 

Podsumowując, Borowiak stwierdza, że 

minowce mogłyby zdziałać o wiele wię-

cej, lecz na przeszkodzie stanęła stag-

nacja polskiego dowództwa, które nie 

do końca wiedziało, jak wykorzystać ten 

typ statków w działaniach wojennych. 

Po kapitulacji Niemcy postanowili 

podnieść i po odremontowaniu wcie-

lić do służby najważniejsze polskie 

okręty. Nie wszystkie jednak się do 

tego nadawały. Zrezygnowano z wcie-

lenia „Gryfa”, „Wichra” i „Jaskółki”, 

z dna podniesiono jedynie „Rybitwę”, 

„Mewę”, „Czajkę” i „Żurawia”. Po 

remoncie statki włączono do służby 

w Kriegsmarine. Jako ciekawostkę au-

tor podaje, że trałowiec „Czajka” został 

przez Niemców nazwany „Westerplat-

te”. Po wojnie Polacy odnaleźli okręt 

i ponownie wcielili go do służby. Został 

z niej ostatecznie wycofany w 1977 r, 

kiedy to trafił na złom. 

12 marca 1946 r. cztery polskie okrę-

ty, które w trakcie wojny pełniły służbę 

w niemieckiej marynarce wojennej, po-

wróciły do Polski. 

Dwa tomy autorstwa Mariusza Bo-

rowiaka , które dotychczas trafiły do rąk 

czytelników, stanowią bardzo ciekawy 

zalążek całej serii. W marcu na półkach 

księgarskich znaleźć się ma trzeci tom 

dotyczący Oddziału Wydzielonego 

Wisła, nad którym patronat medialny 

objął „Tygodnik Bydgoski”. l
Krzysztof Drozdowski

Mariusz Borowiak, „Marynarka Wojenna Polski Odrodzonej”, tom 1: „Stawiacz min ORP »Gryf« 1934–1939”, 

tom 2: „Dywizjon Ćwiczebny i Dywizjon Minowców 1921–1939”, wydawnictwo Stara Szuflada, 2021
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– Miło było widzieć szerokie uśmiechy, 

radość, okrzyki zachwytu i zapewnienia, 

że nigdy nie zapomną tego spotkania – 

mówiła Irena Kaczmarek, jedna z mam 

uczestniczących w zabawie. W sobotę  

(12 lutego) dzieci z niepełnosprawnościami, 

ich rodziny i bliscy wzięli udział 

w walentynkowo-karnawałowych 

warsztatach tanecznych w Domu Polskim.

Zabawę zorganizowały „Dziecięce Graf-

fiti" i Towarzystwo Przyjaciół Downa 

w Grudziądzu, a poprowadziła Katarzyna 

Kostańska-Maziarz, szefowa toruńskiej 

szkoły tańca „W Tan”. Pod jej czujnym 

okiem uczestnicy odtańczyli m.in. po-

loneza. Nie zabrakło tańców integracyj-

nych, w parach i w kręgu ani konkursów.

Zaproszenie do zabaw i piosenek 

z gestami wielbiącymi Boga porwało 

każdego na parkiet. Ten zapał połączył 

wszystkich w jedną wielką rodzinę, którą 

tworzą członkowie wielu stowarzyszeń. 

Bawili się m.in. goście z Grudziądza 

ze Stowarzyszenia Towarzystwo Przy-

jaciół Downa, przedstawiciele wspól-

noty „Wiara i Światło” zarówno z „Byd-

goskich Puci” z Fordonu, jak i „Barki” 

z Bazyliki, Ruch Na Rzecz Godności 

Osób Niepełnosprawnych „Wyzwa-

nie”, Stowarzyszenie Rodzina Miłości 

Ofiarnej, przedstawiciele „Fundacji 

Wiatrak”, Młodzieży Misjonarskiej, 

Neokatechumenatu, oraz grupa „Wa-

taha”, która pomagała organizacyjnie.

Spotkanie miało uroczysty charakter. 

Wiele osób przygotowało z tej okazji 

kolorowe stroje i ćwiczyło układy ta-

neczne. Swój popisowy numer wyma-

gający wielogodzinnych ćwiczeń przed-

stawili goście z Grudziądza.

– To trudny czas dla naszych pod-

opiecznych, wszyscy są spragnieni kon-

taktu. Przez szereg lat przyzwyczaili się 

już do kalendarza naszych imprez – mó-

wił Piotr Częstochowski, pomysłodawca 

Dziecięcego Graffiti. – Mniejsza aktyw-

ność fizyczna w wielu przypadkach po-

łączona ze zdalnymi zajęciami i wyco-

fanie się części naszych rodzin ze świata 

zewnętrznego ma ogromny wpływ na 

osłabienie organizmu i częste stany de-

presyjne – dodaje Częstochowski.

Koncentrując się na metodycznej pra-

cy prozdrowotnej, organizatorzy poprzez 

taniec chcą zapobiec różnym problemom, 

zarówno somatycznym, jak i psychicz-

nym np. wycofaniu społecznemu, czy de-

presji, która niestety, w związku z izolacją 

wynikającą z pandemii, stała się dużym 

problemem tej społeczności.

Zabawa dzieci – jak mówi organi-

zator – ma działać „przeciwcovidowo”: 

po długim okresie izolacji społecznej 

przyszedł czas na zatroszczenie się 

o zdrowie psychiczne i fizyczne.

– Nasze dzieci poznają świat nama-

calnie, przez słuchanie i bezpośredni 

kontakt. Miło było widzieć szerokie 

uśmiechy, radość, okrzyki zachwytu i za-

pewnienia, że nigdy nie zapomną tego 

spotkania – mówiła Irena Kaczmarek, 

jedna z mam uczestniczących w zabawie.

– W minioną sobotę połączył nas ta-

niec integracyjny. Współpraca naszych 

środowisk daje podopiecznym dużo 

radości – mówił Arkadiusz Gurajdow-

ski z Towarzystwa Przyjaciół Downa 

w Grudziądzu. – Z punktu widzenia 

rodzica dostrzegamy potrzebę two-

rzenia takiej rozrywkowo-artystycznej 

przestrzeni – dodaje.

Do wspólnej zabawy przyłączyli się 

biskup diecezji bydgoskiej Krzysztof 

Włodarczyk i duszpasterz osób nie-

pełnosprawnych ks. Janusz Tomczak. 

Ksiądz biskup życzył uczestnikom 

pięknych przeżyć i radosnej zabawy, 

a na koniec pobłogosławił ich i rozdał 

dzieciom na pamiątkę obrazki Matki 

Bożej Pięknej Miłości.

Wstęp na warsztaty był wolny, jed-

nak ze względu na duże zainteresowa-

nie oraz obostrzenia pandemiczne lista 

uczestników była ograniczona. Imprezę 

zorganizowano zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami sanitarnymi. l
Tekst i zdjęcia: Anna Kopeć

Dziecięce Graffiti jest organi-
zacją non-profit, skupiającą dzieci 

z Zespołem Downa i innymi  
niepełnosprawnościami oraz ich 

rodziców. Podejmuje szereg cyklicz-
nych inicjatyw, np. spotkania mu-

zealna, organizuje okolicznościowe 
imprezy i wspólne wyjścia.

Towarzystwo Przyjaciół Downa 
z Grudziądza działa od 2005 roku 
na rzecz dzieci niepełnosprawnych 

głównie z Zespołem Downa.  
Stowarzyszenie powstało z inicja-

tywy rodziców dzieci  
z ZD i do chwili obecnej jest 

przez nich prowadzone. Towpede 
organizuje zajęcia terapeutyczne, 

uwzględniając potrzeby i możliwo-
ści swoich podopiecznych.



13
Tygodnik Bydgoski
24 lutego 2022



14
Tygodnik Bydgoski

24 lutego 2022

Rekord Polski Damiana Czykiera na 60 metrów przez płotki i kolejny świetny bieg Ewy Swobody to największe 

wydarzenia wtorkowego (22 lutego) mityngu ORLEN Copernicus Cup Toruń 2022. To najsilniej obsadzony halowy mityng 

lekkoatletyczny w Polsce, jeden z siedmiu tegorocznych zawodów tzw. złotej kategorii World Athletics Indoor Tour.

Czykier rekord Polski pobił czasem 

7.48. Najlepszy wynik w historii pol-

skiej lekkiej atletyki przez 23 lata na-

leżał do Tomasza Ścigaczewskiego. To 

czwarty w tym roku wynik na świecie, 

a Czykier wygrał bieg finałowy, wy-

przedzając innego reprezentanta Polski 

Jakuba Szymańskiego.

– To przerosło moje oczekiwania. 

Miałem bardzo ciężki sezon przygoto-

wawczy. Tylko moi najbliżsi wiedzą, ile 

mnie to kosztowało. Czuję się najlepiej 

w życiu, bo to była bardzo długa droga. 

Napisałem po igrzyskach, że czas na 

zmiany. Te zmiany zaowocowały tym 

dzisiejszym wynikiem. Wydaje mi się, 

że to będzie mój nowy standard, otwo-

rzyłem swoją nową karierę płotkarską 

– komentował Czykier.

Mityng kończył bieg na 60 metrów 

kobiet z rewelacyjną w tym sezonie 

Ewą Swobodą i pięciokrotną mistrzy-

nią olimpijską Elaine Thompson-He-

rah. Polka kolejny raz zwyciężyła, tym 

razem wynikiem 7.03. To nowy rekord 

mityngu ORLEN Copernicus Cup, 

a świetnie pobiegła też inna Polka Pia 

Skrzyszowska, która z czasem 7.14 fi-

niszowała na trzeciej pozycji.

– Przez dwa lata nie mogłam bawić się 

startami, a teraz wreszcie się bawię i jest 

super. Cieszę się z tego i jeszcze mam 

wyniki. Czego więcej chcieć? A jak to 

jest pokonać Elaine? Pokonać tak uty-

tułowaną kobietę to jest wielka sprawa. 

W Tokio na igrzyskach miała trzy złote 

medale, a ja z nią właśnie wygrałam na 

sześćdziesiąt metrów. Wow! – cieszyła się 

Swoboda. Z kolei w biegu na 60 metrów 

mężczyzn zwyciężył Amerykanin Elijah 

Hall-Thompson, ale kapitalnie pobiegł też 

reprezentant Polski Adrian Brzeziński, 

który z wynikiem 6.57 zajął trzecią lokatę.

Holenderka Femke Bol (50.64) nie 

dała się pokonać polskim zawodnicz-

kom na 400 metrów. Na drugim miej-

scu, z wynikiem o pięć setnych sekundy 

gorszym od rekordu Polski Anny Kieł-

basińskiej, finiszowała Natalia Kacz-

marek (51.15), a trzecią lokatę zajęła 

Justyna Święty-Ersetic (51.40). Drugie 

miejsce w swojej serii zajęła Iga Baum-

gart-Witan (BKS Bydgoszcz) z najlep-

szym wynikiem w tym roku 52.54. l
Materiały:

ORLEN Copernicus Cup Toruń 2022

Fot. Paweł Skraba

sport

Kobiety

60 metrów

1. Ewa Swoboda (Polska) 7.03

2. Elaine Thompson-Herah (Jamajka) 7.04

3. Pia Skrzyszowska (Polska) 7.14

400 metrów

1. Femke Bol (Holandia) 50.64 

2. Natalia Kaczmarek (Polska) 51.15

3. Justyna Święty-Ersetic (Pol-

ska) 51.40

800 metrów

1. Catriona Bissey (Au-

stralia) 2:00.16

2. Halimah Nakaayi 

(Uganda) 2:00.19

3 . Tigist Girma 

(Etiopia) 2:00.19

4. Angelika Cicho-

cka (Polska) 2:00.53

1500 metrów

1 . Gudaf Tsegay 

(Etiopia) 3:54.77

2. Lemlem Hailu (Etiopia) 

4:02.25

3. Freweyni Hailu (Etiopia) 4:02.25

9. Martyna Galant (Polska) 4:11.86

60 metrów przez płotki

1. Devyne Charlton (Bahamy) 7.90 

2. Reeta Hurske (Finlandia) 7.96

3. Luca Kozak (Węgry) 7.97

7. Klaudia Wojtunik (Polska) 8.08 

Skok w dal

1. Khaddi Sagnia (Szwecja) 6.70

2. Milica Gardasevic (Serbia) 6.66

3. Jazmin Sawyers (Wielka Brytania) 

6.46 

4. Anna Matuszewicz (Polska-

-MKL Toruń) 6.44 (rekord Polski 

juniorek)

Mężczyźni

800 metrów

1. Elliot Giles (Wielka Brytania) 

1:45.42

2. Andreas Kramer (Szwecja) 1:45.71

3. Collins Kipruto (Kenia) 1:45.94

4. Marcin Lewandowski (Polska) 

1:46.01 

3000 metrów

1. Lamecha Girma (Etiopia) 7:31.09

2. Selemon Barega (Etiopia) 7:31.39

3. Jacob Krop (Kenia) 7:31.90

8. Michał Rozmys (Polska) 7:49.83

60 metrów

1. Elijah Hall-Thompson (USA) 6.53

2. Mike Rodgers (Stany Zjednoczone) 6.55

3. Artur Cisse (Wyb. Kości Słoniowej) 6.57

3. Adrian Brzeziński (Polska) 6.57

60 metrów przez płotki

1. Damian Czykier (Polska) 7.48 

2. Jakub Szymański (Polska) 7.63

3. Wilhem Belocian (Francja) 7.65

Pchnięcie kulą

1. Filip Mihaljević (Chorwacja) 21.84

2. Konrad Bukowiecki (Polska) 21.83

3. Nick Ponzio (Włochy) 21.53

Skok o tyczce

1. Ernest Obiena (Filipiny) 5.81

2. Ben Broeders (Belgia) 5.71

3. Thiago Braz (Brazylia) 5.71

5. Piotr Lisek (Polska) 5.61
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To i owo na sportowo
Piłkarze wracają na boiska
Od rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu okręgu roz-

poczną wiosenne granie piłkarze Zawiszy Bydgoszcz. 

Ich rywalem w 1/8 będzie lider klasy okręgowej Tłu-

chowia Tłuchowo. Mecze tej fazy zaplanowano na 

weekend 5/6 marca.

W siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Noż-

nej pary rozgrywek okręgowego Pucharu Polski rozloso-

wano pod koniec stycznia. Zawisza Bydgoszcz trafił na 

lidera klasy okręgowej (grupa kujawsko-pomorska II) Tłu-

chowię Tłuchowo. Pucharowy rywal Zawiszy w drodze 

do 1/8 finału pokonał na wyjeździe Lubieniankę Lubień 

Kujawski 7:2 oraz u siebie Lidera Włocławek 3:1. Warto za-

uważyć, że hat-tickiem w tym meczu popisał się 24-letni 

Dawid Kieplin, który jako nastolatek posmakował gry na 

boiskach ekstraklasy w barwach Wisły Płock. W sezonie 

2016/17 zaliczył w sumie 111 minut w meczach z Piatem 

Gliwice i Śląskiem Wrocław.

Drużyna z Tłuchowa rewelacyjnie spisuje się w roz-

grywkach ligowych. W 15 spotkaniach rundy jesien-

nej nie doznała goryczy porażki. Wygrała 13 meczów 

i dwa razy zremisowała. Na koncie ma 41 punktów 

i stosunek bramkowy 64–17. Zajmuje pierwsze miej-

sce w tabeli z przewagą trzech punktów nad Łokiet-

kiem Brześć Kujawski.

Gmina Tłuchowo leży przy granicy z województwem 

mazowieckim. Liczy niespełna pięć tysięcy mieszkańców. 

Ale klub z Tłuchowa ma duże ambicje. Na jego czele sta-

nął ostatnio główny sponsor Stanisław Kuciński. Jak pod-

kreśla, celem Tłuchowii jest nie tylko awans do IV ligi, ale 

również awans zespołu rezerw do A-klasy. – Jest ambitny 

projekt na naprawdę duże pieniądze, ale wiadomo, że 

wszystko musi potrwać. Na pewno marzy nam się nowa 

płyta boiska, ogrodzenie, tablica świetlna, słowem no-

woczesność. Chcemy, aby to było nowe spojrzenie na 

Tłuchowię, nowa jakość – cytowały zapowiedzi prezesa 

Kucińskiego lokalne media.

Drabinka rozgrywek pucharowych na szczeblu okręgu 

ułożyła się tak, że w przypadku wygranej z Tłuchowią, 

Zawisza trafi na zwycięzcę pary Elana II – Sparta Brod-

nica. Z kolei rywalem w ewentualnym półfinale może 

być ktoś z czwórki: Włocłavia, Olimpia Grudziądz, Chemik 

Bydgoszcz, Sportis Łochowo.

Zestaw par 1/8 Pucharu Polski na szczeblu K-PZPN (5/6 marca)
Tarpan Mrocza – Unia Janikowo

Orlęta Aleksandrów Kujawski – Wda Świecie

Pogoń Mogilno – Elana Toruń

Start Pruszcz – Lech Rypin

Włocłavia Włocławek – Olimpia Grudziądz

Chemik Bydgoszcz – Sportis Łochowo

Tłuchowia Tłuchowo – Zawisza Bydgoszcz

Elana II Toruń – Sparta Brodnica

Tydzień później Zawisza wznowi walkę w III lidze (gr. 

2). W meczu 19. kolejki bydgoszczanie podejmą na 

własnym boisku Sokół Kleczew, z którym w sierpniu 

ubiegłego roku przegrali pojedynek wyjazdowy 0:2. 

Przypomnijmy, że zespół Zawiszy do tej pory w roz-

grywkach ligowych wygrał sześć spotkań, pięć zre-

misował i siedem razy schodził z boiska pokonany. 

Niebiesko-czarni mają na koncie 23 punkty i zajmują 

w tabeli 10. pozycję ze stratą 18 oczek do liderującej 

Olimpii Grudziądz i siedmioma punktami przewagi 

nad strefą spadkową. Sokół zaś jest trzeci w tabeli 

z dorobkiem 37 punktów. Początek spotkania zapla-

nowano na godz. 17.00 w sobotę (12 marca). 

Siatkarki Pałacu  
raczej zostaną w elicie

W bezpośrednim meczu najsłabszych zespołów tego-

rocznych rozgrywek siatkarskiej Tauron Ligi drużyna Pol-

skie Przetwory Pałac Bydgoszcz pokonała Jokera Świecie 

3:1 i tym samym na cztery mecze przed zakończeniem 

rundy zasadniczej zwiększyła do sześciu punktów prze-

wagę nad ostatnim zespołem w tabeli.

Mecz outsiderów odbył się w poniedziałek (21 lutego) 

w bydgoskiej hali Łuczniczka. Zespół ze Świecia walczył 

dzielnie i nawet wygrał pierwszego seta 26:24. Potem 

górą były bydgoszczanki, które wygrały kolejne partie 

do 23, 19 i 21. 

Dla bydgoskich siatkarek ten sezon jest wyjątkowy. Już 

30. raz z kolei grają na najwyższym szczeblu rozgrywek. 

Jednak jubileusz jest bardzo burzliwy. W połowie listopa-

da klub pożegnał się z dotychczasowym szkoleniowcem 

Piotrem Matelą (trafił do Świecia) i zatrudnił włoskiego 

trenera Alessandro Lodiego. Jednak na kilka dni przed 

meczem z Jokerem doszło do kolejnej zmiany na kluczo-

wym stanowisku w sztabie trenerskim. Zespół objął Mi-

rosław Zawieracz i to on ma utrzymać drużynę w elicie. 

Do zakończenia rundy zasadniczej rozgrywek siatkar-

skiej Tauron Ligi pozostał miesiąc i bydgoskie zagrają 

jeszcze z ŁKS Commercecon Łódź w najbliższy piątek  

(25 lutego) u siebie. Początek spotkania o godz. 17.30. 

Potem jadą na mecz z UNI Opole (7 marca), podejmą we 

własnej hali drużynę Grot Budowlani Łódź (12 marca) 

i zakończą ligę spotkaniem wyjazdowym z zespołem 

Energa MKS Kalisz (20 marca).

Kryterium asów na początek
33. Kryterium Asów Polskich Lig Żużlowych im. Mieczy-

sław Połukarda rozpocznie w Bydgoszczy tegoroczny se-

zon. Organizatorzy zapowiadają, że w piątek (25 marca) 

na torze przy Sportowej 2 ścigać się mają najlepsi. 

Trwa już sprzedaż biletów na tegoroczny turniej. Na 

swoim profilu w mediach społecznościowych Abram-

czyk Polonia Bydgoszcz podała, że „1200 osób jest już 

szczęśliwymi posiadaczami biletów”. Organizatorzy awi-

zują start w bydgoskim turnieju Macieja Janowskiego, 

Adriana Miedzińskiego, Daniela Jeleniewskiego, Jarosła-

wa Hampela, Emila Sayfutdinova, Mateja Zagara, Ken-

netha Bjerre, Mikkela Michelsena, Bartosza Zmarzlika, 

Patryka Dudka, Szymona Woźniaka i Dominika Kubery.

Początek zawodów zaplanowano na godz. 17.00.

Siatkarze w czołówce 
Zespół BKS Visła Proline Bydgoszcz pokonał w wyjazdo-

wym meczu w niedzielę (20 lutego) drużynę Polski Cu-

kier Avia Świdnik 3:0. Bydgoscy siatkarze zajmują trzecie 

miejsce w rozgrywkach Tauron 1. ligi. Mają na koncie  

45 punktów. Do lidera, BBTS Bielsko-Biała, tracą sześć oczek. 

W następnej kolejce podejmą w piątek (4 marca) KPS Siedl-

ce. Do zakończenia rundy zasadniczej, która potrwa do po-

łowy kwietnia, zostało im jeszcze siedem spotkań. Potem 

bydgoszczan czeka walka w play-off o awans do Plus Ligi.

Koszykarze w połowie stawki
Dwa cenne zwycięstwa z rzędu odnieśli w lutym koszy-

karze Enea Abramczyk Astorii Bydgoszcz. W Dąbrowie 

Górniczej pokonali miejscowy MKS 94:80, a 13 lute-

go wygrali u siebie z sąsiadem w tabeli Treflem Sopot 

105:90. Był to drugi w sezonie mecz, w którym bydgo-

scy koszykarze przekroczyli barierę 100 punktów. Po 

tym spotkaniu zajmują w tabeli 9. miejsce z bilansem 

11 wygranych i 10 porażek oraz 32 punktów na koncie.

Kolejnym rywalem bydgoskiej drużyny będzie WKS 

Śląsk Wrocław. Mecz zaplanowano w Bydgoszczy 

w czwartek (3 marca) na godzinę 18.00. Rywale Astorii 

mają na koncie 14 wygranych i osiem porażek, są w ta-

beli na piątym miejscu. 

Koszykarki przegrały z mistrzyniami Polski
Bydgoskie koszykarki ze zmiennym szczęściem grają 

w Energa Basket Lidze Kobiet. W środę (23 lutego) drugi 

raz w ciągu miesiąca musiały uznać wyższość mistrzyń 

Polski VBW Arka Gdynia. Przegrały we własnej hali 79:88, 

a pod koniec stycznia przegrały na wyjeździe 65:81. Tym-

czasem w niedzielę (20 lutego) pokonały w Bydgosz-

czy 1KS Ślęzę Wrocław 69:63. Po 18 kolejkach drużyna 

Polskie Przetwory Basket-25 Bydgoszcz zajmuje szóste 

miejsce w tabeli, a na koncie ma 10 zwycięstw i osiem 

porażek. Następny mecz zagra już w sobotę (26 lutego) 

z GTK w Gdyni.l    red

Paulina Bałdyga została MVP meczu z Jokerem
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