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Macie już konto na insta? Nie? Ja mam. Założyłem je 
z nudów i ciekawości. Nuda powoduje, że człowiek szuka, 
niekiedy rozpaczliwie, sposobów na jej zgłuszenie. Już 
samo poszukiwanie jest samoistnym sposobem na nudę. 
Instagram zaczął ostatnio detronizować Facebooka, co 
jest objawem postępującej nudy. Podczas gdy to drugie 
medium operuje, w miarę równomiernie, słowem i obra-
zem, to już pierwsze opiera się niemal wyłącznie na tym, 
co widać. Widać bez konieczności zakładania ukrytych 
kamer, wiercenia dziury w płocie, wchodzenia na drzewo. 
Zawód „paparucha”, jak niektórzy z pogardą zwą paparaz-
zich, powoli odchodzi do lamusa. Sami jesteśmy dla siebie 
paparuchami. To, co prywatne, intymne, a nawet bardzo 
intymne, za sprawą jednego kliknięcia „udostępnij” staje 
się publiczne. I tak oto, bez wielkiego wysiłku, przekracza-
my próg globalnego domu publicznego. 

Pewien czterdziestoparolatek znany z tego, że jest 
znany, opublikował na Instagramie zdjęcia z rajskich 
wakacji. W relacjach pochwalił się z kolei ciałem 
nowej, młodszej partnerki w bikini. Filmik jest na-
grany w zwolnionym tempie, a ona leży w wodzie na 
plecach i szeroko rozkłada ręce oraz nogi. Na kolejnym 
zdjęciu para przytula się na tle oceanu. Tak właśnie, on 
pochwalił się już nawet nie partnerką, tylko „ciałem”, 
ponieważ media społecznościowe są wielką apologią 
cielesności i sukcesu utożsamianego z posiadaniem 
kolejnych dóbr czy zdobyczy miłosnych. Dlaczego 
ludzie to robią? To znaczy – dlaczego robią coś, co 
jeszcze wcale nie tak dawno uchodziłoby za ekshibi-
cjonizm? Ponieważ, aby mówić o ekshibicjonizmie, 
musi istnieć granica pomiędzy jawnym (publicznym) 
a niejawnym (prywatnym). Tej granicy teraz albo nie 
ma, albo została przesunięta bardzo daleko na korzyść 
jawności. Ekshibicjonizm był wykroczeniem, gwałtem 
zadanym intymności. Dziś jest gwałtem dokonywa-
nym za powszechnym niemal przyzwoleniem. Bez-
wstyd, to starodawne pojęcie, osiągnął rangę normy 
poprawnościowej. 

Oczywiście nie muszę klikać i podglądać. Oczy-
wiście nie muszę zakładać konta tu czy tam, praw-
dziwego czy fikcyjnego. Mogę istnieć poza tym 
wszystkim, ale to wcale nie zmieni świata, w którym 
żyję. Świata, w którym w każdej chwili mogę zostać 

potraktowany – gdziekolwiek, w sklepie, w kinie czy 
na ulicy – pieprznym przekazem, na który wcale nie 
mam ochoty. Nasze babcie lubiły powtarzać: „cieka-
wość to pierwszy stopień do piekła”, żeby zniechęcić 
dzieciaki do wtykania nosa w sprawy dorosłych. Dziś 
sztucznie pobudzana ciekawość konsumentów jest 
reklamowana jako wstęp do raju, w którym – niczym 
na przefiltrowanych insta-fociach – coraz to młodsze 
partnerki coraz to starszych partnerów rozchylają to 
i owo. A kiedy już wszystko rozchylone, dalejże szukać 
kolejnych sezamów do otwarcia. Gonitwa bez końca, 
a raczej z końcem marniutkim jak kac nad ranem, 
po ciężkiej imprezie. I to w dodatku w obcym domu, 
z obcymi ludźmi. 

Niestety, muszę was rozczarować, na moim koncie nie 
zobaczycie niczego pikantnego. Zupełnie jak w polskim 
filmie – nuda, nic się nie dzieje. Nie mówię o filmach 
Patryka Vegi, w których dzieje się nieustannie. Postano-
wiłem jednak, że skoro gdzie indziej od zdarzeń aż gęsto, 
a partnerzy jeden po drugim następują aż nadeptują 
sobie na odciski, to u mnie będzie cicho i spokojnie. 
A przecież, kiedy o tym piszę, to czuję, że piszę nieszcze-
rze, bo też gdzieś w środku słyszę głosik: „spójrz na mnie, 
spójrz na mnie”. Ten ekshibicjonistyczny skrzat nie daje 
za wygraną. Wylogować się? Rzecz warta zastanowie-
nia, ale kogo wtedy będę podglądał? Jak poradzę sobie 
z nudą analogowego życia? l

Ciało nowe wypiera stare
Jarosław Jakubowski

„Demokracja jest najgorszą formą rządu” – zdetermino-
wany potrzebą chwili i na potrzeby tego felietonu wy-
rwałem sobie ten fragment z całości słynnego przemó-
wienia brytyjskiego premiera Winstona Churchilla.

Myślę, że codziennie na własnej skórze możemy do-
świadczać ułomności tego systemu. Każdy oczywiście na 
swój sposób. Słynny polityk poprzedził swoje twierdzenie 
równie mocnym zdaniem: „Wiele systemów rządów zosta-
ło wypróbowanych i wiele będzie wypróbowanych w tym 
świecie grzechu i niedoli”. Osobiście odnoszę wrażenie, że 
w Bydgoszczy możemy zaobserwować swoistą wariację 
na temat demokracji. Oczywiście nie śmiem odmawiać, 
i nie znam nikogo takiego, kto odmawiałby komuś po-
wierzonego przez lud pracujący Bydgoszczy mandatu do 
sprawowania władzy. Stąd zapewne nie widzimy oflago-
wanych, podskakujących pod ratuszem manifestacji. 

A powodów do takowych kilka by się znalazło. Oto 
w pędzie do zapewnienia sobie kontroli nad wszystkimi 
procesami decyzyjnymi w mieście obecna większość 

w Radzie Miasta zafundowała sobie i nam cyrk na skalę 
dotąd nawet niewyobrażalną. Po przejęciu całego prezy-
dium tego organu zrobiła skok na komisje merytoryczne. 
W obawie przed utratą choćby jednego stanowiska w ich 
władzach doprowadziła do sytuacji kuriozalnej, bo człon-
kami każdej z nich zostali wszyscy radni. Nie będę się tu 
znęcał nad miałkością intelektualną, która doprowadziła 
do tego rozwiązania, gdyż zrobiły to już wszystkie bydgo-
skie media i nawet sprawcy całego zamieszania doszli do 
jedynego właściwego wniosku: „głupio wyszło”. A że rada 
w obecnym składzie, w przypływie upojenia posiadaną 
z demokratycznego wyboru władzą może przegłosować 
wszystko, nawet że ziemia jest płaska czy E ≠ mc2, to 
uchwaliła ograniczenie prawa radnych do zasiadania we 
wszystkich komisjach i pozwoliła im zapisać się do co 
najwyżej czterech. 

I przydarzył się ambaras. Polska jest demokratycznym 
państwem prawnym, które nad władzą samorządową 
ustanowiło nadzór, w przypadku Bydgoszczy, wojewody 
kujawsko-pomorskiego. Ten uchylił uchwałę rajców. Oczy-
wiście rada postanowiła skwapliwie skorzystać ze swojego 
prawa odwołania do sądu, ale prawnik miasta, uzasadniając 
wniosek ze skwaszoną miną uzmysłowił radnym, że proces 
ten potrwa wiele, wiele miesięcy. Wyraźnie westchnął 
z ulgą, konkludując, że on sam będzie już na emeryturze. 
Szopka z komisjami zbierającymi się w pełnym składzie 
rady będzie zatem trwać.

Wyjaśnię krótko, dlaczego tak szeroko zajmuję się 
tym przypadkiem. Uważam bowiem, może naiwnie, że 
w polityce powinno się wystrzegać pewnych zachowań, 

które obrazują bliskie mi powiedzenia. Pierwsze z nich 
brzmi: mycie oczu nie powinno polegać na ich mydleniu, 
a drugie: krótkowzroczność w zarządzaniu to nie jest 
wada wzroku. Każda decyzja powoduje bowiem skutek 
i jakby jej nie uzasadniać, dobrze jest widzieć jej daleko-
siężne efekty.

Churchill w swoim wystąpieniu powiedział też: „Nikt nie 
udaje, że demokracja jest doskonała lub wszechwiedząca”. 
Zwłaszcza że są sytuacje, które daje się przewidzieć w dal-
szej perspektywie niż tylko sesja, miesiąc, rok, kadencja, itd.

Dlatego trudno pojąć upór władz Bydgoszczy w dą-
żeniu do wybudowania trybuny B na stadionie Polonii 
w kształcie forsowanym przez ratusz. To czy jest brzydka, 
to kwestia gustu. Może nie jestem estetą, ale nie podoba 
mi się. Zastanawia mnie jednak, dlaczego ma być budo-
wana w stylu obiektów rodem z lat 80. ubiegłego wieku. 
Rozumiem, że presja ludu kibicowskiego na powstanie 
w Bydgoszczy nowego obiektu żużlowego jest ogromna. 
Wiem, że decyzja o wydaniu ponad 21 milionów złotych 
na trybunkę (2,5 tysiąca miejsc) spotkała się z entuzja-
stycznym przyjęciem środowiska, wszak nawet sam To-
masz Gollob mówi, że stadion powinien być dla kibiców. 
Znam też powiedzenie, że jeśli byłbyś trzeźwy jak nie 
wiem co, to gdy jeden, drugi, trzeci, czwarty mówią ci, że 
jesteś pijany, to się połóż spać.

Kończy się jednak powoli druga dekada XXI stulecia, 
więc znowu przywołam brytyjskiego wybitnego premie-
ra, który ośmielił się w swoim czasie na taką ripostę: „Ale 
jutro będę trzeźwy, a pani madame, nadal będzie taka 
brzydka”. I ta trybunka też.l

E ≠ mc2, czyli trybuna ludu
Jarosław Kopeć
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Jedyny taki bal. Sto dni do matury
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Do egzaminu dojrzałości zostało 
już nieco mniej niż sto dni. Czas 
studniówek dobiegł końca.

Maturzyści z V Liceum Ogólno-
kształcącego bawili się na zakończe-
nie ferii – 26 stycznia – w restauracji 
City Hotel (fot. 1, 2, 4). Nie zabrakło 
tradycyjnego poloneza i prezentacji 
podwiązek, a dyrektor Leszek Sie-
kierski życzył uczniom i gościom 
dobrej zabawy na studniówce, tak 
aby po latach mogli ją wspominać, 
tak jak on do tej pory pamięta „błę-
kit sukienki swojej partnerki”.

Jeszcze przed zimowymi wa-
kacjami (11 stycznia) w restau-
racji hotelu Brda swoje „sto dni”  
do egzaminu obchodzili matu-
rzyści Technikum Kolejowego  
im. M. Kopernika w Bydgoszczy 
(fot. 3, 5, 6) oraz uczniowie Pań-
stwowego Zespołu Szkół Muzycz-
nych im. Artura Rubinsteina (fot. 7, 
8, 9). Ci drudzy zabawę w restaura-
cji Zatoka okrasili bogatym progra-
mem artystycznym. Zachwycona 
ich pokazem była dyrektor szkoły 
Ewa Stąporek-Pospiech. – Wspa-
niały program w warstwie muzycz-
nej, tekstowej, ale i aktorskiej – gra-
tulowała podopiecznym. l 

fot. Anna Kopeć, bw
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– Skoki narciarskie to dyscyplina sportu, która musi być otwarta na nowinki techniczne, by być atrakcyjną, zwłaszcza 
w przekazie medialnym – mówi Przemysław Gawęda, współwłaściciel Pracowni Reżyserii Architektury ARCHIGEUM, 
która zaprojektowała tunel chroniący rozbieg skoczni przed opadami atmosferycznymi.

Jarosław Kopeć: Wizjonerskie po-
mysły architektów dotyczą raczej 
wysokościowców, sal widowisko-
wych, hal sportowych, stadionów 
itp. Skąd zatem pomysł, aby wziąć 
na warsztat skocznie narciarskie?  
Przemysław Gawęda: Tak, to cie-
kawa sytuacja. Jestem miłośnikiem 
sportu. W młodości grałem w piłkę 
nożną. Ale od zawsze czułem sen-
tyment do skoków i bardzo chętnie 
je oglądałem. Cała nasza rodzina 
kibicowała i nie stanowiliśmy wy-
jątku w dobie sukcesów Adama 
Małysza. Pamiętam jak przez mgłę 
końcówkę kariery Jensa Weissfloga. 
Potem były Igrzyska Olimpijskie 
w Nagano i fantastyczne wyczyny 
Kazuyoshi Funakiego. I wreszcie 
era Martina Schmitta. Jak się oka-
zuje, skocznie narciarskie to także 
świetna okazja do zaprojektowa-
nia czegoś nowego. Zawsze warto 
próbować coś zmienić i ulepszyć. 
Cieszę się, że będąc architektem, 
mogę jednocześnie działać na rzecz 
sportu. To połączenie dwóch pasji.

To ma Pan podobne wspomnienia 
do moich, choć moje pokolenie 

karmiło się przez lata legendą 
złotego skoku Wojciecha Fortuny 
na igrzyskach w Sapporo w 1972 
roku. Aż przyszedł początek XXI 
wieku i wybuchła „małyszoma-
nia”…
Właśnie, mam 33 lata i tak na 
poważnie zaczęło się od sukce-
sów Adama Małysza. Niczym się 
w tym przypadku nie wyróżniałem, 
bo jego skokami żyła cała Polska. 
Przyznam, że chyba nie zdarzyło 
się, żebym opuścił jakiś konkurs. 
Cały sezon człowiek tym żył.

Gdzie Pan studiował?
Architekturę na Politechnice Ślą-
skiej w Gliwicach. Potem jeszcze 
w Poznaniu studia podyplomowe 
z planowania przestrzennego.

Kibicowanie i obserwowanie sko-
ków to były Pana jedyne doświad-
czenia z tą dyscypliną sportu?
Pochodzę z Inowrocławia, czyli 
z nizin. Wszyscy znają się na piłce 
nożnej. A po sukcesach Adama 
Małysza wszyscy zaczęli znać się 
na skokach – pozycja dojazdowa, 
wyjście z progu, kombinezony, 

narty, układ w locie. To były tema-
ty rozmów ze znajomymi, w rodzi-
nach, itd.

I tak zaczęło się kombinowanie. 
Punktem zapalnym był konkurs 
w Zakopanem w 2014 roku. Ob-
serwowałem go osobiście z trybuny. 
Zaczął padać deszcz. Konkurs był 
opóźniany. Zawodnicy skarżyli się 
na spadające prędkości najazdowe. 
Zawody dokończono na siłę. Bo 
odwoływanie konkursów to strata 
marketingowa, wizerunkowa i wy-
miernie finansowa. Przede wszyst-
kim ze względu na transmisję te-
lewizyjną.

Najlepiej, żeby konkursy odbywa-
ły się pod dachem…
Były pomysły zadaszenia całej 
skoczni z trybunami. Próbowali to 
projektować Finowie. Ale przerosły 
ich gigantyczne koszty. Nie znale-
ziono dla ich projektu uzasadnie-
nia ekonomicznego. Zresztą FIS 
(Międzynarodowa Federacja Nar-
ciarska – przyp. red.) jest przeciwna 
zamykaniu skoczni w obiektach ha-
lowych. ja także jestem przeciwny. 
Być może taka hala ze skocznią 

zostanie wybudowana przez bogat-
szą federację, ale mało kogo będzie 
na to stać. Skoki to sport zimowy 
i chociaż z powodzeniem rozwi-
jają się w sezonie letnim, cały czas 
rywalizacja odbywa sie w otwartej 
przestrzeni.

Wspólnie z moim partnerem 
projektowym Marcinem Sajdakiem 
zaczęliśmy zgłębiać temat. Skupili-
śmy się nad ochroną rozbiegu przed 
opadami. Stworzyliśmy wizualiza-
cję. Projekt był raczej z takich, co 
na ogół kończą w szufladzie, choćby 
ze względu na swój futurystyczny 
wygląd. 

I co, okazało się, że jesteście pre-
kursorami?
Zatelefonowaliśmy do Centralne-
go Ośrodka Sportu w Zakopanem. 
W pierwszej fazie byliśmy odebrani 
jako dziennikarze, którzy chcą pi-
sać coś negatywnego o konkursie, 
z którym były problemy. Traf chciał, 
że o pomyśle napisała „Gazeta 
Krakowska”. I tak to się zaczęło. 
Pomysłem zainteresował się były 
skoczek, Janek Kowal, wybitny za-
kopiańczyk, olimpijczyk z Calgary, 

Ta konstrukcja może rozpocząć nową erę w skokach narciarskich

Konstrukcja ma przede wszystkim chronić przed śniegiem i deszczem, które powodują opóźnienia w przeprowadzaniu konkursów, ale i wypaczają sprawiedliwą rywalizację

Rozwiązania  
technologiczne są 
koniecznością,  
by utrzymać się 
w wyścigu  
po widza,  
a co za tym idzie, 
po budżety  
reklamowe.  
Tak funkcjonuje 
dziś sport i nie ma 
powodu, aby się 
na to obrażać
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Ta konstrukcja może rozpocząć nową erę w skokach narciarskich
wielokrotny mistrz Polski, który po 
zakończeniu kariery zaczął działać 
w federacji narciarskiej, był dele-
gatem Polski w FIS. Zadzwonił 
z prośbą, żebyśmy przyjechali do 
Zakopanego. Wtedy posiadaliśmy 
wiedzę o skokach jako kibice, ale 
z analitycznym zmysłem. Dzięki 
Jankowi nadarzyła się okazja skon-
frontowania pomysłu z przepisami. 
Okazało się, że wstrzeliliśmy się 
idealnie. 

Spodobało się działaczom nar-
ciarskim?
Jan Kowal dobrze ocenił naszą 
inicjatywę. Sam jako były skoczek 
posiada niezwykle techniczny 
zmysł, co bardzo nam pomogło 
w konfrontacji tunelu z wieloma 
reżimowymi przepisami. Wspólnie 
już w trójkę projekt dopracowali-
śmy o szczegóły. Zapadła decyzja, 
że przedstawimy ideę w Szwajcarii 
na zebraniu zarządu FIS. I pojecha-
liśmy. Później pomysł spodobał się 
Adamowi Małyszowi i Stefanowi 
Horngacherowi. 

Prawdziwe wyzwanie…
Jak już wspomniałem. Pochodzę 
z Inowrocławia, gdzie nie ma nawet 
skoczni, a jestem spoza tego środo-
wiska i idę mówić zawodowcom, że 
mamy coś, co usprawni ich sport. 
Kosmos. 

Czy pojawił się stres? 
Tak, przez chwilę. Ale byliśmy 
przekonani o słuszności naszego 
rozwiązania. I zostaliśmy bardzo 
ciepło przyjęci. Dyrektor Pucha-
ru Świata w skokach narciarskich 
Walter Hofer powiedział, że jest to 
rozwiązanie, które widzi na skocz-
niach. Po akceptacji w Szwajcarii 
podjęliśmy działania, żeby pomysł 
dalej rozwijać. Nic przecież nie 
tracimy. Etap aprobaty pomysłu 
już uznaliśmy za coś niebywałego. 

Prawdziwy sukces. To kiedy za-
daszony rozbieg rodem z Polski 
zobaczymy na światowych skocz-
niach?
Zarówno ja, jak i moi koledzy 
życzylibyśmy sobie, aby projekt 
się zrealizował, ale to złożony 
proces. Myśmy nasze dalsze dzia-
łania uzależnili od decyzji władz 
FIS. Projekt został skonsultowany 
z autorytetami tej dyscypliny. Do-
staliśmy zielone światło, dlatego 
idziemy dalej. Bardzo nas to cie-
szy. Twardo stąpamy po ziemi, ale 
lubimy wyzwania i jeżeli badania 
przebiegną pozytywnie, chcemy 
wdrożyć pomysł. Jest jeszcze spo-
ro kwestii do rozwiązania. Przede 
wszystkim chodzi o bezpieczeń-
stwo zawodników. Potrzebne są 
badania elementów konstrukcyj-

nych w laboratorium aerodyna-
micznym. Musimy wiedzieć, czy 
konstrukcja nie będzie powodować 
zawirowań wiatru. Teraz zrobiło 
się wokół projektu trochę głośno, 
gdyż Adam Małysz wspomniał 
o nim podczas transmisji tele-
wizyjnej z ostatniego konkursu 
Turnieju Czterech Skoczni w Bis-
chofshofen. Odbieramy to bardzo 
pozytywnie. 

Taki korytarz, rura może zadzia-
łać jak komin?
Jesteśmy architektami i musimy 
sprawić, żeby tak nie było. Posta-
wiliśmy sobie ten problem do roz-
wiązania. Tunel nie jest zamknięty. 
Konstrukcja zamyka się w czasie 
opadów, a w bocznych ścianach 
przewidziane są rozwiązania, któ-
re mają wyeliminować wszelkie 
zagrożenie. Ta konstrukcja ma 
przede wszystkim chronić przed 
śniegiem i deszczem, które po-
wodują opóźnienia w przeprowa-
dzaniu konkursów, ale i wypaczają 
sprawiedliwą rywalizację. Śnieg 
w torach spowalnia zawodników, 
a nawet niewielka różnica w pręd-
kości dojazdowej powoduje, że 
skoki mogą być krótsze albo dłuż-
sze nawet o kilka metrów.

W telewizji często widzimy armię 
mężczyzn z dmuchawami, któ-
rych zadaniem jest oczyszczanie 
torów…
I to też stwarza sytuacje zagrożenia. 
Skuteczność też bywa różna. A sko-
czek na belce nie może czekać w nie-
skończoność. Pamiętamy przecież 
sytuację z igrzysk w Korei: jak Simon 
Ammann był okładany kocami, żeby 
uniknąć wyziębienia i ostatecznie nie 
mógł oddać dobrego skoku przez 
obniżoną motorykę mięśni. Sukces 
w skokach narciarskich często zależy 
od drobiazgów i detali. Zawodnik 
w formie poradzi sobie ze wszyst-
kim, ale brak dbania o niuanse może 
powodować zgubne skutki. 

Na Facebooku napisał: gdybym 
nie był tak zdenerwowany, to pew-
nie bym tam zamarzł…
Dokładnie. Dmuchawy nie zawsze 
okazują się skuteczne. Nie potrafią 
zneutralizować mokrego śniegu, 
który stanowi duże zagrożenie. 
Walter Hofer w ostatnim czasie 
zwracał na ten problem uwagę. 
Poza tym obsługa do ostatniej 
chwili musi pracować. Istnieje nie-
bezpieczeństwo kolizji. To takie 
newralgiczne momenty. 

Zadaszenie wydaje się więc sku-
tecznym pomysłem. Co się musi 
wydarzyć, żeby został wdrożony?
W Międzynarodowej Federacji 
Narciarskiej FIS powiedziano 

nam jasno – panowie, nie dosta-
niecie od nas wytycznych, gdyż 
my nie zajmujemy się projek-
towaniem, kształtujemy i for-
mujemy dyscyplinę jako całość, 
a wy musicie nam udowodnić, że 
to będzie bezpieczne. Jesteście 
pierwszymi, którzy nad tym pra-
cują. Musieliśmy zatem stworzyć 
proces technologiczny, który po-
zwoli na wyłapanie problemów 
i zagrożeń. Zajęło nam to trochę 
czasu. Projekt „tunelowy”, nad 
którym pracujemy, nie należy do 
najłatwiejszych pomimo prostego 
odbioru. To niezwykle zaawanso-
wana technologicznie instalacja. 
Jesteśmy jednak inżynierami 
i potrafimy poradzić sobie z tym 
zagadnieniem. 

Musi was zatem cieszyć zaangażo-
wanie naukowców z Uniwersytetu 
Technologiczno-Przyrodniczego 
w Bydgoszczy?
Tak. Popros i l i śmy o pomoc 
w przeliczeniu konstrukcji pod 
kątem sił dynamicznych, żeby 
spełnić wszelkie standardy. To 
specjalistyczna konstrukcja. Mu-
simy udowodnić, że instalacja 
jest bezpieczna. Dlatego wspie-
ramy się badaniami. Tego typu 
projekty wymagają zaangażowa-
nia naukowców różnych branż 
i dziedzin. To naturalne. Mamy 
okazję i szansę wykonać produkt, 
którego jeszcze nie było. 

Z jakich materiałów ma być wyko-
nany tunel?

Na razie nie możemy zdradzać 
szczegółów ze względu na ochronę 
patentową. Na pewno będzie to 
specjalistyczne „szkło”. Mogę za to 
ujawnić, że powłoka ma być inter-
aktywna. Proszę zwrócić uwagę, że 
cały czas skoki są uatrakcyjniane 
jako dyscyplina. To jedyna droga, 
aby mogły konkurować z innymi 
dyscyplinami.

Za czasów dyrektorowania Wal-
tera Hofera pojawiło się na skocz-
niach wiele innowacji – sztuczne 
oświetlenie, mrożone tory, punkty 
ujemne i dodatnie za wiatr. Skoki 
muszą być więc podatne na nowe 
rozwiązania zarówno sprzętowe, jak 
i infrastrukturalne. 

My też musimy nadać instalacji 
dodatkowe wartości. Daje ona wie-
le możliwości analitycznych, można 
ją naszpikować czujnikami, senso-
rami, kamerami. Ze specjalistami 
z Państwowej Szkoły Filmowej 
postanowiliśmy wypracować stan-
dard realizacyjny transmisji telewi-
zyjnej. Jeśli dyscyplina ma się roz-
wijać, rozwiązania technologiczne 
są koniecznością, by utrzymać się 
w wyścigu po widza, a co za tym 
idzie, po budżety reklamowe. Tak 
funkcjonuje dziś sport i nie ma po-
wodu, aby się na to obrażać. 

Konstrukcja będzie montowana 
na stałe, czy będzie przenośna?
To kwestia elastyczności. Mamy 
rozwiązania i takie, i takie. Kwestia 
zapotrzebowania. Trener naszej 
reprezentacji Stefan Horngacher 
uważa, że może być bardzo przy-
datna w procesie szkoleniowym, 
w którym bardzo ważne jest osiąg-
nięcie powtarzalności. To słuszna 
uwaga szkoleniowca, bo obiekty 
(rozbiegi, skocznie) wymagają nie-
ustannego utrzymywania ich w peł-
nej gotowości treningowej. 

Ten tunel to nie jedyna przygoda 
Waszej pracowni ze skokami?
Od kibicowania do projektowania. 
Przygotowaliśmy program funk-
cjonalno-użytkowy, na podstawie 
którego Ministerstwo Sportu 
przyznało fundusze na przebudowę 
kompleksu skoczni w Zakopanem. 
To zaplecze wymaga rozwijania. 
Wielka Krokiew była modernizo-
wana, ale sąsiednie krokwie nie były 
remontowane. 

Upieraliśmy się na zaprojek-
towanie pięciu skoczni różnych 
wielkości. I udało się, jest akcepta-
cja. To bardzo ważne w kontekście 
np. organizacji mistrzostw świata 
w przyszłości. Jesteśmy orędow-
nikami tego pomysłu. Nasi kibice 
na to zwyczajnie zasługują. Mamy 
przecież ogromne tradycje narciar-
skie. Trzymamy kciuki, aby wszyst-
ko poszło zgodnie z planem. l
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Dary pojechały na Białoruś

Transport darów dla Polaków na 
Białorusi wyruszył z Bydgoszczy. 
Zbiórkę prowadzono od końca li-
stopada ubiegłego roku. 

Dary miały dotrzeć na święta Bo-
żego Narodzenia. Niestety,  kłopo-
ty z uzyskaniem wiz spowodowały 
opóźnienie. Transport jedzie bezpo-
średnio do białoruskich miejscowości: 
Prużana i Mozyrz. To drugie miasto 
leży ok. 1000 km od Bydgoszczy, bli-
sko granicy z Rosją. Pomimo że ziemie 
te w 1772 r. zabrane zostały Polsce, po 
dziś dzień żyją tam Polacy kultywujący 
rodzime tradycje, język i wiarę. Pomoc 
kierowana z Bydgoszczy jest jedynym 
wsparciem bezpośrednio z Polski dla 
społeczności w Mozyrzu.

W środę (30 stycznia) dary zgro-
madzone m.in. w biurze Kosmy 

Złotowskiego przy Wełnianym 
Rynku zostały załadowane i wyje-
chały w podróż. Konwój kierował 
się do Prużyna, a następnie do Mo-
zyrza, skąd księża rozwiozą dary do 
Polaków z parafii filialnych w Na-
rowli, Narowlu (razem 350 Polaków,) 
Gruszewce (50 Polaków), Kalinkowi-
czach (30 Polaków).

Organizatorami zbiórki byli Funda-
cja Prawa, Nauki i Przedsiębiorczości, 
Bydgoski Klub Gazety Polskiej, Bra-
ctwo Inflanckie, Stowarzyszenie Osób 
Represjonowanych w PRL „Przy-
mierze”, Idee Solidarności 1980-88 
– Krystyna Sawicka, Szkolne Koło 
PTSM w Złejwsi Wielkiej, Biuro 
Posła do Parlamentu Europejskiego 
Kosmy Złotowskiego. l
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Arecholodzy odkryli 
dawną bramę miejską 
Brama miejska, fortyfikacje i po-
zostałości mostu – to wstępne hi-
potezy dotyczące odkryć, jakich 
archeolodzy dokonali w miejscu 
po dawnym Teatrze Kameralnym. 
W związku z mającym powstać tu 
nowym budynkiem, od końca ubie-
głego roku prowadzone są wyprze-
dzające badania archeologiczne. 

Solidną drewnianą konstrukcję 
przy ul. Grodzkiej badacze odkryli 
już 20 grudnia. – Interpretujemy ją 
jako bramę miejską, ale na razie hi-
potetycznie – podkreśla kierownik 
prac, Robert Grochowski. „Brama” 
przed świętami została zinwentary-
zowana i sfotografowana. Archeo-
lodzy pobrali również próbki do ba-
dań, a samą konstrukcję – rozebrali. 

To nie koniec ich odkryć – za 
bramą, w kierunku zamku bydgo-
skiego, odsłonili fragment drew-
nianej palisady. – Prawdopodobnie 
jest to element nowożytnych for-
tyfikacji miejskich, które strzegły 
Bydgoszczy od strony wschodniej, 
od strony zamku – tłumaczy Gro-
chowski. Palisadę również zinwen-
taryzowali i rozebrali. – Wzięliśmy 
próbki do badań dendrochronolo-
gicznych. Dzięki temu będziemy 
mogli precyzyjnie wskazać rok 
ścięcia drzewa wykorzystanego  do 
jej budowy – opowiada. 

Ostatnim z dotychczasowych 
wykopalisk są słupy, interpretowane 
przez archeologów jako pozostało-
ści mostu nad fosą zamkową. 

Wszystko to jednak na razie hipote-
zy. – Badania trwają, ciągle dochodzą 
nowe fakty. Dopiero po ich zakończe-
niu, mniej więcej pod koniec lutego, 
będziemy w stanie powiedzieć cokol-
wiek pewnego – mówi kierownik prac. 

Obszar objęty badaniami w miej-
scu, gdzie powstanie nowy budynek 
Teatru Kameralnego, to około 1100 
metrów kwadratowych. Archeolo-
dzy pracują w obszarze wyznaczo-
nym przez obrys dawnego obiektu. 
Wbita jest tam ścianka szczelna. 
– Eksplorujemy wszystkie nawar-
stwienia, które są w obrysie ścian-
ki. Mamy nienaruszone poziomy 
osobnicze od XIX wieku po czas 
lokacji Bydgoszczy w 1346 roku – 
tłumaczy Grochowski. l              mk

Nowy hotel nad Brdą
W bieżącym półroczu ruszą prace 
nad najnowszą inwestycją hote-
lową zapowiadaną przez Grupę 
Kapitałową IMMOBILE – poin-
formował inwestor na swoim blo-
gu. – Mowa tu o nowym obiekcie 
sieci Focus Hotels w Bydgoszczy, 
który przebudowany zostanie ze 
zlokalizowanego nad rzeką Brdą 
budynku biurowego. 

Hotel będzie mieścił się w zrewi-
talizowanym budynku przy ul. Ber-
nardyńskiej 13. Do tej pory był to 
biurowiec, który przez lata był sie-
dzibą m.in. spółki PROJPRZEM 
MAKRUM. W połowie grudnia 
2018 roku spółka poinformowa-
ła o sprzedaży nieruchomości do 
spółki zależnej Grupy Kapitałowej 
IMMOBILE.

„Obecnie dobiegają końca pra-
ce projektowe. Prace budowla-
ne powinny wystartować jeszcze 
w pierwszej połowie bieżącego 
roku” – informuje inwestor. In-
żynierem kontraktu będzie CDI 
Konsultanci Budowlani. Autorem 
projektu przebudowy jest Piotr 
Bartkowiak ze studia Architekto-
nika z Bydgoszczy.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE 
przedstawia pierwsze wizualizacje 
najnowszego obiektu. „Nowy hotel 
w Bydgoszczy dołączy do rodziny 
dziesięciu hoteli Focus. Ostatnim 
obiektem, który w październiku 
2018 roku znalazł się w sieci, był 
hotel w Poznaniu. W kwietniu zaś 
otwarto obiekt w standardzie pre-
mium w Sopocie. Pozostałe hotele 
sieci zlokalizowane są w Gdańsku, 
Szczecinie, Chorzowie, Bydgosz-
czy, Inowrocławiu i Łodzi. W fazie 
budowy znajdują są dwa kolejne – 

w Lublinie i Warszawie, które gości 
zaczną przyjmować kolejno w 2019 
i 2020 roku. Ponadto spółka ak-
tywnie negocjuje umowy związane 
z nowymi otwarciami”.

Do IMMOBILE należy szereg 
firm, m.in. Makrum, Projprzem, 
CDI Projektanci. Jedne z najbardziej 
spektakularnych inwestycji tych firm 

w Bydgoszczy to biurowiec K3 na pl. 
Kościeleckich i kompleks mieszka-
niowy Platanowy Park na osiedlu 
Leśnym. Do Focus Hotels należy też 
reprezentacyjny Hotel Pod Orłem. 
Właścicielem grupy i zrzeszonych 
w niej firm jest jeden z najbogatszych 
bydgoszczan, Rafał Jerzy. l

Źródło: blog.immobile.com.pl

Biurowiec dołączy do grupy Focus Hotels

Załadunek darów (30 stycznia) zgromadzonych w Biurze Posła 
do Parlamentu Europejskiego Kosmy Złotowskiego

Rozwód po bydgosku 
Definitywny koniec Camerimage 
w Bydgoszczy. Żydowicz podzię-
kował mieszkańcom. Ratusz za-
pewnia, że nie będzie szukał już 
z nim kontaktu i ma plan na epokę 
po festiwalu.

Marek Żydowicz, dyrektor fe-
stiwalu Camerimage, nie doszedł 
do porozumienia z władzami mia-
sta i potwierdził zapowiedziane 
na ostatnim festiwalu rozstanie. 
„Dziękujemy i ubolewamy, że nie 
będziemy mogli dalej współpraco-
wać dla dobra Bydgoszczy” – napi-
sał 22 stycznia w liście skierowanym 
do mieszkańców. Czytamy tam też: 
„Dziękuję wszystkim osobom i fir-
mom, z którymi współpracowaliśmy 
tu od 2010 roku, osiągając tak wspa-
niałe wyniki w zakresie promocji 
Bydgoszczy w Polsce i na świecie, 
a także w zakresie rozwoju lokalnych 
przedsiębiorstw i filmowej edukacji 
młodzieży w regionie”.

Konflikt Marka Żydowicza 
z prezydentem Rafałem Bruskim 
rozpoczął się od podpisania z pre-
zydentem Michałem Zaleskim i mi-
nistrem kultury Piotrem Glińskim 
listu intencyjnego w sprawie budo-

wy w Toruniu centrum Camerima-
ge. W odpowiedzi prezydent Bruski 
obciął festiwalowi miejską dotację 
z 2,5 miliona do 500 tysięcy złotych.

Miasto wprawdzie złożyło propo-
zycję dofinansowania na 2019 rok, 
ale obwarowało ją wieloma restryk-
cyjnymi warunkami. Żydowicz uwa-
ża, że nie mógł się na nie zgodzić. 
Propozycję uznał nawet za obraźli-
wą. Miasto chciało dać 1,5 miliona 
złotych, ale żądało m.in. zagwa-
rantowania Bydgoszczy w nazwie 
festiwalu i sprowadzenia gwiazdy 
nagrodzonej Oscarem po 1999 roku.

Na list Żydowicza odpowiedział 
ratusz na konferencji prasowej. Za-
stępca prezydenta Michał Sztybel 
przekonywał, że przyczyną tego, 
że Camerimage nie odbędzie się 
w Bydgoszczy, jest „nieuczciwe po-
traktowanie mieszkańców miasta” 
przez dyrektora festiwalu. I zapo-
wiedział, że miasto nie będzie szu-
kać z nim już kontaktu. – Jesteśmy 
gotowi na epokę po Camerimage 
– zapewniał. Powołał się na ko-
mentarze, że festiwal był niszowy, 
a miasto potrzebuje  „imprezy dla 
wszystkich”. l                                 red
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Talenty wyłonione! Zakończyliśmy  
drugą edycję Enei Akademii Talentów
Jury oraz internauci 
wybrali zwycięzców 
drugiej edycji Enei 
Akademii Talentów. 
Osiemnastu uczniów 
otrzyma  stypendia 
na rozwój swoich 
pasji naukowych, 
artystycznych 
i sportowych. Dzięki 
przyznanym grantom 
dziewięć szkół 
zrealizuje dodatkowe, 
pozalekcyjne 
projekty edukacyjne. 

– Wszyscy zwycięzcy drugiej 
edycji Enei Akademii Talentów 
mają już na swoim koncie sukcesy. 
Wielu zostało już docenionych 
w międzynarodowych konkursach 
i turniejach. Są to świetnie zapo-
wiadający się zawodnicy, wrażliwi 
i utalentowani artyści oraz zdolni 
i pracowici przyszli naukowcy. 
Budujące jest również to, że znaj-
dują czas na działalność społeczną 
i charytatywną – powiedział Sła-
womir Krenczyk, prezes Fundacji 
Enea i juror Enei Akademii Ta-
lentów. – Mimo młodego wieku, 
nasi zwycięzcy mają plan na swoją 
przyszłość i doskonale wiedzą, 
w jakim kierunku chcą się dalej 
rozwijać. Cieszymy się, że nasz 
program może im w tym pomóc – 
dodał Sławomir Krenczyk.

Laureaci drugiej edycji Enei 
Akademii Talentów to mieszkań-
cy m.in. Poznania i Wielkopolski, 
Szczecina i województwa zachod-
niopomorskiego, Bydgoszczy i wo-
jewództwa pomorskiego, Gorzowa 
Wielkopolskiego i Zielonej Góry. 
Wśród laureatów znaleźli się rów-
nież mieszkańcy województw: 
podkarpackiego, lubelskiego i ma-
zowieckiego.

W kategorii „Sport” stypendia 
trafią do zawodniczek trenujących 
sztuki walki (tj. judo, taekwondo, 
brazylijskie jiu-jitsu czy karate) 
oraz do lekkoatletki, która specja-
lizuje się w tańcu, akrobatyce ta-
necznej i cheerleaderingu. Wśród 
laureatów w kategorii „Sztuka” 
są muzycy grający na fortepianie 
i akordeonie, pasjonatki tańca to-
warzyskiego i rysunku oraz nie-
zwykle utalentowany filmowiec. 
W kategorii „Nauka” prym wiodą 
matematycy, programiści i infor-

matycy. Uczniowie często łączą 
pasje, wygrywając jednocześnie 
w konkursach językowych, histo-
rycznych lub przyrodniczych.

– Ogromną wartością tego pro-
jektu jest fakt, że utalentowani 
młodzi ludzie przestają być ano-
nimowi. To dla wielu może być 
bardzo motywujące do dalszego 
działania, rozwoju i pracy nad 
swoim talentami i zdolnościa-
mi – powiedział Michał Jeliński, 
wioślarz, czterokrotny mistrz 
świata i mistrz olimpijski z Pe-
kinu oraz juror Enei Akademii 
Talentów.

Projekty zgłoszone w  kate-
gorii przeznaczonej dla szkół 
były również bardzo ciekawe 
i różnorodne. Za sprawą gran-
tu Enei  Akademii  Talentów 
w kategorii „Sport ” uczniowie 
klasy sportowej zostaną objęci 
profesjonalnym, komplekso-
wym i dodatkowym treningiem 
pi łkarskim. W  Biał ymstoku 
zostaną zorganizowane zaję-
cia taneczne, a w Międzyrzeczu 
– szachowe. W kategorii „Na-
uka” internauci docenili projek-
ty z dziedziny robotyki, fizyki 
i  astronomii. Nagrodzony zo-
stał też projekt wsparcia kółka 
lotniczego, którego uczestnicy 
uczą się podstaw lotnictwa po-
przez naukę latania dronami. 
Szkoły, które otrzymają grant 
w kategorii „Sztuka” angażować 
będą swoich uczniów w zajęcia 
teatralne, a  także w  spektakle 
słowno-muzyczne o  tematyce 
histor ycznej.   Wśród laurea-
tów drugiej edycji znajduje się 

Kujawsko-Pomorski Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Sła-
bo Widzącej i Niewidomej im. 
Louisa Braille'a w Bydgoszczy. 
Placówka zorganizuje warsztaty 
taneczne, które prowadzone będą 
przez dwie instruktorki, które na 
co dzień poza pracą z niepełno-
sprawnymi dziećmi tańczą i zara-
żają pasją innych. Celem projek-
tu jest też powstanie „Tanecznej 
akademii talentów”. Innowacją 
będzie wprowadzenie lektora 
audiodyskrypcji podczas całego 
wydarzenia. Audiodyskrypcja 
podczas pokazów tanecznych 
pozwoli uczniom niewidomym 
i słabo widzącym na pełniejsze 
uczestnictwo w festiwalu.

– Cieszymy się bardzo z wygra-
nej. Rywalizacja w głosowaniu była 
zacięta, kolejny raz nam się uda-
ło pozyskać fundusze. Jesteśmy 

przekonani, że realizacja projek-
tu tanecznego przyniesie naszym 
uczniom dużo radości. Dzięki 
grantowi będziemy mieli szansę 
zorganizować Festiwal Tańca dla 
Osób Niepełnosprawnych z au-
diodeskrypcją, nikt jeszcze tego 
nie próbował, będziemy pierwsi 
– powiedziała Monika Stepa, do-
radca zawodowy z Kujawsko-Po-
morskiego Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego Nr 1 
dla Dzieci i Młodzieży Słabo Wi-
dzącej i Niewidomej im. Louisa 
Braille'a. –  Chcemy, by uczniowie 
z dysfunkcją wzroku mogli pełniej 
przeżywać wydarzenia artystyczne. 
Dziękujemy wszystkim, którzy się 
zaangażowali, głosowali, a także 
Enei za pomysł wspierania tego 
i podobnych projektów – dodała 
Monika Stepa. 

Szkoły otrzymają granty na re-
alizację projektów edukacyjnych 

w wysokości 10 tys. złotych. Ucz-
niowie otrzymają jednorazowe 
stypendia na rozwój swoich pasji 
w wysokości 3 tys. złotych.

Organizatorami akcji Enea Aka-
demia Talentów są Fundacja 
Enea  oraz Enea  S.A. Patronat 
honorowy nad projektem obję-
li: Minister Edukacji Narodowej, 
Minister Energii, Rzecznik Praw 
Dziecka, Wielkopolski Kurator 
Oświaty, Zachodniopomorski Ku-
rator Oświaty, Podkarpacki Kura-
tor Oświaty, Świętokrzyski Kurator 
Oświaty, Lubuski Kurator Oświa-
ty, Kujawsko-Pomorski Kurator 
Oświaty oraz Mazowiecki Kurator 
Oświaty. Patronat medialny nad 
programem objęła TVP3 Poznań.

Informacje o programie, lista 
zwycięzców oraz prezentacje ich 
projektów znajdują się w Inter-
necie na stronie: www.enea.pl/pl/
akademiatalentow.l

Szkoły - Laureaci II edycji Enei Akademii Talentów:

Sport:
• Szkoła Podstawowa nr 21 im. Orląt Lwowskich, Gorzów Wlkp. 
• Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Sybiraków, Białystok
• Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich, Międzyrzecz
Sztuka:
• Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej 
i Niewidomej im. Louisa Braille'a, Bydgoszcz
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Opactwo
• Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II, Śrem
Nauka
• Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza, Kłodawa
• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, Solec Kujawski
• Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza, Dąbie 



8 31 STYCZNIA 2019 H I S T O R I A

– Radio powstało na początku  
XX wieku, ale wszystko, co powstało 
potem, funkcjonuje na jego bazie – 
mówił. – Telewizja, Internet, telefo-
nia komórkowa – to wszystko działa 
dzięki falom elektromagnetycznym, 
które nazwano radiowymi. 

W sposobie komunikacji i prze-
kazywania informacji oznaczało to 
prawdziwą rewolucję. – Od wieków 
człowiek zapamiętywał i przenosił 
obrazy – mówił prelegent, odwołując 
się do malowideł w Lascoux i tabli-
czek, dzięki którym pismo stało się 
„mobilne”. – Ale przenieść albo za-
chować głos? Do tego człowiek nie 
był przystosowany – tłumaczył. 

Krok w kierunku „rewolucji”, jaki 
wywołał ten pierwszy globalny śro-
dek przekazu, był możliwy dzięki 
Heinrichowi Hertzowi. W 1886 r. 
jako pierwszy wytworzył on fale elek-
tromagnetyczne. Cegiełkę dorzucił też 
Aleksander Popow ze swoim „wykry-
waczem” burz (1895) – za pomocą an-
teny „łapał” fale elektromagnetyczne 
powstające przy wyładowaniach. – 
Uczonych, którzy mieli wkład w roz-
wój radiofonii, było wielu – tłumaczył 
dr Rzepa. Za właściwego wynalazcę 
radia uznaje jednak Nicola Teslę (choć 
z rejestracją patentu uprzedził go Gu-
glielmo Marconi). 

W 1910 roku przeprowadzono 
pierwszą transmisję radiową, z nowo-
jorskiego Metropolitan Opera Hou-
se, a pierwszą regularną rozgłośnię 
utworzono 10 lat później w Pittsbur-
gu w Stanach Zjednoczonych.

Europejską historię radia wy-
znacza rok 1922, kiedy w Wielkiej 
Brytanii powstała stacja BBC (inną 
rozgłośnię utworzono nieco wcześ-
niej w Chelmsford ). Jej sygnałem 
rozpoznawczym wkrótce stał się 
dźwięk Big Bena.

„Halo, halo, tu Polskie 
Radio Warszawa”
Radio zawitało także do odrodzo-
nej Polski. W 1925 roku nadawanie 
rozpoczęło Polskie Towarzystwo 
Radiotechniczne – miało jednak 
znaczne udziały zagraniczne. 
Istniejące do dziś Polskie Radio 
zostało natomiast „umocowane 
pod spółką akcyjną Siła i Światło” 
z kapitałem polskim. To właśnie 
ono wygrało przetarg na nadawa-
nie. – Od początku dbano o to, żeby 

media były w rękach narodowych 
– podkreślił dr Rzepa. 

18 kwietnia 1926 r. o 17.00 Jani-
na Sztompkówna, pierwsza spiker-
ka Polskiego Radia, wypowiedziała 
historyczne: „Halo, halo, tu Polskie 
Radio Warszawa, fala 480 metrów”. 
– Mówiono w radiu „halo, halo” 
jeszcze do niedawna, ponieważ nie 
wiedziano, jak to medium trakto-
wać – wyjaśnia historyk. – Czasem 
traktowano je jak telefon.

Dodaje, że Sztompkówna była 
pierwsza spikerką w Europie, któ-
ra bez patosu, „nadęcia modnego 
w radiofonii”, naturalnym głosem 
mówiła do słuchaczy. 

Sztompkówna nie była kobiecym 
wyjątkiem w radiu, przeciwnie, od 
początku było ono w znacznej mie-
rze sfeminizowane. Za pierwsze 
sprawozdania sportowe na antenie 
także odpowiedzialna była kobieta. 

Hejnał  
i kopalnia w odbiorniku
Po Warszawie przyszedł czas także 
na utworzenie rozgłośni regional-
nych: pierwszą był Kraków. Stacja 
jako swój znak rozpoznawczy wy-
brała hejnał z wieży mariackiej, do 
dziś, jak przypomniał prelegent, 
grany w „Jedynce” Polskiego Radia. 

Swój wykład dr Rzepa wzbogacał 
o nagrania, urywki audycji. Goście 
w KPCK mogli usłyszeć nie tylko 
odgłosy przedwojennego radia, ale 
też dowiedzieć się z antenowego 
poradnika, „jak należy mówić do 
mikrofonu” („[Tak] jak się mówi do 
kobiety: delikatnie, łagodnie, raczej 
modulując głos piano, aniżeli nasta-
wiając go na wyższe, gwałtowniejsze 
nuty”) i usłyszeć sygnały poszcze-
gólnych rozgłośni Polskiego Radia 
okresu międzywojennego. 

Przykładowo, Radio Poznańskie 
na swój antenowy sztandar wzięło 
fragment „Roty” Nowowiejskiego 
(bez śpiewu). To właśnie w zasięgu 
tej rozgłośni oficjalnie znajdowała 
się Bydgoszcz – aż do 1938 roku 
miasto należało bowiem do woje-
wództwa poznańskiego. Co cieka-
we, jak mówił dr Rzepa, ważnym 
działaczem rozgłośni był ówczesny 
prezydent Gniezna, a poźniejszy 
Bydgoszczy, Leon Barciszewski.

Radio Katowice witało się ze słu-
chaczami odgłosami uderzającego 

Człowiek od wieków zapamiętywał i przenosił 
obrazy. Ale przenieść albo zachować głos?  
Do tego nie był przystosowany – mówił  
dr Marek Rzepa, realizator dźwięku i historyk 
z Polskiego Radia PiK. W Salonie Hoffman 
KPCK 23 stycznia opowiedział, jakiej 
rewolucji dokonało radio i jakie były jego losy 
w Polsce i regionie.

Stanisław Kozłowski i Sabina Aleksandrowicz, pierwsza spikerka Polskiego Radia PiK (lata 40. ub. w.)

Realizacja słuchowiska na żywo z udziałem aktorów Teatru Ziemi Pomorskiej, 1948 r.

Wóz transmisyjny Rozgłośni Pomorskiej Polskiego Radia w Toruniu, 1938 r.

Ciszy w eterze nie będzie. O przyszłość radia nie trzeba się martwić
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kilofa, Łódź – nutami „Prząśniczek”, 
a rozgłośnia w Wilnie – hukaniem 
kukułki. 

Radiowcy wileńscy zasłynęli ze 
słuchowisk, a rozgłośnia we Lwowie 
– ze „Szczepcia i Tońcia”, czyli Kazi-
mierza Wajdy i Henryka Vogelfän-
gera w kabaretowym cyklu „Wesoła 
Lwowska Fala”. Odcinki były na-
dawane na antenie ogólnopolskiej. 
Miały ponad sześć milionów słu-
chaczy! – Wajda i Vogelfänger byli 
bardzo dobrze wykształceni, ale grali 
batiarów (uliczników – przyp. red.) 
lwowskich, co im znakomicie wy-
chodziło – uśmiechał się dr Rzepa. 
Pseudonimy „Szczepcio” i „Tońcio” 
pochodziły od przynależności do 
parafii lwowskich – św. Elżbiety 
(kościoła wzorowanego na katedrze 
św. Szczepana w Wiedniu, stąd 
określenie) i św. Antoniego.

„Podstudio”  
w Teatrze Miejskim
Tworzono kolejne redakcje radio-
we, w 1934 r. Rozgłośnię Pomor-
ską Polskiego Radia, początkowo 
umiejscowioną w Stawkach pod 
Toruniem. To właśnie spuściznę 
tej rozgłośni przejęło po wojnie 
Polskie Radio Pomorza i Kujaw.

W Teatrze Miejskim w Bydgosz-
czy także zostało otwarte studio 
połączone z nadajnikiem rozgłośni 
spod Torunia. Jak zaznaczył prele-
gent, prezydent Barciszewski pro-
testował przeciwko lekceważącemu 
wyrazowi „podstudio” i niezgodne-
mu z właściwą nazwą określeniu 
„Radio Toruń”, którym spikerzy 
posługiwali się na antenie.

Ze studia w Bydgoszczy transmi-
towano koncerty słynnych chórów – 
„Echo”, „Halka”, koncerty Orkiestry 
Salonowej Alfonsa Röslera. 

Pomorska rozgłośnia otrzyma-
ła 143-metrowy nadajnik polskiej 
budowy, który jednak nie zachował 
się. W 1945 r. Niemcy, wycofując 
się, wysadzili w powietrze zarówno 
ówczesny budynek, jak i maszt roz-
głośni. 

Kara śmierci za radio
Jak podkreślał dr Rzepa, w czasie 
wojny „polska radiofonia poniosła 
straty stuprocentowe”. – Niemcy 
zniszczyli albo rozkradli całą in-
frastrukturę, a Rosjanie dopełnili 
dzieła – mówił. 

Niemniej radio, zwłaszcza na 
początku wojny, odgrywało wielką 
rolę. – Przez cały okres obrony, we 
wrześniu 1939 roku, działała stacja 
Warszawa II i nadawała informacje 
o bombardowaniach, zbiórkach le-
ków, przemawiał w niej prezydent 
Starzyński – tłumaczył. W czasie 
powstania warszawskiego nadawała 
z kolei stacja „Błyskawica”. 

Wielką wagę dostępu do in-
formacji – i alianckiego przeka-

zu – doskonale rozumieli Niemcy. 
Konfiskowali w Polsce wszystkie 
radioodbiorniki, każąc ich za posia-
danie więzieniem lub śmiercią. 

– Nie skończyło się to z przejściem 
frontu – mówił Rzepa. – PKWN 
(komunistyczny Polski Komitet 
Wyzwolenia Narodowego – przyp. 
red.) ogłosił dekretem, że kto prze-
chowuje, nabywa lub zbywa aparat 
radiowy nadawczy lub odbiorczy, 
podlega karze więzienia lub śmierci.

Jak się okazało, nie był to martwy 
zapis. 1 maja 1945 roku do przypad-
ków uwięzienia dołączył też przy-
padek kary śmierci. – Za posiadanie 
odbiornika – notabene nieczynnego 
– stracona została mieszkanka Po-
znania – opowiadał historyk.

Zaznaczył też, że po wojnie do-
tychczasowa radiofonia „odeszła na 
zachód, a ze wschodu przyszła nowa”. 
Zaczęło się od lubelskiej „Pszczółki”, 
radiostacji przywiezionej z Rosji. 
Miała służyć celom propagando-
wym – jako pierwszy nadano w niej 
manifest PKWN. Radiostację przed-
stawiano jako „dar” ZSRR dla Pol-
skiego Radia, w rzeczywistości było 
to jednak, jak tłumaczył dr Rzepa 
„pożyczenie” na wejście. – Odkry-
łem w archiwum w Warszawie do-
kument, w którym Rosjanie zażądali 
zwrotu tej radiostacji – mówił. 

Z Przyborą  
w willi Blumwego
Po wojnie powstały dyrekcje 
okręgowe, w tym Pomorska Dy-
rekcja Okręgowa Polskiego Radia 
z siedzibą w Bydgoszczy. Jej lokum 
stała się willa Blumwego przy ulicy 
Gdańskiej 50.

W czasie wojny budynek był 
siedzibą powiatowego oddziału 
NSDAP (Narodowosocjalistycznej 
Niemieckiej Partii Robotników – 
przyp. red.), po krwawej niedzieli 
w Bydgoszczy pełnił funkcję więzie-
nia – Polacy byli tu przesłuchiwani, 
torturowani, mordowani...

Obiekt z tą przytłaczającą prze-
szłością udało się jednak radiowcom 
zaadaptować. Polskie Radio Pomorza 
i Kujaw ma tu swoją siedzibę do dziś. 

Wśród ojców ówczesnej rozgłoś-
ni byli Jeremi Przybora (wcześniej 
pracował w rozgłośni warszawskiej), 
Arnold Rezler, Tadeusz Kański. 

Przybora współtworzył tu pro-
gram „Pokrzywy nad Brdą”, nada-
wany na antenie ogólnopolskiej. Był 
to pierwszy w powojennej radiofonii  
program satyryczny. 

– Radio cieszyło się dużą popular-
nością, bo mediasfera ówczesna była 
uboga – kilka numerów gazet i właś-
nie radio – tłumaczył dr Rzepa.

Powojenne działania mediów od 
początku były jednak kontrolowane. 
– Żeby cokolwiek wygłosić w radiu, 
Tekst musiał mieć pieczątkę cenzo-
ra, aż do początku lat 90. – mówił.

Głos Wolnej  
Europy zagłuszany
„Monopol” w eterze przełamała 
w 1952 roku nadająca z Monachium 
polska sekcja Radia Wolna Europa.  
– Będziemy mówili Wam o wypad-
kach rozgrywających się w świecie, 
które sowiecki reżim chce przed 
Wami ukryć! Będziemy prowadzili 
walkę na falach eteru z rusyfika-
cją i sowietyzacją polskiej kultury, 
z wynarodawianiem młodzieży. 
Będziemy mówili głośno to, czego 
społeczeństwo polskie powiedzieć 
nie może, bo ma knebel na ustach – 
zapowiadał Jan Nowak Jeziorański. 

Służby bezpieczeństwa intensyw-
nie zagłuszały jednak odbiór RWE. 
18 listopada 1956 r. bydgoszczanie 
spalili zagłuszarkę znajdującą się na 
Wzgórzu Dąbrowskiego, która była 
pierwszą stacją radiową w historii 
Bydgoszczy.

Polscy radiowcy byli pod władzą 
cenzora aż do upadku systemu ko-
munistycznego, czasem udało się jed-
nak coś „przemycić”, m.in. w związku 
z działaniami Solidarności. 

– Jako jedyna rozgłośnia w Pol-
sce nadawaliśmy komunikaty o so-
lidaryzowaniu się ze strajkującymi 
co zauważyła RWE – podał jako 
przykład dr Rzepa.

Istny „dramat” w eterze
Nazwa prelekcji w KPCK brzmia-
ła „Dramatyczna historia radia”. 
Zgodnie z tym Marek Rzepa na 
zakończenie poświęcił parę słów 
dramatowi radiowemu – „teatrowi 
wyobraźni”. 

Pierwsze słuchowisko pod zna-
miennym tytułem „The Danger” BBC 
wyemitowało w 1924 r., ale... – Naj-
więcej zamieszanie zrobiła „Wojna 
światów” Orsona Wellesa wyemi-
towana przez CBS w 1938 

roku – mówił historyk. To adaptacja 
powieści mówiącej o ataku Marsjan. – 
Poszła na żywo w Haloween, podob-
no wywołując panikę w New Jersey 
– opowiadał. 

Bogatą historię dramatu radiowe-
go ma też PR PiK. – To Radio PiK 
zrobiło pierwsze słuchowisko na 
żywo transmitowane z teatru, a nie 
Kraków, który rości sobie do tego 
pretensje – uśmiechał się prelegent. 
Poza głosami aktorów, do tworzenia 
dźwięków posłużyły też umieszczo-
ne na scenie drewno, kamienie, kosa, 
woda w misce, płytki chodnikowe, 
na żywo grał zespół rockowy. 

Efekty dźwiękowe wzmacnia-
ją także nagrania faktograficzne. 
Ilustrując, radiowiec odtworzył 
przejmujące opowiadanie generał 
Elżbiety Zawackiej o przejściu ka-
nałami Warszawy. Kiedy powstańcy 
wydostali się na górę, w nocy, wśród 
kompletnych ruin usłyszeli... dźwięk 
fortepianu.

Sugestywną opo-
wieść bohaterki uzu-
pełniła znakomita 
oprawa muzyczna. 

W imieniu roz-
głośni prelegent 
pochwalił się także, 
że to PR PiK jako 
pierwsze w Polsce od-
tworzyło w otwartej 
przestrzeni własne 
słuchowisko na-
grane w systemie 
Dolby Surro-
und. Prezen-
tacja odbyła 
się przed 
r u i -

nami pałacu w Runowie Krajeńskim 
podczas organizowanego cyklicznie 
przez PR PiK konkursu Artystycz-
nych Form Radiowych. Słuchacze 
docenili sztukę radiową i zalety 
dźwięku dookólnego, a jury przyznało 
nagrodę realizatorowi dźwięku (Mar-
kowi Rzepie – przyp. red.).

Dramat radiowy to forma, która musi 
się rozwijać – podkreślał prelegent. 

O przyszłość radia jako środka 
przekazu szczególnie się nie niepo-
koi. Upatruje jej m.in. w radiu inter-
netowym i technologii DAB+.l

Doktor Marek Rzepa  
– historyk i kierownik  

Działu Zasobów Fonicznych  
i Archiwalnych Polskiego Radia 

PiK, realizator dźwięku.  
Jest autorem artykułów  

naukowych i popularnonaukowych 
nt. historii radiofonii, napisał 

książkę „Propaganda radiowa na 
Pomorzu i Kujawach. 

Rozgłośnia PR  
w Bydgoszczy  

w systemie indoktrynacji 
społeczeństwa w latach 

1945–56”.

oprac. na podstawia 
prelekcji  

z 23 stycznia w 
Salonie Hoffman 

– Marta 
Kocoń

Ciszy w eterze nie będzie. O przyszłość radia nie trzeba się martwić
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K i e d y  k t o ś 
umiera, czę-
sto zdarza się 
słyszeć – z ust 
jego najbliż-
szych, a nawet 
z ust księży 
na kazaniach 

pogrzebowych – że ta osoba jest już 
w niebie, że już nie cierpi. Niestety, tak 
możemy powiedzieć tylko o osobach 
kanonizowanych, czyli ogłoszonych 
świętymi.

Los naszych najbliższych nie 
jest dla nas pewny, ale, jak czytamy 
w Katechizmie, „Ci, którzy umiera-
ją w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale 
nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni, 
chociaż są już pewni swego wieczne-
go zbawienia, przechodzą po śmierci 
oczyszczenie, by uzyskać świętość ko-
nieczną do wejścia do radości nieba 
(…). To końcowe oczyszczenie wy-
branych, które jest czymś całkowicie 
innym niż kara potępionych, Kościół 
nazywa czyśćcem”.

Ból rozstania
Doświadczenie śmierci kogoś bliskie-
go dotyka każdego człowieka, z wyjąt-
kiem może tych, którzy sami umierają 
w dzieciństwie lub wczesnej młodości. 
Jest to doświadczenie bolesne, przy-
najmniej z dwóch powodów. 

Pierwszym z nich jest ból rozstania. 
Z innymi ludźmi łączą nas bowiem 
różnego rodzaju więzi, o których ist-
nieniu na co dzień nawet nie myślimy. 
Clive Staples Lewis twierdził, że ludzi 
łączyć mogą cztery rodzaje miłości: 
przywiązanie, przyjaźń, eros i caritas. 
Niezależnie od tego, który z tych ro-
dzajów więzi przeżywaliśmy, rozsta-
nie, na tej ziemi ostateczne, zawsze 
sprawia ogromny ból.

Drugim powodem bólu jest nasze 
przekonanie o wielkiej, by nie powie-
dzieć nieskończonej, wartości tego 
bytu, którym jest człowiek, ze swoją 
rozumną świadomością własnego ży-
cia, istnienia i dążeniem do szczęścia. 
W momencie śmierci bliskiej osoby 
właśnie z całą ostrością zaczynamy 
rozumieć, jak wielkim szczęściem 
i darem, który otrzymaliśmy, jest ży-
cie, istnienie. Wyraża się to w tych 
dramatycznych, jakże często wypo-
wiadanych wtedy słowach „mógłby 
jeszcze żyć!”   

W tym właśnie zawiera się też 
mądrość mnichów powtarzających 
– „memento mori” – co skłonni je-
steśmy nawet czasem wyśmiewać, 
ale w chwilach głębokiej szczerości 
musimy przyznać, że tak właśnie jest 
– myślenie o śmierci pozwala docenić 
wartość życia!

Czyściec  
w Piśmie i Tradycji
Wychodząc z takich rozważań, w na-
turalny sposób dochodzimy do myśli 

o życiu przyszłym, które jest po tamtej 
stronie śmierci. Nawet sam rozum bez 
Objawienia Bożego nie umie pogo-
dzić się z tym, że życie istoty rozum-
nej, świadomej swoich celów, zdolnej 
poznawać i kochać świat, poznawać 
siebie i innych ludzi, a stąd poznawać 
i kochać Boga jako Stwórcę i Dawcę 
wszelkiego istnienia, mogłoby osta-
tecznie kończyć się grobem, w którym 
rozkłada się nasze ciało. 

Tym bardziej cieszy nas, że nasze 
intuicje i wnioski z rozumowania po-
twierdza sam Bóg, objawiając nam, 
i to dwiema drogami: poprzez Pismo 
święte i Tradycję Kościoła, prawdę, 
że istnieje życie wieczne i że wszyscy 
ludzie do tego nowego życia zmar-
twychwstaną.

Tu zajrzyjmy do „małego katechi-
zmu”, jakiego uczą się (a przynajmniej 
uczyć się powinny) już dzieci przygo-
towujące się do Pierwszej Komunii 
Świętej. Znajdujemy tam niezwykle 
zwięzłe, ale zadziwiająco głębokie 
sformułowania zasadniczych prawd 
o Bogu, człowieku i świecie. Tam też 
właśnie istnieje sformułowanie: „Rze-
czy ostateczne człowieka”. Odczytać 
możemy trzy punkty. „Śmierć. Sąd 
Boży. Niebo albo piekło”.

Poza nimi istnieje jeszcze stan inny, 
tymczasowy, o którym wspomniałem 
na początku. To czyściec. Koniecznie 
powinniśmy przypomnieć sobie nie-
co zapomniane przekonanie o jego 
istnieniu, które jest prawdą wiary, 
głoszoną przez Kościół od samego 
początku. Wprawdzie nie wyznajemy, 
jak luteranie, zasady „sola scriptura” 
(uważają oni bowiem, że pewnym 
można być tylko tego, co jest napisa-
ne w Piśmie świętym). My wiemy, że 
– jak napisał św. Jan w zakończeniu 

swojej Ewangelii – „Wiele też innych 
rzeczy uczynił Jezus, ale gdyby każ-
dą z nich opisywać, to myślę, że nie 
pomieściłby świat cały ksiąg, które by 
się miało napisać” (21,25). Dlatego 
uznajemy Tradycję przechowywaną 
w Kościele i przekazywaną z poko-
lenia w pokolenie.

Pogódź się 
z przeciwnikiem
Ale wracając do czyśćca, mimo że 
mamy skarby Tradycji, to i w Piśmie 
świętym znajdziemy liczne świade-
ctwa o czyśćcu, choć może niewy-
rażone wprost. Modlitwa i ofiara za 
zmarłych znane już były w Starym 
Testamencie, świadectwo tego znaj-
dziemy w drugiej Księdze Macha-
bejskiej w rozdziale 12. Modlitwa 
taka ma oczywisty sens jako prośba 
o wybawienie dusz z czyśćca. 

Dość wyraźnie, choć w przenośni, 
jak to miał w zwyczaju, mówi o tym 
Zbawiciel w Ewangelii wg św. Mate-
usza w rozdziale 5: „Zgódź się z two-
im przeciwnikiem natychmiast, póki 
jesteś z nim w drodze, by cię nie oddał 
sędziemu, a sędzia słudze i zostałbyś 
wrzucony do ciemnicy. Zaprawdę po-
wiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż 
oddasz ostatni pieniążek”.

A z Tradycji – św. Grzegorz 
Wielki pisał: „Co do pewnych win 
lekkich trzeba wierzyć, że jeszcze 
przed sądem istnieje ogień oczysz-
czający, według słów Tego, który 
jest prawdą. Powiedział On, że jeśli 
ktoś wypowie bluźnierstwo przeciw 
Duchowi Świętemu, nie zostanie 
mu to odpuszczone ani w tym ży-
ciu, ani w przyszłym (Mt 12, 32). 
Można z tego wnioskować, że nie-
które winy mogą być odpuszczone 

w tym życiu, a niektóre z nich w ży-
ciu przyszłym”.

Przypomnijmy także antyfonę 
„wieczny odpoczynek racz im dać, 
Panie, a światłość wiekuista niechaj 
im świeci”, którą od niepamiętnych 
czasów rozpoczyna się w Msza-
le rzymskim Msza święta żałobna, 
właśnie z tej racji zwana „Requiem”, 
a którą przecież powtarzamy i w na-
szych prywatnych modlitwach.

Tęsknota i cierpienie
Istnienie czyśćca wytłumaczyć mo-
żemy także przez analogię. Tak jak 
człowiek nie może oczyma ciała 
patrzeć prosto w słońce, bo groziłaby 
mu utrata wzroku, tak dusza czło-
wieka grzesznego nie może wprost 
spojrzeć w oblicze Boga. Musi się na 
to przygotować w oczyszczającym 
cierpieniu, jeśli takiego oczyszczenie 
nie przeszła na ziemi.

Cierpienie w czyśćcu jest dwojakie. 
Po pierwsze, dusze w czyśćcu są po-
zbawione widzenia Boga. Po drugie 
– cierpią wielkie męki. Jakiej natury 
są te cierpienia - trudno nam pojąć. 
Jednak zarówno z licznych objawień 
prywatnych, jak i z nauczania Koś-
cioła wynika, że cierpienia czyśćca są 
cięższe, dotkliwsze niż jakiekolwiek 
trudy i cierpienia na ziemi. W jaki 
sposób dusza tego doświadcza – nie 
wiemy. Na pewno jednak św. Tomasz 
z Akwinu nie zgodziłby się z niektó-
rymi współczesnymi teologami, któ-
rzy twierdzą, że innych cierpień, poza 
brakiem widzenia Boga, te dusze nie 
doświadczają.

Akwinata tłumaczy przekonująco 
związek konieczny, jaki istnieje mię-
dzy Bożym miłosierdziem a istnie-
niem czyśćca. Boże miłosierdzie – ar-

gumentuje on – ukazuje się w czyśćcu 
w ten sposób, że nawet po śmierci daje 
On duszom sprawiedliwych środki do 
zadośćuczynienia swojej  sprawiedli-
wości i przygotowanie się w ten spo-
sób do wejścia do nieba wolnymi od 
jakiegokolwiek długu wobec spra-
wiedliwości. 

Jednakże realizuje się to miłosier-
dzie także w tym, że poprzez świętych 
obcowanie pozwala Bóg żyjącym, 
którzy są jeszcze na ziemi, ofiaro-
wywać duszom czyśćcowym własne 
czyny pokutne, własne cierpienia 
pokornie od Boga przyjęte, a także 
odpusty, a dzięki temu  przyspieszyć 
ich wejście do nieba. 

A z całej Tradycji, potwierdzonej 
też objawieniami prywatnymi, wiemy, 
że modlitwy tych, którzy są na ziemi, 
bardzo istotnie wpływają na złago-
dzenie cierpień czyśćcowych. Kościół 
zawsze modlił się za dusze w czyśćcu 
cierpiące, a wśród wszystkich rzeczy, 
które można ofiarować w celu skró-
cenia oczyszczenia dusz czyśćcowych 
jest jedna wyjątkowo skuteczna i do-
skonała. Jest to ofiara Mszy. Jest ona 
doskonała, bo jest składana przez sa-
mego Chrystusa. Jednakże sytuacja 
każdej duszy jest znana jedynie Bogu 
i nie możemy wiedzieć o ile ofiaro-
wana przez nas Msza przyczyniła się 
do wejścia duszy do nieba, dlatego za-
wsze kolejne modlitwy i Msze mają 
sens, a Bóg sam wie, na co przezna-
czyć te z nich, które zostały złożone 
już po uzyskaniu nieba przez duszę,  
za którą się modlimy.

Czas biegnie także tam?
Mówiąc o owym „przyspieszeniu” 
można się zastanawiać, jak ten czas 
przebywania w czyśćcu ma się do 
czasu ziemskiego. To jednak nie jest 
dla nas, jak się zdaje, możliwe do 
rozwikłania. Pewne się wydaje, że ja-
kiś rodzaj czasu w tym oczekiwaniu 
czyśćcowym na wieczność istnieje. 
Przecież jeśli Bóg mógł stworzyć czas 
ziemski, mógł także sprawić, że w tym 
życiu duchowym, jakim jest czyściec, 
istnieje jakieś czasowe następstwo 
zdarzeń.    

Jeśli zapomnimy prawdę o czyśćcu, 
to nie tylko poniesiemy szkodę w na-
szym rozumieniu rzeczywistości nad-
przyrodzonej. Utrata wiary w czyściec 
nie tylko jest herezją. Jest dramatem 
z praktycznego punktu widzenia. Je-
śli bowiem nie nauczymy dzieci, że 
ogromna większość z nas trafia po 
śmierci do czyśćca właśnie, kto będzie 
się za nas modlił, gdy pomrzemy? 

Zakończmy więc tą wspaniałą 
modlitwą z Kanonu Rzymskiego, 
który od niemal dwóch tysięcy lat od-
mawiany jest w samym sercu Mszy: 
„Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz 
wszystkim spoczywającym w Chry-
stusie udział w Twojej radości, świat-
łości i pokoju”.l

CZY NASI ZMARLI SĄ W NIEBIE?
Maksymilian Powęski

Tak jak człowiek nie może patrzeć prosto w słońce, tak dusza człowieka grzesznego nie może wprost 
spojrzeć w oblicze Boga. Musi się na to przygotować. Na ilustracji: „Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga
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Kreta. Wyspa w świecie mitów
Spuścizna antycznych 
Greków, urzekająca 
przyroda i słońce 
przez trzysta dni 
w roku. Atuty Krety 
od lat przyciągają 
turystów z całego 
świata. 

Położona w południowej części 
Grecji wyspa jest jednym z najbar-
dziej popularnych kierunków także 
dla polskich turystów. Temperatura 
wody i powietrza należy tu do naj-
wyższych w całym kraju, a sezon 
turystyczny trwa od kwietnia do 
listopada. 

Wzdłuż wybrzeża rozwinęły się 
liczne miejscowości wypoczyn-
kowe z hotelami zapewniającymi 
odpowiedni dla każdego wczaso-
wicza komfort. Piękne piaszczyste 
i piaszczysto–żwirowe plaże zachę-
cają do kąpieli słonecznych, a czysta 
i ciepła woda morska – do pływania 
i uprawiania sportów wodnych. 

Największymi miastami na Kre-
cie są Heraklion, Chania, Rethym-
non i Agios Nikolaos. Obfitują 
one w liczne zabytki i perełki ar-
chitektury oraz pozwalają na miłe 
spędzenie wolnego czasu. Inną 
atrakcją Krety są dzikie i majesta-
tyczne Góry Białe z widowiskowy-
mi wąwozami, w tym najdłuższym 
w Europie wąwozem Samaria.

Kreta to  największa z setek wysp 
greckich i czwarta co do wielkości 
na Morzu Śródziemnym. Ma 256 
km długości i od 11 do 56 km sze-
rokości. Urozmaicony krajobraz, 
góry wysokie na prawie 2500 me-
trów, malownicze wąwozy, jaskinie, 
rozwinięta linia brzegowa, wspa-
niałe, piaszczyste plaże w połącze-
niu z ciepłym śródziemnomorskim 
klimatem stanowią magnes przy-
ciągający od lat turystów z całego 
świata. Wyloty na Kretę możliwe są 
także z Bydgoszczy. 

Góry razem z morzem
Zgodnie z grecką mitologią, Kreta 
była szczególnie umiłowana przez 
starożytnych bogów. Tu urodził się 
ich władca Zeus, a mityczny Dedal 
zbudował labirynt, w którym Teze-
usz pokonał potwornego Minotau-
ra, stąd odleciał Ikar, by wznieść się 
ku słońcu. 

Równie urzekająca, jak spuścizna 
antycznych Greków, jest przyro-
da Krety. Na Krecie góry sąsiadują 
z morzem. Z każdego miejsca wi-
dać białe lub czerwonawe grzbiety 
górskie. Z uwagi na cztery pasma 
górskie krajobraz jest bardzo uroz-
maicony, oferujący turystom całe 
bogactwo różnorodnych pejzaży. 

Międzynarodową sławę zyskały 
występujące tu jaskinie i wąwozy, 
z których najsłynniejszy i jedno-
cześnie najdłuższy w Europie to 
wąwóz Samaria, będący także par-
kiem narodowym. Wąwóz liczy 16 
kilometrów długości oraz od 3,5 do 
150 metrów szerokości, jego ścia-
ny i są wysokie na 500 metrów. To 
największa atrakcja Krety położona 
w Górach Białych. Przejście kilku-
nastu kilometrów trwa około sześciu 
godzin i wymaga żelaznej kondycji.

Miłośnicy przyrody mogą także 
podziwiać wspaniałe piaszczyste 
plaże  w miejscowości  Falasar-
na (o długości trzech km), pla-
żę Vai z tysiącem palm,  słynną 
plażę na wyspie Elafonisi połą-

czoną z lądem 800-metrowym, 
płytkim (ok. 60-90 cm głębokości) 
przesmykiem, a także plażę w la-
gunie Balos na wyspie Gramvuo-
sa, gdzie znajduje się także wenecka 
twierdza.

Cudowny klimat, długie sło-
neczne lato sprawiają, iż sezon 
turystyczny zaczyna się w kwiet-
niu i trwa do końca października, 
kiedy temperatura wody w Morzu 
Śródziemnym przekracza 20 stop-
ni. Uroku wyspie dodaje niezliczo-
na liczba typowo greckich tawern 
z wyśmienitym jedzeniem, smacz-
nym winem i wspaniałą muzyką. 
Hotele z all inclusive i z polską ani-
macją posiadają baseny, zjeżdżalnie 
i oferują dobre jedzenie.

Szereg okazji 
do zwiedzania
Pełen relaks zapewnić może pobyt 
w tętniącym życiem Hersonis-
sos, Agios Nikolaos, malowniczej 
Chani i Rethymnonie. Miastecz-
ka te mają urocze porty, weneckie 
twierdze i setki knajpek.

Region Chani jest najbardziej 
zielony na wyspie, a okolicz-
ne plaże są długie i piaszczyste. 
Chania to także perła i najpięk-
niejsze miasto Krety z zabytkami 
pochodzącymi z wszystkich epok 
historycznych. Znaleźć tu może-
my ruiny minojskich budynków, 
bizantyjskie kościoły, weneckie 
wille i mury oraz tureckie mecze-
ty, a także piękny port z basztą, 

latarnią, arsenałami i Meczetem 
Janczarów. 

Rethymno to drugie z miast, któ-
re trzeba zobaczyć. Wraz z okolicą 
szczyci się pięknymi długimi piasz-
czystymi plażami oraz starówką 
z wieloma perełkami architektury, 
osmańskimi minaretami, turecką 
i współczesną zabudową. Klejno-
tem miasta, oprócz starówki, jest 
urokliwy port z licznymi restaura-
cjami, tawernami i sklepami.

Stolicą Krety jest Heraklion, 
w którym znajduje się międzyna-
rodowy port lotniczy. 24 km na 
wschód rozciąga się Riwiera Kre-
teńska z takimi miejscowościami 
wypoczynkowymi jak Hersonissos, 
Malia, malowniczą Agios Nikola-
os oraz luksusową Eloundą. Her-
sonissos słynie głównie z bogatej 
infrastruktury turystycznej oraz 
nocnego życia. Jest to pełna mło-
dych ludzi najbardziej rozrywkowa 
miejscowość na Krecie. Kilkanaście 
kilometrów od Heraklionu położo-
ne jest Kreta Aquarium z 250 ga-
tunkami zwierztąt morskich.

Warto zobaczyć także Knossos 
zpałacem i mitycznym labiryntem 
legendarnego króla Minosa oraz 
Spinalongę – wyspę trędowatych 
z twierdzą zbudowaną przez We-
necjan.

Wycieczka  
dla zakochanych
Atrakcją pobytu na Krecie jest rejs 
statkiem lub wodolotem na naj-
piękniejszą wyspę grecką leżącą 
w archipelagu Cykladów – Santori-
ni. To niewątpliwie jedno z najbar-
dziej magicznych i romantycznych 
miejsc na ziemi. Czarny piasek 
i skały, białe domy z niebieskimi 
dachami oraz  turkusowe morze 
i powulkaniczne krajobrazy stano-
wią o niepowtarzalnym  uroku tej 
wyspy. Domy wbudowane w skały 
w zabudowie tarasowej polecam 
szczególnie zakochanym i na po-
dróż poślubną. 

Kreta, na której rozwinęła 
się pierwsza cywilizacja europej-
ska, zaprasza do odpoczynku na 
plażach, do podziwiania zabytków 
i rozrywki w aquaparkach. Na ca-
łej ziemi greckiej trudno o bardziej 
fascynujące i osobliwe miejsce dla 
marzących o niezapomnianych wa-
kacjach. Lato w Grecji na Krecie 
zapewnia wspaniały odpoczynek 
i rozrywkę. Rezerwacji  wycieczek 
w ten piękny region Grecji dokonać 
Państwo mogą w naszym biurze 
podróży w Bydgoszczy. l

Marcin Kowalewski

Centrum Podróży 
Alfa Mar

Gajowa 43
www.alfamar.pl

Międzynarodową sławę zyskał najdłuższy w Europie, 16-kilometrowy wąwóz Samaria

Stolicą Krety jest Heraklion, w którym znajduje się międzynarodowy port lotniczy
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Firma Dekorglass Działdowo S.A. posiada ugruntowaną pozycję 
i ponad 20-letnie doświadczenie. Z sukcesami działa na rynkach 
międzynarodowych i jest liderem światowym w sektorze zdobienia 
opakowań szklanych. Produkty firmy tworzone są z pasją i dbałością 
o najwyższą jakość, a także z wykorzystaniem najnowszych technolo-
gii. Firma współpracuje z najlepszymi światowymi markami, a swoje 
produkty dostarcza do ponad 80 krajów.

MIEJSCE PRACY

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Zakład Produkcyjny – Huta Szkła w Turze, ul. Bydgoska 40, 89-200 Tur.

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać w terminie do dnia 15 lutego 
2019 r.  na adres e-mail: hr@dekorglass.pl, z dopiskiem HUTA SZKŁA 
W TURZE.

Dodatkowe informacje na temat firmy: www.dekorglass.pl

Rozwijając i poszerzając profil swojej działalności firma Dekorglass 
rozpoczęła kluczową inwestycję w zakresie produkcji szkła, w związku 
z czym poszukuje wykwalifikowanej kadry. Główne inwestycje obejmu-
ją m.in. regenerację form (instalacja nowoczesnych centr obróbczych) 
oraz linie produkcyjne (instalacja nowych automatów, nowoczesnych 
systemów kontrolnych i inspekcyjnych, zautomatyzowanych systemów 
pakujących).

OBECNIE TRWA NABÓR NA:

√ Operator automatów
√ Elektryk
√ Mechanik
√ Ślusarz
√ Laborant/ka

√ Operator obrabiarek CNC
√ Tokarz/frezer
√ Topiarz szkła
√ Zestawiacz
√ Automatyk

• atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności,
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• stabilność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
• możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego,
• pakiet szkoleń,
• premie uzależnione od efektów pracy.

OFERUJEMY:$
$
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Za kulisami międzywojennego wywiadu
Brawurowe akcje, 
werbunki, zdrady, 
działania, których 
przebieg nie miał 
nigdy ujrzeć światła 
dziennego – to 
wszystko znajdziemy 
w książce „W tajnej 
służbie”. 

Kacper Śledziński jest autorem wielu 
poczytnych książek o najnowszej hi-
storii Polski. Spod jego pióra wyszły 
m.in. takie tytuły, jak: „Czarna kawa-
leria” (o czołgistach gen. Maczka), 
„Cichociemni” (o polskich koman-
dosach zrzucanych w czasie II wojny 
światowej przez aliantów nad okupo-
waną Polską), „Odwaga straceńców” 
(o polskich marynarzach z okrętów 
podwodnych), „Tankiści” (prawdzi-
wa historia „czerech pancernych”) 
czy wreszcie „Wyklęta armia” (o żoł-
nierzach gen. Andersa). 

Tym razem Śledziński przybliża 
czytelnikom kulisy funkcjonowania 

w okresie międzywojennym polskie-
go wywiadu, potocznie nazywanego 
„dwójką” (od jego oficjalnej nazwy 
brzmiącej Oddział II Sztabu Gene-
ralnego/Głównego Wojska Polskie-
go). W związku z tym, że był to czas 
bardzo burzliwych wydarzeń poli-
tycznych, a Polska sąsiadowała z pań-
stwami otwarcie deklarującymi wobec 
niej wrogość, wywiad miał wówczas 
ręce pełne roboty. W publikacji znaj-
dziemy więc opowieści o dzielnych 
oficerach, szpiegach, agentach (w tym 

podwójnych), zdradach, intrygach, 
operacjach wywiadowczych, czyli 
wszystko to, czego oczekiwać można 
od książki na taki temat.

Bydgoski wkład 
w działania wywiadowcze
Na prawie 350 stronach publikacji 
zatytułowanej „W tajnej służbie” 
autor przedstawia wybrane przez 
siebie działania polskiego wywiadu 
w okresie międzywojennym. Wy-
bór ten jest oczywiście subiektywny, 
niemniej jednak z pewnością cieka-
wy. Śledziński bez wątpienia chciał, 
aby czytelnicy otrzymali informa-
cje o najbardziej spektakularnych 
dokonaniach wywiadu i osobach 
z nim związanych. W publikacji 
znajdziemy jednak również wątki 
i postacie mniej znane szerokiemu 
gronu odbiorców.

Dla bydgoszczan dodatkowym 
walorem książki są z pewnością in-
formacje o działaniach prowadzo-
nych przez wywiad w mieście nad 
Brdą lub przez osoby wywodzące się 
z tego miasta. Odnajdziemy więc tu 
chociażby wzmianki na temat szefa 
bydgoskiej ekspozytury „dwójki”, czy-

li majora Jana Żychonia, ale również 
informacje o zmaganiach urodzonego 
w Bydgoszczy Mariana Rejewskiego, 
pogromcy niemieckiej maszyny szy-
frującej „Enigma”.

Burzliwe losy 
Sosnowskiego
Przeczytamy w niej również m.in. 
o działaniach prowadzonych w Niem-
czech przez asa polskiego wywiadu, 
jakim był bez wątpienia rotmistrz/
major Jerzy Sosnowski. Dzięki niemu 
polski wywiad zdobył wiele cennych 
dokumentów i informacji. Wkradł się 
w łaski niemieckich elit, bywał na sa-
lonach, rozkochiwał w sobie wiele ko-
biet, które później zresztą werbował 
na swoje agentki. W 1934 r. za swoje 
działania został aresztowany przez 
Niemców, postawiony przed sądem 
i skazany na dożywocie. W więzie-
niu nie przebywał jednak tak długo, 
ponieważ już dwa lata później został 
wymieniony za innych szpiegów 
i powrócił do kraju. Jednak zamiast 
nagrody za wcześniejsze działania 
doznał kolejnych represji, tym razem 
z rąk swoich rodaków. Polacy areszto-
wali go, oskarżyli o zdradę i postawili 

przed sądem. Dziś wiemy, że zarzuty 
te były całkowicie bezpodstawne.

Równie ekscytujące są inne opisa-
ne w książce historie. Opowiadają one 
o chwalebnych dokonaniach naszego 
wywiadu, ale również o takich, które 
z pewnością chwały nam nie przyno-
szą. Mówią o brawurowych akcjach, 
werbunkach, zdradach, zakulisowych 
działaniach, których przebieg nie miał 
nigdy ujrzeć światła dziennego. Do-
wiemy się również o wielu bohater-
skich osobach, które z narażeniem 
życia walczyły dla Polski na cichym 
froncie tajnej wojny prowadzonej 
w okresie międzywojennym z wielo-
ma państwami.

Książka Kacpra Śledzińskiego, 
choć niepozbawiona drobnych nie-
ścisłości, bez wątpienia warta jest po-
lecenia. W przystępny sposób popula-
ryzuje wiedzę na temat ekscytujących 
dokonań przedwojennego wywiadu 
polskiego, ukazując, że pomimo wie-
lu słabości byliśmy w tym czasie li-
czącym się graczem na froncie walk 
tajnych służb. l

Kacper Śledziński, W tajnej służ-
bie. Wojna wywiadów w II RP
Wydawnictwo Znak Horyzont
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Wojskowa  
potęga Izraela
Yaakov Katz i Amir Bohbot to znani izraelscy 
dziennikarze zajmujący się problematyką woj-
skową i korespondenci wojenni. Co istotne, ar-
mię znają również od środka, bowiem w związ-
ku z powszechnym poborem obowiązującym 
w Izraelu służyli w jej szeregach. Obecnie, poza 
pisaniem dla gazet, prowadzą również zajęcia 
ze studentami. Jest to istotne, bowiem wpływa 
wydatnie na umiejętność przystępnego prze-
kazywania wiedzy na temat skomplikowanej 
problematyki wojskowej. A jest o czym pi-
sać, bowiem Izrael należy obecnie do grona 
najbardziej rozwiniętych państw w zakresie 
techniki wojskowej. Sytuacja ta spowodowana 
jest wieloma czynnikami, spośród których wy-
mienić można chociażby traumę spowodowaną 
holokaustem, a także świadomość, że obecnie 
żyć muszą w sąsiedztwie wrogo nastawionych 
wobec siebie państw.

W przedmowie do publikacji autorzy 
następująco wyjaśniają, o czym ona mówi: 
„Książka ta opowiada – po raz pierwszy – 
o tym jak Izrael projektował i tworzył za-
awansowaną technologię i broń dla swojej 
armii. Jest to opowieść, która obejmuje cały 
okres istnienia Izraela, od jego początków 
jako nowo utworzonego państwa, aż po dziś, 
gdy wciąż stawia ono czoło zagrożeniom 
i wyzwaniom z całego regionu”.

Z pewnością powyższe słowa są wystarcza-
jącą zachętą, niemniej jednak zawartość książki 
jest jeszcze bardziej interesująca. Autorzy cytują 
w niej wypowiedź szefa Sztabu Generalnego 
Sił Obronnych Izraela gen. Binjamina Ganca, 
który następująco tłumaczył powody tak duże-
go nacisku na rozbudowę przemysłu zbrojenio-
wego: „Przy tym poziomie niepewności w re-
gionie nie możemy liczyć na to, że otrzymamy 
ostrzeżenie, gdy wojna znów zapuka do drzwi. 
Jednak zwyciężymy, bo nasi żołnierze będą go-

towi i będą mieli do pomocy najlepszą techni-
kę”. Technika ta jest rzeczywiście imponująca, 
zapewnia Izraelowi nie tylko bezpieczeństwo, 
ale również ogromne pieniądze ze sprzedaży 
różnych broni do innych państw.

Na łamach „Czarodziei broni” autorzy 
w przystępny sposób prezentują opracowane 
i wykorzystywane przez izraelską armię bro-
nie. Mowa jest tu zarówno o wozach bojowych, 
dronach, systemach rakietowych, satelitach, na-
rzędziach cybernetycznych i wielu innych. Po 
lekturze książki łatwiej zrozumieć, dlaczego 
Izrael, pomimo że jest tak małym krajem, jest 
jednocześnie potęgą, z którą liczyć się muszą 
wszystkie kraje świata. l

Yaakov Katz, Amir Bohbot,  
Czarodzieje broni. Izrael  

– tajne laboratorium technologii militarnych
Dom Wydawniczy Rebis

Wybrzeże,  
jakiego nie znacie
Bałtyk kojarzy nam się najczęściej – 
i słusznie! – z okresem wakacyjnego 
szaleństwa. To przecież nad morze wielu 
z nas wybiera się latem, aby wypocząć, 
dobrze się zabawić i nabrać energii na 
kolejne miesiące roku. Wydawnictwo 
Poznańskie przygotowało książkę, która 
zmusza do spojrzenia na to miejsce z głęb-
szą refleksją.

W kilkunastu barwnych rozdziałach 
Aleksandra Arendt oprowadza nas po róż-
nych miejscach wybrzeża, snując opowie-
ści o wydarzeniach z różnych momentów 
mniej lub bardziej odległej historii. Bez 
wątpienia po lekturze kolejne wyprawy 
nad Bałtyk będą bardziej świadome, ale być 
może wiele osób będzie również chciało 
podążać śladem miejsc i wydarzeń opisa-
nych w publikacji?

Niektóre z opisywanych miejsc są zaska-
kujące, przynajmniej dla mnie. Czy wie-
dzieli bowiem państwo, że w Sopocie znaj-
dowała się skocznia narciarska? Niewielką 
drewnianą konstrukcję wybudowano na 
Orlim Wzgórzu, tuż przy Łysej Górze na-
zywanej „sopocką Gubałówką”. Ćwiczyli 
na niej zawodnicy gdańskiej „Lechii”. Sko-
ki nie były zbyt odległe, zaledwie na 20–30 
metrów, ale i tak wzbudzały u skaczących 
i widzów niemałe emocje. 

Na łamach książki autorka przedstawia 
więcej tego typu opowieści. Dowiemy 
się m.in. o Starym Helu, osadzie, która 
przed laty zniknęła w morskich otchła-
niach, o kościele w Trzęsaczu, który pra-
wie w całości został pochłonięty przez 
morskie fale, o windzie wybudowanej na 
klifie w Jastrzębiej Górze, o szkole szy-
bowcowej w Łebie, której wielu adeptów 
służyło później w Luftwaffe, o rewolucji 

obyczajowej i związanej z tym zmieniają-
ce się modzie plażowej, o polskich trans-
atlantykach, czyli MS „Batorym” i TSS 
„Stefanie Batorym”, o spoczywającym na 
dnie morza między Chałupami i Kuźnicą 
wraku lokomotywy. Aby dowiedzieć się, 
jak się tam znalazła, należy przeczytać 
książkę. 

Poznać dzięki niej można więcej tego 
typu ciekawych opowieści. Niewątpliwym 
dodatkowym walorem książki są również 
liczne ilustracje: zdjęcia, pocztówki, dyplo-
my, mapy, a nawet wycinki z gazet. Lektura 
zalecana wszystkim ciekawym Polski, nie 
tylko tym, którzy spędzają wakacje nad 
Bałtykiem! l

Aleksandra Arendt, Bałtyk.  
Historie zza parawanu

Wydawnictwo Poznańskie

Kossakowie – portret rodzinny 

Nakładem poznańskiego Wydawnictwa 
Zysk ukazała się niedawno książka Joan-
ny Jurgały-Jureczki poświęcona rodzinie 
Kossaków. Ich nazwisko na stałe weszło 
do historii polskiej kultury, bo któż z nas 
nie słyszał o namalowanych przez Juliu-
sza, Wojciecha, Jerzego, Leona czy Karola 
obrazach? Rodzina była jednak liczna, a jej 
przedstawiciele nie zajmowali się wyłącznie 
malarstwem. Co więcej, wiele spośród tych 
osób znamy doskonale z ich dokonań, cho-
ciaż nie zawsze wiemy, że były one spokrew-
nione lub skoligacone ze słynnymi malarza-
mi. Znane są nam przecież postacie takie jak 
Zofia Kossak Szczucka-Szatkowska, Maria 

Pawlikowska-Jasnorzewska czy Magdalena 
Samozwaniec.

Joanna Jurgała-Jureczka jest osobą jak naj-
bardziej właściwą do tego, aby prowadzić nas 
po meandrach drzewa genealogicznego ro-
dziny Kossaków. Badaniem ich dziejów zaj-
muje się bowiem już blisko dwadzieścia lat, 
wydała w tym czasie wiele publikacji na ten 
temat. Za niektóre z nich była zresztą nagra-
dzana. Kto wie, czy również tym razem nie 
zostanie uhonorowana, a na pewno wzbudzi 
zainteresowanie czytelników!

Trudno nie zgodzić się ze słowami wydawcy, 
który podkreśla, że autorka „pracuje w białych 
rękawiczkach – ostrożnie i z pietyzmem do-

tyka zamkniętej w dokumentach przeszło-
ści. Wiele godzin spędza w archiwach, gdzie 
potrzebny jest nie tylko warsztat naukowca, 
ale i dociekliwość detektywa”. Niewątpliwie 
Joanna Jurgała-Jureczka posiada i warsztat, 
i umiejętność wyszukiwania nowych informa-
cji. Posiada jednak coś jeszcze – wyśmienite 
pióro, dzięki któremu książkę czyta się nie tyl-
ko szybko, ale również z wielką przyjemnością. 
Wskazane dla wszystkich, którzy o polskiej 
kulturze chcą wiedzieć nieco więcej. l

Joanna Jurgała-Jureczka,  
Kossakowie. Biały mazur

Wydawnictwo Zysk i S-ka
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Odkładam wiosła na kołek
– Siedem miesięcy temu zostałam mamą cudownej córki, która mi wypełnia dzień od rana do nocy. Chciałabym pożyć 
jak normalny człowiek, a nie sportowiec na walizkach. Chcę się po prostu pożegnać – oświadczyła multimedalistka 
i mistrzyni olimpijska Magdalena Fularczyk-Kozłowska.

W siedzibie klubu LOTTO Byd-
gostia 4 stycznia odbył się benefis 
Magdaleny Fularczyk-Kozłow-
skiej. Sala wypełniła się sportow-
cami, dziennikarzami, działaczami 
i sympatykami naszej mistrzyni 
i multimedalistki wielu imprez 
wioślarskich rangi mistrzowskiej 
na arenie krajowej, europejskiej 
i światowej.

Spotkanie było swoistym pod-
sumowaniem kariery bydgosz-
czanki, która największe sukcesy 
osiągnęła na igrzyskach olimpij-
skich, zdobywając w dwójce po-
dwójnej z Julią Michalską-Płotko-
wiak brązowy medal w Londynie 
w 2012 roku oraz z Natalią Ma-
daj-Smolińską złoto w Rio de Ja-
neiro w 2016 roku.

Najważniejszym punktem pro-
gramu piątkowej imprezy było 
oświadczenie Magdy: – To było 
18 długich lat kariery sportowej. 
Wiele górek, wiele dolinek. Chwil 
zwątpienia, chwil, kiedy mi się 
już po prostu odechciewało. Ale 
więcej tych chwili pięknych, jak 
medali, niezapomnianych prze-
żyć, życiówek, przejazdów, które 
zapierały dech w piersiach. I to już 
wystarczy. Jestem sportowcem speł-
nionym, takim, który musi swoje 
wiosła odłożyć na kołek i skończyć 
tę wioślarską przygodę. Była ona 
długa, była ona piękna, ale życie mi 
się pozmieniało.

Siedem miesięcy temu zostałam 
mamą cudownej córki, która mi 
wypełnia dzień od rana do nocy. 
Chciałabym pożyć jak normalny 
człowiek, a nie sportowiec na waliz-
kach. Stąd to dzisiejsze spotkanie. 
Chcę się po prostu pożegnać.

Publiczność nagrodziła mistrzy-
nię gromkimi brawami.

Benefis prowadził znany telewi-
zyjny dziennikarz sportowy Hubert 
Malinowski, który przygotował 
wiele ciekawostek i interesujących 
pytań. Spotkanie miało charakter 
retrospektywny, więc nie mogło 
zabraknąć wspomnień, m.in. tych 
z igrzysk w Rio. – Momentu od 
mety do tego słynnego wywiadu nie 
pamiętałam, jakby wycięte z życio-
rysu – wyznała Magdalena. I do-
dała, że o tym, co się wtedy działo, 
dowiedziała z późniejszych relacji.

Malinowski zauważył, że z racji 
zajmowanego w łódce miejsca, to 
ona jako pierwsza zawsze przekra-
czała linię mety. 

– My się nawet z koleżankami 
o to spierałyśmy. Ale to żarty. Za-
wsze traktowałam osadę jak zespół 
– podkreśliła.

– W ilu krajach startowałaś jako 
reprezentantka Polski? – pytał 
dziennikarz.

– Ja jestem niewyspaną matką. 
Może odpowiem, na ilu kontynen-
tach startowałam – rozbawiła pub-
liczność mistrzyni.

Okazuje się, że tych krajów 
było aż 17. – Brazylia, Włochy, 
Holandia, Francja, Serbia, Korea 
Południowa, Słowenia, Litwa, 
Hiszpania, Wielka Brytania, Pol-
ska, Niemcy, Grecja, Szwajcaria, 
Portugalia, Nowa Zelandia, Au-
stralia – wyliczył dziennikarz. 
I przepytywał dalej: – A w pucha-
rze świata, ile razy z rzędu stawa-
łaś na podium? I dołóżmy do tego 
mistrzostwa świata, igrzyska i mi-
strzostwa Europy. Bo ten ciąg jest 
bez precedensu.

– Z matematyki nie byłam dobra 
– żartowała Magdalena.

– 14 razy z rzędu. Zaczęło się 
w Lucernie w 2012 roku i tak aż 
do Poznania w 2015 – przypomniał 
dziennikarz.

Benefis odbywał się pod hasłem 
„Cała ja”. Przy dźwiękach piosenki 
Agnieszki Chylińskiej widzowie 
zobaczyli fotograficzne podsumo-
wanie chwil z życia mistrzyni.

– Jak to jest być wyczynowym 
sportowcem i żywić się w fast fo-
odzie – zareagował dziennikarz na 
jedną ze scen.

– To było już po medalu olimpij-
skim. Mąż mnie zabrał na kolację. 
Miało być romantycznie – żartowa-
ła Magdalena.

Było też oczywiście pytanie 
o słynną jajecznicę, serwowaną na 

śniadanie po Balu Mistrzów Spor-
tu, który wieńczy coroczny plebis-
cyt. – Wszyscy robią sobie z nią 
selfie. Powiedz, jak ona smakuje, 
bo ja nie miałem okazji spróbować 
– dopytywał prowadzący.

– Ona jest z proszku, oni oszuku-
ją – śmiała się bohaterka wieczoru. 
– To był bal po Rio i to była jedyna 
jajecznica, do której dotrwałam. 
Jadłyśmy ją o 7.14.

Pierwszym gościem wypowiada-
jącym się o karierze Magdy był jej 
trener z reprezentacji Polski Marcin 
Witkowski, który doprowadził ją 
do największych sukcesów. Przy-
słał nagranie wideo ze zgrupowania 
w Szklarskiej Porębie. Wspomniał 
m.in. wspaniałe zwycięstwo w Pu-
charze Świata w Monachium, po 
zabójczym finiszu, w którym osada 
Magdy zdeklasowała faworyzowane 
Niemki. – Myślę, że złoto olimpij-
skie to zwieńczenie całej sportowej 
przygody – mówił. I już bezpośred-
nio do mistrzyni powiedział: – Coś 
się kończy, ale gdybyś chwyciła za 
wiosła, znowu byś była przed mo-
imi dziewczynami. Zaczyna się dla 
ciebie nowa droga. Życzę ci na tej 
drodze wszystkiego najlepszego.

Prowadzący dopytał o wspo-
mniane przez trenera wydarzenia 
z Monachium.

– Historia jest taka, że niespo-
dziewanie wygrałyśmy ten pu-
char. Na ostatnich 250 metrach 
zjadłyśmy Niemki – opowiadała 
Magdalena. – Dostałyśmy medale 
i koszulki. Wtedy przynieśli taki 
postument, a na nim wygrawerowa-
ne fotografie. Patrzę i myślę sobie, 
chwila, ja chyba je znam. To były 
Niemki. Już było wszystko przygo-
towane na ich zwycięstwo. l

Jarosław Kopeć

Magdalena Fularczyk-Kozłowska: Jestem sportowcem spełnionym
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Młodzi floreciści walczyli o medale w Łuczniczce

W bydgoskiej hali Łuczniczka 26-
27 stycznia odbyły się Mistrzo-
stwa Polski Juniorów we florecie. 
Pierwszy raz w historii organiza-
torem tej rangi imprezy był Ucz-
niowski Klub Sportowy MDK 5.
Turniej drużynowy wyniki:
Kobiety
1. WARTA POZNAŃ (Kolibabka, 
Szabelska, Wisoky, Woźniak)
2. I FUNDACJA GDAŃSKA SZKO-
ŁA FLORETU (Dębicka, Kisielew-
ska, Kołodziejczyk, Oklińska)
3. KS AZS AWFIS GDAŃSK (Je-
glińska, Lidzbarska, Mech, Mu-
rawska)

Mężczyźni
1. I KS AZS AWFIS GDAŃSK (Bo-
rowiec, Dołżycki, Goc, Martyniak)
2. AZS AWF WARSZAWA (Bie-
drzycki, Czartoryjski, Surma, Za-
krzewski)
3. I AZS AWF POZNAŃ (Bem, Fre-
drych, Pichłacz, Woźniak)

Turniej indywidualny kobiet – 
startowały 62 zawodniczki:
1. Jeglińska Aleksandra, 
KS AZS AWFIS GDAŃSK 
2. Pijaczyńska Kinga, 
POLONIA 1912 LESZNO
3T. Kołodziejczyk Malwina, 

FUNDACJA GDAŃSKA SZKOŁA 
FLORETU 
3T. Tomczak Renata, 
IKS LESZNO 

Turniej indywidualny męż-
czyzn – startowało 66 zawod-
ników:
1. Jurkiewicz Jan, 
BUDOWLANI TORUŃ 
2. Borowiec Piotr, 
KS AZS AWFIS GDAŃSK 
3T. Podralski Adam, 
UKS ATENA GDAŃSK 
3T. Czartoryjski Szymon, 
AZS AWF WARSZAWA l A

N
N

A
 K

O
PE

Ć



1531 STYCZNIA 2019

To i owo na sportowo

• Koszykarki Artego nie mogą 
zaliczyć stycznia 2019 roku do 
udanych. Choć miesiąc rozpo-
częły bardzo dobrze, pokonując 
(3 stycznia) we własnej hali mi-
strzynie Polski CCC Polkowice 
72:68. Tydzień później uporały 
się w kolejnej rundzie EuroCup 
Women z czeskim ČEZ Basketball 
Nymburk 93:66. Niestety, później 
(13 stycznia) przyszła bolesna po-
rażka w derbach z Energą Toruń 
przed własną publicznością 77:83. 
Nie udało im się obronić Pucha-
ru Polski, choć turniej finałowy 
rozgrywany był w Artego Arenie. 
W półfinale (19 stycznia) bydgosz-
czanki musiały uznać wyższość 
mistrzyń Polski CCC, którym ule-
gły aż 45:78. Ostatecznie odpadły 
też w kolejnej rundzie europej-
skiego pucharu. Po wysokim zwy-
cięstwie 77:60 z węgierskim KSC 
Szekszard u siebie (24 stycznia), 
na wyjeździe (30 stycznia) pole-
gły 60:86. Najbliższe spotkanie 
koszykarki Artego zagrają u siebie 
w niedzielę (3 lutego) z Sunreef 
Yachts Politechnika Gdańska.
• Klub Basket 25 rozstał się z dłu-
goletnim menedżerem drużyny 
koszykarskiej Artego Jarosła-
wem Kotewiczem. Utworzono 
w klubie nowe stanowisko dy-
rektora operacyjnego, które ob-
jął Tomasz Kucharczyk.
• Ze zmiennym szczęściem 
w lidze grała w styczniu rewela-
cja rozgrywek siatkówki kobiet 
Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz. 
W pierwszej części sezonu dru-

żyna odniosła kilka spektaku-
larnych zwycięstw i wbiła się do 
czołówki ligi. W styczniu zaliczyła 
jednak porażkę z mistrzem Pol-
ski Chemikiem Police 0:3 na wy-
jeździe (12 stycznia). Potem (16 
stycznia) musiały w Łuczniczce 
uznać wyższość Developres 
SkyRes Rzeszów, ale przegrały 2:3 
i zdobyły punkt do ligowej tabeli. 
Zdołały jeszcze wygrać (21 stycz-
nia) w Pile z Enea PTPS Piła 3:2, 
ale cztery dni później sprawiły 
kibicom przykrą niespodziankę, 
przegrywając z niżej notowaną 
drużyną Energa MKS Kalisz 1:3 
we własnej hali. Mimo to pod-
opieczne trenera Piotra Mateli 
w tabeli wciąż zajmują wysokie 
piąte miejsce. Następny mecz 
zagrają w poniedziałek (4 lutego) 
na wyjeździe z BKS PROFI CREDIT 

Bielsko-Biała, który zajmuje szó-
stą pozycję w tabeli.
• Plaga kontuzji dotknęła siatka-
rzy Chemika Bydgoszcz. Trener 
Jakub Bednaruk musiał nawet 
sięgnąć po mało doświadczo-
nych młodych rozgrywających. 
O ile w tej sytuacji porażka 0:3 
z mistrzami Polski ZAKSA Kę-
dzierzyn Koźle (19 stycznia) była 
wkalkulowana, to wcześniejsza 
(13 stycznia) przegrana u siebie 
2:3 była zaskoczeniem, zwłasz-
cza że pierwsze dwa sety byd-
goszczanie wygrali dość łatwo. 
Do tego wszystkiego doszła 
jeszcze (30 stycznia) wyjazdowa 
porażka 1:3 z Aluron Virtu War-
ta Zawiercie. Chemik zajmuje 
obecnie dziewiąte miejsce w ta-
beli. W niedzielę (3 lutego) zagra 
u siebie z Treflem Gdańsk.

• Przygotowania do sezonu 
rozpoczął piłkarski zespół SP 
Zawisza Bydgoszcz. Trener Ja-
cek Łukomski ma do dyspozycji 
wszystkich zawodników. Lider 
piątej ligi wzmocnił za to sztab 
szkoleniowy. Koordynatorem do 
spraw szkolenia w Zawiszy Byd-
goszcz został Michał Żurowski. 
W latach 2006–11 reprezentował 
niebiesko-czarne barwy. Pierwszy 
sparing Zawisza zagra w sobotę 
(2 lutego) z Nielbą w Wągrowcu.
• Trzecioligowy Chemik Modera-
tor Bydgoszcz pozyskał nowego 
zawodnika. Do drużyny dołączył 
Bartosz Śmietanko, wychowanek 
Olimpii Grudziądz. Ostatnio re-
prezentował ten klub w rozgryw-
kach II ligi. Podopieczni Piotra 
Gruszki już trenują i grają sparin-
gi. Sezon zaczną z opóźnieniem, 
gdyż pauzują w pierwszej kolej-
ce wiosennej, bo z ligi wycofała 
się Wda Świecie. Pierwszy mecz 
zagrają na wyjeździe z Kotwicą 
Kołobrzeg (16/17 marca), a u sie-
bie podejmą tydzień później Ra-
dunię Stężyca.

• Bydgoszczanka Hanna Ba-
kuniak znalazła się na liście 
50 najodważniejszych pływa-
czek (World's 50 Most Adven-
turous Open Water Women) 
organizacji World Open Water 
Swimming Association. Hanna 
nominowana była również do 
nagrody „Woman of the Year” 
tej organizacji. W ubiegłym roku 
przepłynęła kanał Catalina, 34 
kilometry wpław z wyspy Ca-
talina do Rancho Palos Verdes 
w Kalifornii. W wodzie (o tem-
peraturze ok. 18-21 stopni Cel-
sujsza) spędziła 10 godzin, 19 
minut i 15 sekund. W ubiegłym 
roku na IV Otwartych Mistrzo-
stwach Niemiec w bawarskim 
Veitsbronn pobiła rekord świata 
na dystansie kilometra, uzysku-
jąc czas 13:05,73. Temperatura 
wody wynosiła niecałe 4 stop-
nie Celsjusza! Kilkanaście dni 
temu jej rekord pobiła w tych 
samych zawodach Alisa Fatum 
fenomenalnym rezultatem 
12:48,7, a Hanna zajęła trzecią 
lokatę 13:52,2. l
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W siedzibie Polskiego Radia PiK gościł w połowie stycznia puchar 
za mistrzostwo świata, które zdobyli w 2018 r. polscy siatkarze
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ZOOleszcz Polonia Bydgoszcz 
– Będę wspierał Jurka 
Kanclerza i Polonię 
– zadeklarował na 
konferencji prasowej 
Zbigniew Boniek. 
Tomasz Gollob 
został dyrektorem 
sportowym. Żużlowy 
klub pozyskał 
też sponsora 
tytularnego.

Konferencja prasowa Polonii Byd-
goszcz 31 stycznia przyciągnęła 
liczną grupę dziennikarzy z me-
diów lokalnych i ogólnopolskich. 
Powód był jasny. Do restauracji 
na głównej trybunie stadionu przy 
ul. Sportowej 2 przybył Zbigniew 
Boniek. 

Wcześniej w mediach pojawiły 
się spekulacje, że to właśnie prezes 

PZPN stoi za przejęciem klubu 
przez Jerzego Kanclerza, znanego 
działacza sportowego.

– Chcę uciąć wszelkie domysły 
– powiedział Boniek. – Nie jestem 
akcjonariuszem ani cichym udzia-

łowcem Polonii. Jestem bydgosz-
czaninem, a w Bydgoszczy zawsze 
kochało się piłkę nożną, żużel 
i hokej na lodzie. Z Jurkiem znam 
się od lat i będę go wspierał, i będę 
wspierał jego Polonię.

Boniek zadeklarował, że jeśli w II 
lidze zespół awansuje do fazy play-
-off, to może pomóc w zaproszeniu 
do reprezentowania biało-czerwo-
nych barw „gościa”, czyli zawodnika 
z najwyższej półki. Przepisy na to 
pozwalają.

Kanclerz oznajmił, że od 1 lutego 
dyrektorem sportowym klubu bę-
dzie Tomasz Gollob. 

– Będę służył swoją wiedzą jak 
najlepiej potrafię – zadeklarował 
Gollob. 

Polonia pozyskała też sponso-
ra tytularnego. Została nim firma 
ZOOleszcz Zbigniewa Leszczyń-
skiego, który jest też mocno za-
angażowany w zespół tenisistów 
stołowych. – Może zagramy kiedyś 
w debla – żartował Kanclerz, mając 
na myśli sponsora, Bońka i Toma-
sza Golloba.

Dyrektor marketingu Polonii 
Łukasz Chojnacki poinformował, 
że udało się pozyskać kilkunastu 
sponsorów. Kanclerz zadeklarował, 

że celem sportowym w 2019 roku 
jest awans zespołu do fazy play-off, 
ale również uporządkowanie fi-
nansów w klubie. Chodzi o zaległe 
zadłużenie. – O awansie będziemy 
myśleć w kolejnych latach – pod-
kreślał, w czym wsparł go gorąco 
Boniek.

Właściciel Polonii wyjaśnił, 
dlaczego nie skorzystał z bezpo-
średniego startu w NICE I lidze, 
bo taka okazja nadarzyła się po 
wycofaniu się Stali Rzeszów. – 
Już pierwszy warunek związku 
nas wykluczał, bo przewidywał na 
wejściu zapewnienie budżetu 1,5 
miliona złotych netto – mówił. – 
W tej chwili nas nie stać, a do tego 
przeanalizowałem z uwagą składy 
wszystkich drużyn i czekałaby nas 
bardzo ciężka walka o utrzymanie.

Kanclerz podziękował też kibi-
com, bo już teraz kupili dwa razy 
więcej karnetów na sezon niż 
w ubiegłym roku. l

jk

Prezes PZPN dostał od Kanclerza i Golloba plastron z nazwiskiem Boniek
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