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*Maksymalna kwota e-bonu 400 zł. Realizacja e-bonu: 14 dni od daty wydruku. 
Akcja Black Friday nie łączy się z kuponem rabatowym 10% w aplikacji 
Mój Carrefour. Szczegóły i lista produktów objętych akcją w regulaminie 
dostępnym w Punkcie Obsługi Klienta lub na carrefour.pl. 
Oferta ważna od 7.11 do 10.11.2018 r. tylko do wyczerpania zapasów.

*Maksymalna kwota e-bonu 500 zł. Realizacja e-bonu: 14 dni od daty wydruku. 
Akcja Black Friday nie łączy się z kuponem rabatowym 10% w aplikacji 
Mój Carrefour. Szczegóły i lista produktów objętych akcją w regulaminie 
dostępnym w Punkcie Obsługi Klienta lub na carrefour.pl. 
Oferta ważna od 9.11 do 12.11.2018 r. tylko do wyczerpania zapasów.

SOKOWIRÓWKI,
EKSPRESY DO KAWY

09-12.11.2018
PIĄTEK - PONIEDZIAŁEK
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Eryk Dominiczak
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @ErykDominiczak

Podczas uroczystej gali otwie-
rającej 26. edycję festiwalu, 
która odbędzie się 10 listopa-

da, w sali Opery Nova goście zoba-
czą dwa filmy - „At Eternity’s Gate” 
w reżyserii Juliana Schnabela oraz 
„Gentlemana z rewolwerem” wyre-
żyserowanego przez Davida Lowe-
ry’ego. Żadnego z nich nie obejrzy 
jednak z poziomu widowni stary-
-nowy prezydent Bydgoszczy Rafał 
Bruski. Miasto podczas gali będzie 
reprezentował jego zastępca Miro-
sław Kozłowicz.

Choć nikt tego oficjalnie nie 
przyznaje, to wytrawni znawcy 
aktualnych relacji na linii ratusz 

– fundacja Tumult (organizator 
imprezy) z Markiem Żydowiczem na 
czele wiedzą, że absencja Bruskiego 
nie jest przypadkowa. Od dłuższego 
czasu między bydgoskim magistra-
tem a dyrektorem festiwalu Energa-
Camerimage (miesiąc temu zyskał 
tytularnego sponsora w posta-
ci spółki skarbu państwa) panują 
chłodne relacje i nic nie wskazuje na 
to, aby nagle miało to się zmienić.

Praprzyczyna tego stanu rzeczy 
miała miejsce tuż przed ubiegło-
rocznymi Świętami Bożego Naro-
dzenia, gdy na stronie Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pojawiło się zdjęcie wicepremiera 
i szefa resortu kultury prof. Piotra 
Glińskiego z prezydentem Torunia 
Michałem Zaleskim oraz wspomnia-
nym Żydowiczem. Powstało ono tuż 
po podpisaniu listu intencyjnego 
w sprawie budowy centrum festi-
walowego w Toruniu. W ten spo-
sób władze ministerstwa i Torunia 
chciały wyjść naprzeciw oczeki-
waniom Żydowicza, który od daw-
na powtarzał, że Opera Nova i jej 
otoczenie stają się dla Camerimage 
zbyt ciasne.

Władze Bydgoszczy od dłuż-
szego czasu deklarujące pokrycie 
części kosztów budowy czwartego 
kręgu opery, który – przynajmniej 
częściowo – miał rozwiązać pro-
blemy lokalowe Camerimage, sta-
nęły przed dylematem – przyjąć 
fakt podpisania listu do wiadomości 
czy zareagować. Prezydent Bruski 
zaproponował znaczące zmniejsze-
nie wsparcia dla tegorocznej edycji 

festiwalu – z 2,5 miliona do jedynie 
500 tysięcy złotych. - Bydgoszcz nie 
może być przechowalnią bagażu. 
Bez względu na to, jak bardzo ten 
bagaż jest cenny. Nie inwestuje się 
w markę, która odchodzi z miasta – 
przekonywał.

Radnych miasta prezydent prze-
konał, Żydowicza – co zrozumiałe 
– już nie. Ten próbował jeszcze róż-
nych forteli, między innymi anga-
żując żywo zainteresowanych od 
strony biznesowej festiwalem byd-
goskich hotelarzy czy dostawców 
usług. Bez skutku. Magistrat zdania 
nie zmienił.

Właśnie finansowe zaangażowa-
nie miasta jest jedną ze składowych, 
które decydują o tym, że przyszłość 
Camerimage w Bydgoszczy jest 
niepewna. Pierwotnie na początku 
roku miała być podpisana kolejna 
kilkuletnia umowa między miastem 
a organizatorami festiwalu, która 
zabezpieczyłaby jego organizację aż 
do 2021 roku. Ta ze zmniejszonym 
dofinansowaniem została parafo-
wana jednak wyłącznie na rok 2018.

Nowego porozumienia na hory-
zoncie nie widać. - W ostatnim 
czasie nie odbyły się z organizato-
rami Camerimage żadne spotka-

nia – przyznaje Marta Stachowiak, 
rzecznik prezydenta Bruskiego. 
Czy w przygotowywanym budżecie 
zaplanowane są jakiekolwiek środki 
na potrzeby przyszłorocznej odsło-
ny festiwalu? - Budżet miasta będzie 
przekazany do 15 listopada. Dziś nie 
możemy wskazać konkretnej kwoty 
– dodaje Stachowiak.

Marek Żydowicz swojej pozycji 
negocjacyjnej w ostatnich miesią-
cach nie poprawiał. Ale też niespe-
cjalnie zamierzał to robić. Kryty-
kował chociażby zapis w umowie 
z miastem zabraniający mu... kryty-
kować posunięcia ratusza. W czasie 
kampanii wyborczej z prawa krytyki 
chętnie korzystał, raz po raz nega-
tywnie wypowiadając się o polityce 
Rafała Bruskiego. Żydowicz poczuł 
wiatr zmian, zwłaszcza że chociaż-
by kandydat Prawa i Sprawiedli-
wości na prezydenta Bydgoszczy 
w niedawnych wyborach – Tomasz 
Latos deklarował, że za jego rządów 
wsparcie dla Camerimage będzie 
porównywalne z tym w minionych 
latach. Tyle że wyborcza prognoza 
szefa fundacji Tumult nie sprawdziła 
się, a to dodatkowo komplikuje jego 
plany.

Rozwiązaniem mogłoby być 
oczywiście wybudowanie opisy-
wanego już centrum festiwalo-
wego w Toruniu, co znajduje się 
w programie wyborczym Michała 
Zaleskiego (także został wybrany 
na kolejną, tym razem pięciolet-
nią, kadencję w fotelu prezydenta 
Torunia). Tyle że budowa centrum 
pochłonie na pewno środki prze-
kraczające możliwości samego, 
w dodatku mocno zadłużonego, 
miasta. A w dodatku wicepremier 
Gliński – także podczas niedawnej 
wizyty w Bydgoszczy – przekony-
wał, że podpisanie listu intencyjne-
go z grudnia ubiegłego roku nie nie-
sie za sobą żadnych następstw, ani 
prawnych, ani finansowych. 

Pod tym względem bliżej reali-
zacji jest czwarty krąg Opery Nova. 
Do 20 listopada jej władze czekają 
na chętnych, którzy staną do prze-
targu na wykonanie dokumentacji 
projektowej. Pytanie – czy dyrektor 
Żydowicz przyjmie ten fakt do wia-
domości czy postanowi zareagować 
inaczej.

* Informacje na temat 
planowanych podczas 
tegorocznego Camerimage 
wydarzeń znaleźć można na 
MetropoliaBydgoska.Pl.

FEsTiWAlE Good bye, 
camerimage?
Rozpoczynający się w sobotę festiwal Camerimage po raz 
kolejny upłynie pod znakiem obecności znanych osobistości 
kina, nagród oraz filmowych premier. Ale po raz pierwszy 
także pod znakiem zasadniczej dyskusji o dalsze losy imprezy 
w Bydgoszczy.

Marek Żydowicz w ostatnich miesiącach nie stronił od krytykowania władz Bydgoszczy.
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w ostatnim czasie 
nie odbyły się 
z organizatorami 
Camerimage żadne 
spotkania.

Marta stachowiak
rzecznik Urzędu Miasta 
Bydgoszczy

26. edycja
festiwalu 
EnergaCamerimage 
odbędzie 
się w dniach 
10-17 listopada.

Umowa
na organizację 
festiwalu 
Camerimage 
w Bydgoszczy 
obowiązuje jeszcze 
tylko w tym roku.
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Eryk Dominiczak
e.dominiczak@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @ErykDominiczak

Choć pod koniec października 
wspomniana zimowa siatka 
dopiero rozpoczęła funkcjo-

nowanie, to niektórzy potencjalni 
klienci bydgoskiego portu lotnicze-
go już szukają możliwości wylotów 
na drugi i trzeci kwartał przyszłe-
go roku. I, przynajmniej na razie, 
jeżeli chcą obrać kierunek wschod-
ni, możliwości mają ograniczone. 
Pula biletów na poniedziałkowe 
i piątkowe loty do stolicy Ukra-
iny oraz do największego miasta 
na zachodzie tego kraju obejmu-
je jedynie okres do końca marca. 
Gdy w wyszukiwarce LOT-u wpi-
szemy chęć wylotu bądź powrotu 
chociażby 5 kwietnia, otrzymamy 
informację o braku połączeń.

Powód takiej sytuacji – na razie 
nieznany. Także dla przedstawicieli 
Portu Lotniczego Bydgoszcz, z któ-
rego samoloty narodowego prze-
woźnika latają na Ukrainę odpo-
wiednio od połowy ubiegłorocz-
nych (Lwów) i tegorocznych (Kijów) 
wakacji. Rzecznik prasowy lotniska 
Daniel Mackiewicz uspokaja nastro-
je, ale przyznaje, że w porcie rów-
nież czekają na informacje od LOT-
-u. - W przypadku połączenia do 
Lwowa faktycznie informacje o let-
nich połączeniach były wcześniej. 
Ale na razie cierpliwie oczekujemy 
na ruch przewoźnika – mówi w roz-
mowie z nami.

Jedną z potencjalnych przy-
czyn opóźnień w rozszerzeniu 
oferty lotów na Ukrainę na wio-
snę 2019 roku może być niestabil-
na w ostatnich tygodniach sytuacja 
w PLL LOT. Trwający kilkanaście dni 
strajk związków zawodowych zmusił 
spółkę do wypełniania luk w obsa-
dzie bieżących połączeń, a w osta-
teczności – do odwoływania lotów. 

Dopiero 1 listopada turbulencje uda-
ło się (znowu: przynajmniej na razie) 
pokonać.  Podpisano porozumienie, 
które co prawda nie kończy sporu 
zbiorowego w firmie, ale przywraca 
do pracy Monikę Żelazik, szefową 
jednego ze związków (to jej zwol-
nienie było pierwotnym powodem 
strajku) i kilkadziesiąt innych osób, 
którym wręczono dyscyplinarne 
zwolnienia (a niektóre z nich obcią-
żono dodatkowo kosztami niezreali-
zowanych przelotów). Strony kon-

fliktu mają też wrócić do rozmów 
na temat systemu wynagradzania 
w państwowej firmie, co było kluczo-
wym postulatem strajkujących.

W obliczu rosnącego popytu 
na rynku lotniczym (o czym sze-
rzej piszemy poniżej) kryzys w LOT 
może mieć nie tylko aspekt wize-
runkowy, ale także ekonomiczny. 
Czy miał jednak wpływ na brak 
dostępności lotów z Bydgoszczy na 
wschód w okresie wiosenno-letnim 
przyszłego roku – to na razie tylko 

hipoteza. Biuro prasowe linii – mimo 
dwukrotnych prób – od trzech tygo-
dni nie udzieliło nam odpowiedzi na 
nasze pytania dotyczące dalszych 
losów lotów do Lwowa i na lotnisko 
Kijów-Żuliany.

Od końca października z Byd-
goszczy do Kijowa, tyle że na poło-
żone na południowy-wschód od 
centrum lotnisko Boryspol, moż-
na polecieć również samolotami 
Ryanaira. Loty odbywają się w środy 
oraz niedziele. W ubiegłym miesią-

cu podkijowski port zyskał ponadto 
połączenie kolejowe z miastem, któ-
re obsługują szynobusy wyprodu-
kowane, co ciekawe, przez bydgoską 
Pesę. Bilety można kupować w sys-
temie rezerwacyjnym przewoźnika 
nie tylko na sezon zimowy, ale rów-
nież letni 2019.

koMuNikAcjA

LOT oczekujący
Czy wiosną przyszłego roku polecimy na Ukrainę?

Pasażerowie chcący wybrać się wiosną przyszłego roku z Bydgoszczy do Lwowa albo na kijowskie 
lotnisko Żuliany muszą uzbroić się w cierpliwość. PLL LOT nadal nie uruchomił sprzedaży biletów na 
przeloty w terminach wykraczających poza zimową siatkę połączeń. 

Połączenia LOT z Ukrainą realizowane są w poniedziałki oraz piątki.
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Oczywiście liczba 
400 tysięcy pasażerów 
nie jest celem, 
ale kierunkiem, 
w którym zmierzamy 
i który dowodzi, że 
pasażerowie coraz 
chętniej wybierają 
nasze lotnisko jako port 
pierwszego wyboru. 
Otwierane nowe 
połączenia, ale też stałe 
rozszerzanie oferty 
obecnych przewoźników 
pozwalają pasażerom 
coraz dogodniej 
planować podróż 
z wylotem z Bydgoszczy. 

Tomasz Moraczewski
prezes Portu Lotniczego 
Bydgoszcz

Przez ostatnie lata Moraczew-
ski znajdował się pod ostrza-
łem krytyki ze strony zarówno 

części bydgoskich samorządow-
ców, jak i polityków. Zarzucano 
mu, że pod jego kierownictwem 
lotnisko się nie rozwija – nie przy-
bywa ani połączeń, ani pasażerów. 
Na potwierdzenie pokazywano 
liczby – gdy w ubiegłym roku więk-
szość portów, także regionalnych, 
zanotowała wzrosty, PLB pod 
względem liczby osób, które sko-
rzystały z jego usług, świecił się na 
czerwono.

W tym roku karta się odwróci-
ła – po trzech kwartałach bydgo-
skie lotnisko znalazło się na trze-
cim miejscu w kraju pod względem 
procentowego wzrostu liczby pasa-
żerów. W porównaniu do analo-

gicznego okresu 2017 roku z portu 
imienia Paderewskiego odleciało 
aż o 27 procent więcej podróżnych. 
W tym zestawieniu ustąpił on miej-
sca jedynie małemu lotnisku w Zie-
lonej Górze (wzrost o ponad poło-
wę) i poznańskiej Ławicy (poprawa 
o ponad 40 procent).

Ale to nie koniec – 23 październi-
ka z Londynu przyleciał historyczny 
pasażer numer 343 727. Oznaczało 
to, że już po blisko dziesięciu miesią-
cach 2018 roku lotnisko może świę-
tować najwyższy wynik w historii. 
Do tej pory pod tym względem bez-
konkurencyjny był rezultat z roku 

2013. W minionych latach, i to w naj-
lepszym wypadku, udawało się do 
niego jedynie zbliżyć.

Struktura lotów z Bydgoszczy 
nie uległa zmianie, ale ich liczba 
– już tak. Nadal dominują kierun-
ki emigracyjne, ale wykorzystując 
dużą liczbę Ukraińców pracujących 

i mieszkających w Polsce zarówno 
LOT (Lwów / Kijów-Żuliany), jak 
i Ryanair (Kijów-Boryspol) zdecy-
dowały się uruchomić połączenia 
na Wschód. Sporą liczbę pasaże-
rów udało się także pozyskać dzięki 
połączeniu z drugim z podlondyń-
skich lotnisk – Luton. W dalszym 
ciągu dobre wyniki notuje też na 
codziennych lotach do Frankfurtu 
Lufthansa. - Nasze wyniki dowo-
dzą, że pasażerowie coraz chętniej 
wybierają nasze lotnisko jako port 
pierwszego wyboru – twierdzi pre-
zes Moraczewski.

Poza ruchem regularnym PLB 
ma za sobą także udany sezon czar-
terowy. Z Bydgoszczy na waka-
cje w tym roku wybrało się blisko 
35 tysięcy osób. To ponad dwa razy 
więcej niż w 2017 roku. ED

Pasażer nr 343 727
Rekordowy rok bydgoskiego lotniska stał się faktem

niespełna dziesięciu tegorocznych miesięcy potrzebowało bydgoskie lotnisko, aby pobić swój rekord 
w liczbie odprawionych pasażerów. Do końca 2018 roku realne jest osiągnięcie pułapu 400 tysięcy 
obsłużonych podróżnych. - To kierunek, a nie cel – przekonuje prezes Portu Lotniczego Bydgoszcz 
Tomasz Moraczewski.
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Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

Pani Helena jest pensjonariusz-
ką DPS przy ul. Łomżyńskiej 
54. Na spotkanie ze mną przy-

chodzi o własnych siłach, posłu-
gując się chodzikiem. Jest taka, 
jaką zawsze lubi być: elegancka 
i uśmiechnięta. Zapytana o samo-
poczucie, zaskakuje odpowiedzią: 
Zawsze się dobrze czuję. A jak widzę 
obok siebie pięknych panów, to 
szczególnie dobrze! 

Poproszona o podanie recep-
ty na długowieczność, odpowiada 
bez chwili zastanowienia: „Nie kłó-
cić się, nikomu nie robić krzywdy 
i niczego sobie nie żałować”.  Jest 
szczęśliwa, że dożyła stu lat i życzy 
wszystkim, żeby… też spróbowali.

Dzieciństwo, dawną Bydgoszcz 
i dom, w którym mieszkała trud-
niej jej sobie przypomnieć. I gdy 
się wydaje, że w jej głowie są już 
gotowe odpowiedzi - na przeszko-
dzie staje dobór właściwych słów. 
Stąd tylko strzępy wspomnień: 
o pasaniu krów w rodzinnej wsi 
Wybranówek pod Janowcem Wiel-
kopolskim, o ulubionej zabawie 

z dzieciństwa, jaką było zagania-
nie kur do kurnika. W przebłysku 
powracającej pamięci pani Helena 
wspomina ulicę Focha i to, że cho-
dziła do kościoła Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Pamięta też, że 
tramwaj ciągnęły konie. Lubiła się 
ładnie ubierać. Nosiła kapelusze. 
Jej ukochane kwiaty to czerwone 
tulipany.

Helena Steltman urodziła się 
3 kwietnia 1918 roku. W rodzinnym 
Wybranówku spędziła niełatwe 
dzieciństwo, jako jedna z ośmior-
ga rodzeństwa. Mając szesnaście 
lat rozpoczęła samodzielne życie 
w Bydgoszczy, której pozostała 
wierna do dziś.

Wejście w dorosłe życie zbie-
gło się z trudnym okresem wojny. 
Była zmuszana przez hitlerow-
ców do pracy w obozie w Zimnych 
Wodach w Łęgnowie. Sama uniknęła 
wywózki, ale jej ukochany brat zgi-
nął w obozie koncentracyjnym.

W 1953 roku wyszła za mąż – 
urodziła córkę. Po czterech latach 
małżeństwa straciła męża. Los ska-
zał ją na samotne wychowywanie 
dziecka. Dziś może cieszyć się nie 
tylko wnuczką, ale też prawnuczką.

Po dwudziestu latach pani 
Helena wyszła powtórnie za mąż. 

Z poznanym dzięki koleżance 
mężczyzną spędziła wspólnie 
dwadzieścia trzy lata. Obecnie od 
siedemnastu lat po raz kolejny jest 
wdową.

Życie zawodowe pani Heleny 
to różne zajęcia: – od pracy fizycz-
nej na administracyjnej skończyw-
szy. Pracowała między innymi 
w zakładach graficznych i w Admi-
nistracji Domów Miejskich. 

Od ponad dwudziestu lat jest 
pensjonariuszką Domu Pomocy 
Społecznej „Promień Życia”. Przez 
personel postrzegana jest jako 
niezwykle elegancka, serdecz-
na kobieta. Ma ulubione miejsca: 
swój jednoosobowy pokój, krzesło 
w sali terapeutycznej i swoje miej-
sce na korytarzu, z którego lubi 
obserwować toczące się życie.

Zawsze pierwsza na zaję-
ciach, zawsze chętna do pomo-
cy, zawsze wykonująca prace 
z niezwykłą pedanterią i dbało-
ścią o szczegóły. Jeszcze do nie-
dawna wykonywała na szydełku 
aniołki, robiła wełniane szaliki, 
buciki, ozdoby z papieru, w tym 
papierowe obrazki. Nigdy dla sie-
bie – zawsze z myślą o podarowa-
niu ich innym, by cieszyły także 
jeszcze kogoś.

Pomnik upamiętniający wizytę 
marszałka Józefa Piłsudskie-
go w Bydgoszczy w 1921 roku 

odsłonięto dziesięć lat po jego przy-
jeździe, w rocznicę Cudu nad Wisłą. 
Monument umiejscowiono na placu 
przed wejściem głównym do gma-
chu ówczesnej Szkoły Podchorążych 
dla Podoficerów przy ul. Gdańskiej 
190. Powstał z inicjatywy ppłk Fran-
ciszka Polniaszka, który zorganizo-
wał zbiórkę wśród żołnierzy. 

Na froncie cokołu widniał napis: 
„Wodzowi narodu wcieleniu polskie-
go bohaterstwa Józefowi Piłsudskie-
mu w hołdzie Podchorążowie 1931”. 
W 1934 roku powstał w Bydgoszczy 
jeszcze jeden pomnik Piłsudskiego. 
Oba monumenty zostały zburzone 
przez Niemców zaraz po wybuchu 

II wojny światowej, we wrześniu 
1939 roku.

Inicjatywa odbudowania pomni-
ka zrodziła się jeszcze za czasów Bar-
tosza Kownackiego w ministerstwie 
obrony narodowej. W pomysł zaan-
gażował się Szef Inspektoratu Wspar-
cia Sił Zbrojnych gen. dyw. Dariusz 
Łukowski. Twórcą nowego popiersia 
marszałka jest Gracjan Kaja. 

Pomnik nie jest wierną kopią 
poprzedniego. Artysta wykonał 
popiersie w brązie. Cokół powstał 
z betonu i jest obłożony ze wszyst-
kich stron płytami z piaskowca. 
W odróżnieniu od pierwotnej wer-
sji napis wykonano z pojedynczych 
liter w kolorze grafitowym.

Pomnik zostanie odsłonięty 
w sobotę, 10 listopada przed budyn-
kiem Inspektoratu Wsparcia Sił 
Zbrojnych przy ul. Gdańskiej. ST

Jak zwykle z degustacją będą 
połączone prezentacje kulinarne 
w wykonaniu kucharzy-celebry-

tów. Przyjadą takie kucharskie tuzy 
jak: Robert Makłowicz, Giancarlo 
Russo, Teo Vafidis, czy  Katarzyna 
Meller, ale główna uwaga odwie-
dzających ODR w Przysieku skupi 
się z pewnością na kiermaszu, na 
którym nabyć będzie można świe-
że gęsi i produkty gęsinowe, gotowe 
potrawy z gęsiny, produkty regio-
nalne z województwa, kraju i zagra-
nicy. Na pewno nie sposób będzie 
pominąć stoisk z wyrobami ręko-
dzielniczymi czy produktami przy-
gotowanymi przez gospodynie z kół 
gospodyń wiejskich.

Interesująco zapowiada się wiel-
ka biesiada przy gęsinie z muzyką na 
żywo w karczmie gęsinowej. Gęsia 
Karczma oferować będzie między 
innymi pierogi z farszem gęsino-
wym, gęsie żołądki, gęś w kiszonej 
kapuście oraz gęś duszoną w powi-
dłach śliwkowych. Atrakcją festi-
walu będzie też grochówka na 
gęsinie, serwowana wprost z woj-
skowej kuchni polowej. A ponie-
waż to 100-lecie Niepodległej, będą 

wielki tort urodzinowy i otwarta dla 
wszystkich chętnych scena poezji 
patriotycznej. Każdy, kto zdecyduje 
się wystąpić otrzyma pamiątkowy 
upominek.

Nie zabraknie również ofert dla 
najmłodszych. W strefie dla dzie-
ci zaplanowano zajęcia teatralne 
i interaktywne, spektakl „Skarb pol-
ski – kradzież monet” w wykonaniu 
aktorów teatru ALELALE,  zajęcia 
plastyczne pod okiem animatorów 
i wspólne przygotowywanie koty-
lionów w barwach narodowych oraz 
suchy basen z piłeczkami. Nowością 
będą też warsztaty łucznictwa tra-
dycyjnego dla dzieci i dorosłych. SG

ludZiE

oBcHodY

WYdARZENiA

Rówieśnica 
Niepodległej
helena Steltman skończyła w tym roku 100 lat. Spytaliśmy ją, 
jaka jest recepta na długowieczność.

helena Steltman jest jedną ze stulatek nagrodzonych przez urząd marszałkowski medalem Unitas Durat 
Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis.
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Nowy pomnik 
w Bydgoszczy
Wraca marszałek Piłsudski
w związku z obchodami 100-lecia niepodległości w Bydgoszczy zosta-
nie odsłonięty nowy pomnik. Upamiętni marszałka Józefa Piłsudskiego.

Przysiek – gęsinowa 
stolica Polski!
Kujawsko-Pomorski festiwal Gęsiny odbędzie się 10 i 11 listopada 
w Przysieku pod Toruniem. Tegorocznym motywem przewodnim tego 
największego w Polsce kiermaszu gęsich tuszek i produktów z gęsiny 
są obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości.
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Stanisław Gazda
s.gazda@metropoliabydgoska.pl

W piątek w szkołach świę-
tować będą uczniowie. 
O godzinie 11:11 we wszyst-

kich placówkach w regionie odbę-
dzie się bicie rekordu dla niepodle-
głej polegające na wspólnym odśpie-
waniu wszystkich zwrotek hymnu 
państwowego. 

Z kolei w Sali Bydgoskiego Mar-
ca 1981 r. w Kujawsko-Pomorskim 
Urzędzie Wojewódzkim nastąpi 
podsumowanie konkursu histo-
rycznego pn. „Przystanek Nie-
podległa”, zorganizowanego m.in. 
przez bydgoską delegaturę Instytu-
tu Pamięci Narodowej. Do udziału 
w konkursie zgłosiło się 80 zespo-
łów z 55 szkół  naszego wojewódz-
twa - łącznie 350 uczniów. Uhono-
rowanych zostanie 12 laureatów. 
Przyznanych zostanie 7 wyróż-
nień. Przed gmachem urzędu sta-
nie wystawa prezentująca historię 
odradzania się państwa polskiego 
na Kujawach i Pomorzu, a budynek 
zyska podświetlenie w narodowych 
barwach.

Świętowanie 11 listopada roz-
pocznie się o godzinie 11:00 od mszy 
świętej w intencji ojczyzny. Później 
jej uczestnicy wspólnie odśpiewają 
hymn polski, a następnie przejdą uli-
cą Gdańską na Plac Wolności. Tam, 
pod pomnikiem Wolności odbę-
dzie się uroczystość patriotyczna 
z podniesieniem flagi, odegraniem 
hymnu państwowego, okoliczno-
ściowymi przemówieniami, apelem 
poległych, salwą honorową i zło-
żeniem wieńców u stóp pomnika. 
Wręczone również zostaną odzna-
czenia państwowe. Po zakończeniu 
uroczystości z koncertem utworów 
patriotycznych wystąpi orkiestra 
wojskowa. Będzie też coś dla ciała 
– bydgoszczanie będą częstowani 
bydgoskimi rogalami oraz gęsiną. 
O godzinie 18:00 w Kinoteatrze przy 
ul. Dwernickiego rozpocznie się 
koncert patriotyczny z wręczeniem 
odznaczeń państwowych.

To plany urzędu wojewódzkiego. 
A co przygotował bydgoski ratusz? 
Sercem obchodów będzie Wyspa 
Młyńska, na której odbędzie się 
większość atrakcji. Tam będą odby-
wać się inscenizacje historyczne, 
występy artystyczne czy też pokaz 
mody z dwudziestolecia międzywo-
jennego. W planach są też koncerty, 
rajd rowerowy oraz liczne pokazy 
wystawy.

9 listopada

• Śpiewanie pieśni patriotycz-
nych w bydgoskich tramwajach.  
Uczniowie LO nr 6 – godz. 08:08 od 
ronda Jagiellonów do końca trasy 
i z powrotem (tramwaj nr 3). Ucznio-
wie LO nr 8 – godz. 11:48 od pętli Wil-
czak do końca trasy i z powrotem.
• 17:00, Droga Bydgoszczy do 
niepodległości, konferencja, wstęp 
wolny. Organizator: Portal Kujawski 
- Sala Sesyjna im. Jana Maciaszka, 
Ratusz, ul. Jezuicka,
• 18:30, Listopadowa lekcja muzyki 
- Miejskie Centrum Kultury

10 listopada

• Wer n isa ż Zn a k i  Wolnośc i 
w Galerii miejskiej bwa. Organiza-
tor: Muzeum – Zamek Królewski 
w Warszawie. Wystawa trwa do 
30 marca 2019.
• 13:30-14:00, Uroczystość w asy-
ście wojskowej. Warta honorowa, 
meldunek dowódcy uroczysto-
ści marszałkowi Piłsudskiemu, 
okolicznościowe przemówienia, 
przejazd historycznych pojazdów, 
przemarsz pododdziału - Rynek 
w Fordonie
• 14:00-14:30, Pokaz pojazdów 
wojskowych, sprzętu i umunduro-
wania - przed synagogą w Fordonie
• 14:30-17:30, Wspólne śpiewa-
nie, prelekcja podróżniczki dr Darii 
Brzęczewskej-Kulesza, wystawa 
malarstwa patriotycznego Anny 
Osińskiej, patriotyczna gra uliczna, 
występy seniorów, pokazy kulinar-
ne, prezentacja sprzętu radiowego, 
kącik modowy, stanowisko NBP, 
prezentacja fundacji Nasza tradycja 
- nasza przyszłość, miejsce: synago-
ga w Starym Fordonie

• 16:00, Koncert patriotyczny 
Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Byd-
goska - Artego Arena
• 16:30, Koncert z ziemi wło-
s k i e j  d o  P o l s k i .  W  p r o g r a-
mie pieśni legionowe, piosenki 
z lat 20/30 oraz piosenki włoskie 
w nowych aranżacjach - synagoga 
w Starym Fordonie

11 listopada 
przed południem
• 10:00-10:30, Uczczenie pamię-
ci bydgoskich patriotów poprzez 
złożenie kwiatów w miejscach 
pamięci :  Jana Tesk i (u l .  Dł u-
ga 52), Jana Biziela (ul. Długa 12), 
Leona Barciszewskiego (Wełnia-
ny Rynek), Ignacego Rochona (ul. 
Niedźwiedzia).
• 11:00, Msza święta w Katedrze 
Bydgoskiej
• 11:00-11:05, Oficjalne otwarcie 
Obchodów na Wyspie Młyńskiej
• 11:10-11:25, Przemarsz Ułanów 
z Koła Przyjaciół 16 Pułku Ułanów 
Wielkopolskich im. gen. Orlicz - 
Dreszera na trasie Mennica-Tamka 

• 11:30-11:45, Bydgoskie smaki 
niepodległości. Gawędy Kulinarne - 
Wyspa Młyńska.
• 11:50-12:05, Odtworzenia histo-
ryczne - Wyspa Młyńska.

11 listopada 
południe
• 12:00-14:30, Gra turystyczna pn. 
Bydgoskie Kobiety.
• 12:10-12:20, Przemarsz Ułanów 
z Koła Przyjaciół 16 Pułku Ułanów 
Wielkopolskich im. gen. Orlicz - 
Dreszera, na trasie Tamka-Mennica
• 12:20-12:40, Piękna nasza Polska 
cała - występ dzieci z przedszkola 
nr 22 - Wyspa Młyńska.
• 12:45-13:15, Koncert Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół 
Elektronicznych –  Wyspa Młyńska.
• 13:15-13:30, Parada Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej ZSE ulicami 
Starówki.  
• 13:15-13.30, Przemarsz ułanów 
na Wyspie Młyńskiej 
• 13:30-14:15, Koncert pieśni 
patriotycznych w wykonaniu połą-
czonych chórów Polskiego Związku 

Chórów i Orkiestr Oddział w Byd-
goszczy – Wyspa Młyńska

11 listopada 
po południu
• 14:25-14:50, Powróćmy jak za 
dawnych lat - występ artystyczny 
Kazimierzowskiego Uniwersytetu 
III Wieku - Wyspa Młyńska
• 1 4 : 5 0 -1 5 : 1 5 ,  P o k a z  m o d y 
z okresu 20-lecia międzywojen-
nego, w trakcie obrad jury - quiz 
o niepodległości w historii, zaba-
wie i pieśniach przeprowadzi Kazi-
mierzowski Uniwersytet III Wieku 
- Wyspa Młyńska
• 15:00, Bydgoski Bieg Niepodle-
głości o szablę Marszałka Piłsud-
skiego – pl. Wolności
• 15:25, Ogłoszenie werdyktu jury 
w Konkursie na strój z 20-lecia mię-
dzywojennego i pokaz nagrodzo-
nych strojów - Wyspa Młyńska
• 15:30-15:55, Dzielenie tortu oko-
licznościowego - Wyspa Młyńska
• 16:00, Wernisaż „Niepodległa 
Polska. 1918 rok” - Spichrze nad 
Brdą. 
• 16:00, Święto Niepodległości – 
Śpiewnik domowy, Zespół Pałaco-
wo-Parkowy w Ostromecku
• 16:30-18:00, Moja Wolność. 
Warsztaty animacji poklatkowej 
o tematyce patriotycznej - Spichrze 
nad Brdą.
• 18:00, Koncert patriotyczny – 
kinoteatr przy Dwernickiego

11 listopada 
cały dzień
• XII Bydgoski Rajd Niepodległo-
ści 2018 pod Patronatem Prezydenta 
Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskie-
go, Starosty Powiatu Bydgoskiego 
Wojciecha Porzycha oraz Stowarzy-
szenia Metropolia Bydgoszcz. Orga-
nizator: Rowerowa Brzoza
• 11:00-16:00, Prezentacja zabyt-
kowych samochodów osobowych 
z okresu II RP, udział grup rekon-
strukcyjnych z epoki - Wyspa Młyń-
ska i okolice
• 11:00-16:00, Wystawa Kobie-
ty w Powstaniu Wielkopolskim 
- namiot Towarzystwa Pamię-
ci Powstania Wielkopolskiego 
1918/1919.
• 11:00-16:00, Stoiska gastrono-
miczne i handlowe, sprzedaż mię-
dzy innymi okolicznościowych 
pocztówek, śpiewników oraz monet 
- Wyspa Młyńska i okolice
• 11:00-16:00, Kwesta. Przychód 
ze zbiórki przeznaczony zostanie 
na sfinansowanie Obywatelskich 
Obchodów Święta Niepodległości 
2018 w Bydgoszczy - Wyspa Młyń-
ska i okolice
• 11:30-15:30, Patriotyczne przed-
szkole - stanowiska warsztatowe, 
animacje plastyczne, m.in. przygo-
towanie kotylionów i flag, malowa-
nie twarzy, kolorowanki, Centrum 
Edukacji Muzealnej
• 12:00-15:00, Namiot muzeal-
ny - edukacyjny projekt kulinarny: 
Bydgoskie smaki niepodległości 
- wykład z pokazem kulinarnym, 
Centrum Edukacji Muzealnej
• 13:00 – 16:00, Obiad niepodle-
głościowy, Restauracja Ratuszowa 
przy ul. Długiej 37.

11 lisToPAdA jak świętować 
stulecie 
odzyskania 
niepodległości?
Urząd wojewódzki pozyskał blisko 300 tysięcy złotych na realizację wydarzeń na terenie Kujaw 
i Pomorza z okazji narodowego Święta niepodległości w setną rocznicę jej odzyskania. Równie cie-
kawe propozycje mają także Urząd Miasta Bydgoszczy, Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna 
oraz liczni partnerzy.
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Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @STorzewski

W najbliższą niedzielę minie 
sto lat od momentu podpi-
sania przez Niemców kapi-

tulacji wobec Ententy. Tego samego 
dnia Rada Regencyjna przekazała 
Józefowi Piłsudskiemu zwierzch-
nictwo i naczelne dowództwo nad 
podległym jej Wojskiem Polskim.

Następnego dnia Dziennik Byd-
goski informował z pierwszej stro-
ny, że „Rewolucya zwyciężyła na 
całej linii”. W gazecie można było 
przeczytać o warunkach rozejmu, 
nowym kanclerzu Niemiec Frie-
drichu Ebercie i – co dla nas naj-
ważniejsze – przebiegu „rewolucyi” 
w Bydgoszczy. Jej punkt kulmina-
cyjny wcale jednak nie przypadł na 
11 listopada.

Dwa dni przed dniem trakto-
wanym dziś przez nas jako dzień 
odzyskania niepodległości doszło 
do pierwszych wystąpień w stolicy 
Niemiec. W Bydgoszczy było wte-
dy dość spokojnie. Jak informował 
Dziennik Bydgoski, „cała ludność 
żyła pod wrażeniem wielkich nowin 
z widowni walk i niemniej ważnych 
z Berlina”. Dzień później, 10 listopa-
da, w mieście rozeszła się wieść, że 
wojska lotnicze w Bydgoszczy zbun-
towały się i wybrały radę żołnierską. 
Wkrótce dołączyły do nich kolejne 
formacje, a korpus oficerski musiał 
zwołać zebranie delegatów żołnier-
skich. 

Komendantem miasta był gene-
rał Krause. Gdy wybuchła rewolucja, 
na jego życie kilka razy próbowa-
no zorganizować zamach, jednak 
bezskutecznie. Następnie Krause 

zniknął wraz z komisarzem poli-
cyjnym Beckerem. „Obaj zapisali 
się w pamięci żołnierzy i obywate-
li tutejszych bardzo niekorzystnie 
i obawiali się słusznie zemsty tych, 
którym dali się we znaki” – donosił 
Dziennik Bydgoski. 

Jak się później okazało, Krause 
najprawdopodobniej uciekł z miasta 
w przebraniu. Po mieście krążyły 
także pogłoski o zniknięciu innych 
znanych osobistości, jednak ówcze-
snym redaktorom nie udało się ich 
potwierdzić. 

10 listopada, już po zniknięciu 
Krausego, rada żołnierska miano-
wała komendantem kapitana Pret-
zlla, kierownika placu lotnicze-
go. Wybory odbyły się spokojnie 
i formacje wojskowe wybrały swoich 

przedstawicieli do rady. O godzinie 
15:00 w koszarach artylerii przepro-
wadzono spotkanie wojska z przed-
stawicielami władz rządowych oraz 
miejskich i dziennikarzami. Komen-
dant batalionu zapasowego artylerii 
pieszej stwierdził, że „chodzi o to, 
aby przewrót, któremu sprzeciwiać 
się nie można, odbywał się jak dotąd 
tak i nadal spokojnie”. 

W trakcie rozmów uchwalono 
odezwę do ludności, w której infor-
mowano o objęciu władzy przez 
radę żołnierską i proszono o zacho-
wanie spokoju. Jeszcze tego samego 
dnia była ona kolportowana wśród 
mieszkańców, do których trafiła 
jedynie wersja niemiecka. Drukowa-
nie tekstu poróżniło obradujących. 
Najpierw przywódca socjalistów 
Stoessel sprzeciwił się tłumacze-

niu, gdyż „Polacy rozumieli nie-
miecki”, a poza tym Bydgoszcz cały 
czas jeszcze znajdowała się w Niem-
czech. Po długich negocjacjach zde-
cydowano jednak wydrukować pol-
ską wersję, ale koniec końców i tak 
okazało się, że niemiecka drukarnia 
nie posiada dostatecznej liczby pol-
skich liter, aby dokument nanieść na 
papier. 

Jeszcze w czasie trwania obrad 
uformował się na ulicach pochód 
żołnierski, który uwalniał więźniów. 
Śpiewano oraz zrywano naramien-
niki i kokardy wojskowe. Do poważ-
niejszych ekscesów jednak nie 
doszło. W mieście pojawiły się plot-
ki, że polskie wojsko ma nadejść od 
Gniezna, ale w Dzienniku Bydgo-
skim zaprzeczono tym doniesie-
niom: „Naiwni tylko takim bajkom 

uwierzyć mogą. W Gnieźnie panuje 
jak największy spokój”. Czytelni-
kom zalecono umiar w dążeniach 
niepodległościowych.  „My Polacy 
wszelkie nasze życzenia narodowe 
odkładamy na później , gdy stosunki 
będą uporządkowane. Tak też poj-
muje sprawę nowa władza, która 
z sympatią odnosi się do polskości”. 

Pretzell zaczął dowodzenie od 
wydania rozkazu dziennego. Każdy 
przyłapany na plądrowaniu, grabie-
ży i morderstwie miał być na miej-
scu zastrzelony. Ustanowiono sąd 
wojenny, a batalion piechoty został 
skierowany na dworzec, aby do 
miasta mogli przedostać się tylko 
podróżni z dokumentami. 

Wszystkie miejskie instytucje, 
kolej, poczta i policja miały funk-
cjonować jak dotychczas. Ludności 

cywilnej doradzono, aby w najbliż-
szych dniach nie gromadziła się na 
ulicach oraz zakazano jej – tak samo 
jak wojskowym – nosić broń. 

Kierownik placu lotniczego nie 
rządził długo. Obok rady żołnier-
skiej 11 listopada powstała też rada 
robotnicza. Wchodzący w skład tej 
drugiej socjalista Stoessel tłumaczył 
później, że wojskowi nie byli zado-
woleni ze swej rady, a próba przy-
wrócenia obowiązku salutowania 
oficerów spotkała się z oburzeniem. 
Doszło do strzelaniny. Zginęło ok. 
10 osób. Na nowego komendanta 
wyniesiono „zwyczajnego żołnie-
rza” Knacka. Rada żołnierska połą-
czyła się z robotniczą, a Stoessel 
zaczął odgrywać jedną z głównych 
ról w nowej władzy.

Nowa rada kontynuowała roz-
mowy z magistratem, komisją żyw-
nościową i koleją, na której dalszym 
funkcjonowaniu wszystkim zale-
żało. Policja została usunięta z ulic, 
a służbę zaczęły pełnić patrole 
i warty. Zakazano nosić pruskich 
kokard, lecz pozwolono niemieckie. 

Mieszkańcy zaczęli się oba-
wiać, że może zabraknąć mięsa, na 
co Stoessel zareagował stwierdze-
niem, iż są jeszcze majątki, które 
oddały mało bydła i trzeba będzie je 
przymusić przy użyciu siły zbrojnej. 
Początkowo ludność cywilna miała 
do godziny 20:00 opuszczać ulice, 
co tłumaczono coraz trudniejszym 
położeniem miasta. Po kilku dniach 
zakaz zmodyfikowano i obywatele 
do 20. roku życia mogli o tej porze 
przebywać w mieście tylko w obec-
ności rodzin. Tym, którzy się nie 
stosowali, groził 14-dniowy areszt 
lub grzywna. 

W wielu kwestiach życie w mie-
ście toczyło się normalnie. Przy-
pominano na przykład o nadsyła-
niu darów na bazar gwiazdkowy 
na rzecz bezdomnych, który miał 
rozpocząć się 8 grudnia. W Dzien-
niku Bydgoskim skarżono się, ze 
w Poznaniu rada wydała pozwolenie 
na rozmowy telefoniczne dokąd się 
chce, a „u nas w Bydgoszczy trzeba 
o każde polskie słowo prawdziwe 
walki staczać z telefonistkami”.

16 listopada powstała Polska 
Rada Ludowa. 18 z 35 miejsc w niej 
trafiło do robotników. Następni byli 
rzemieślnicy i kupcy. Miało to być 
wierne odbicie stosunków społecz-
nych, które zapewni robotników, 
że ich interesy nie są zagrożone. 
W kolejnych miesiącach to właśnie 
ta rada podtrzymywała polskość 
i organizowała ustrój państwowy, 
przygotowując miasto do powro-
tu w polskie granice, co nastąpiło 
w styczniu 1920 roku.

HisToRiA

Bydgoszcz  
sto lat temu
Co działo się w mieście, gdy 
Polska odzyskała niepodległość?
„Będzie w historii naszej dniem pamiętnym po wszystkie czasy. w tym bowiem dniu 1918 r. Polska 
zrzuciła jarzmo ciemiężcy, które 150 lat nieomal dźwigała” – tymi słowami Dziennik Bydgoski opisy-
wał jeden z dni listopada 1918 roku. A dokładnie dziewiąty dzień miesiąca. Dlaczego nie jedenasty?

Bydgoszcz świętuje 11 listopada, choć przebieg tamtych dni wielu mieszkańcom miasta pozostaje nieznany.
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Komendant
miasta Krause 
najprawdopodobniej 
uciekł, gdy zaczynała 
się rewolucja.

ważną rolę
w podtrzymywaniu 
polskości odgrywała 
Polska Rada 
Ludowa.
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Błażej Bembnista
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg

Bydgoszczanie, którzy jeżdżą 
ulicą Jagiellońską, zbliżając się 
do ronda Fordońskiego mijają 

specyficzny budynek, który u wielu 
budzi ciekawość. Wyglądem przy-
pomina starą halę produkcyjną, do 
której z biegiem lat dobudowywano 
nowe obiekty. Od strony Brdy jest 
on otoczony blaszanym i betono-
wym ogrodzeniem. 

Na terenie wspomnianej posesji 
przy Jagiellońskiej 92 mieszczą się 
warsztaty Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Bydgoszczy. - Na przedmio-
towej nieruchomości znajdują się sto-
larnia, ślusarnia, warsztat naprawy 
pojazdów służbowych oraz warsz-
tat teleinformatyczny – przekazuje 
podinsp. Monika Chlebicz, rzecznik 
prasowy KWP Bydgoszcz. Najstarszy 
budynek powstał w 1910 roku – nie 
ma statusu zabytku.

Niestety obiekt od wielu lat nie 
był remontowany (ostatnio prowa-
dzono prace na ścianie od strony 
zachodniej przy przystanku Łużyc-
ka), a forma jego nowszej części jest 
daleka od kanonów estetycznych. 
Zarówno na ścianach, jak i ogro-
dzeniu posesji znajdują się graffiti. 
Malunki powoli jednak znikają ze 
ścian, ponieważ odłazi z nich farba. 
Od razu widać, że budynek wyma-
ga kapitalnego remontu. Policja nie 
przewiduje jednak jego wykonania 
w najbliższych latach. 

Działka, na której znajdują się 
warsztaty KWP znajduje się w atrak-
cyjnej lokalizacji – w centrum miasta, 
blisko rzeki. W jej okolicy powstają 
nowe budynki biurowe i mieszkalne 
– 65-metrowy River  Tower, Arkada 
Business Park czy planowane obiekty 

mieszkalne JHM Development przy 
rondzie Fordońskim. Dlaczego więc 
nie przenieść warsztatów w inne 
miejsce, a działkę sprzedać pod budo-
wę obiektów, które wpasowałyby się 
w zmieniającą się okolice i dzięki swo-
jej funkcji ożywiły centrum miasta?

Jak poinformowała nas podinsp. 
Chlebicz, policja nie rozmawiała 
z urzędem miasta na temat ewentu-
alnych przenosin warsztatów w inną 
lokalizację. Komenda nie rozważa 
relokacji zaplecza technicznego – 
jak się dowiedzieliśmy, również mia-
sto nie wyszło z taką inicjatywą. 

Przewodniczący Społecznej 
Rady ds. Estetyki Miasta Dariusz 
Markowski obiecał, że gremium 
zajmie się tematem budynków przy 
Jagiellońskiej 92. Ma to być element 
działań związanych z realizacją bul-
warów od mostu Bernardyńskiego 
do Pomorskiego. - Temat jest bardzo 
ważny. Budynki w tej lokalizacji nie 
są rzeczywiście ozdobą, szczególnie 
od strony rzeki. Jako rada dopie-
ra od niedawna zaznajomiliśmy się 
z planami rewitalizacji bulwarów 
pomiędzy mostami. Z całą pewno-
ścią zwrócimy się do KWP z apelem 
o zmianę wizerunku wspomnianego 
miejsca. Czy to się uda? Nie wiem. 
Rada jest ciałem doradczym pre-
zydenta, a warsztaty podlegają pod 
policję, która nie jest w gestii mia-
sta. Stąd możemy jedynie wystąpić 
z prośbą, ale prośba nie musi być 
rozpatrzona – powiedział redakcji 
MetropoliaBydgoska.PL Markowski. 

Dyskusja o Jagiellońskiej 92 może 
być elementem działań na rzecz 
nowej jakości przestrzeni nad Brdą. 
Jak przyznał Markowski, wiele miejsc 
nad Brdą wymaga poprawy. - Nabrze-
ża powinny być miejscem spacerów, 
odpoczynku, leżakowania, czy nawet 
kąpieli. Sam chętnie usiadł bym na 
fajnych bulwarach na własnym leżaku 
z książką – podkreślił profesor.

Błażej Bembnista  
b.bembnista@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg

Ocz y w ie lu bydgoszcza n 
są zwrócone na budowę 
Nowej Astorii powstającej 

w miejscu wyburzonego komplek-
su sportowego. Przy ulicy Królowej 
Jadwigi powstaje basen o długości 
50 metrów, a także sala rozgrzew-
kowa, pomieszczenia fitness, siłow-
nia, jacuzzi i sauny. Przewidziano 
też miejsce na zaplecze, pomiesz-
czenia biurowe i hangar dla kajaków, 
zlokalizowany przy bulwarach. 

Realizacja basenu rozpoczę-
ła się 1 sierpnia. Wykonawca – fir-
ma Alstal wykonała roboty ziemne 
i ściany szczelinowe, a w kolejnym 
etapie - montaż pali pod konstruk-
cję wypierającą ściany zewnętrz-
ne. Na początku października 
zaczęto prowadzić odwodnienie 
wykopu i prace nad fundamenta-
mi nowej pływalni. Jak podkreśla 
urząd miasta, roboty przebiegają 
zgodnie z harmonogramem. Basen 
ma zostać otwarty w styczniu 
2020 roku.

Na początku przyszłego roku 
swą działalność ma rozpocząć pły-
walnia na Kapuściskach. Obiekt 
powstający przy ulicy Szarych Sze-
regów będzie składał się z basenu 
pływackiego i rekreacyjnego oraz 
strefy wypoczynku. Inwestycja roz-
poczęła się pod koniec września 
2017 roku. Do tej pory udało się zre-
alizować konstrukcję basenu i fun-
damenty łącznika ze szkołą, a także 
rozpoczęto montaż niecki basenu 
i prowadzono prace nad instala-
cjami. Nie wiadomo jednak, czy 
umowny termin zakończenia robót 
– 28 grudnia – zostanie dotrzyma-

ny. Prace są bowiem prowadzone 
z poślizgiem. Wykonawca – Mosto-
stal Warszawa – tłumaczy opóź-
nienia trudnościami w pozyskaniu 
podwykonawców. 

W nadchodzących latach mia-
sto zamierza zrealizować kolejne 
baseny osiedlowe. Pierwszy z nich 
ma powstać przy SP nr 67 w For-
donie. Obiekt będzie podobny do 
powstającej pływalni na Kapuści-
skach – ma łączyć funkcję sportowe 
z rekreacyjnymi. Atrakcjami basenu 
będą m.in. 60-metrowa zjeżdżalnia, 
trampoliny, rwąca rzeka i podwodny 
gejzer. Budowa miała ruszyć już we 

wrześniu, ale ze względu na prze-
ciągające się procedury miasto jest 
dopiero na etapie wyboru wyko-
nawcy. 8 listopada mamy poznać 
oferty firm zainteresowanych inwe-
stycją. W przyszłym roku planowany 
jest start budowy oczekiwanej pły-
walni przy ulicy Pijarów na osiedlu 
Miedzyń – później mają zacząć się 
przygotowania do wzniesienia base-
nu przy VII LO na osiedlu Leśnym. 

Poza basenami krytymi, w naj-
bliższych latach w Bydgoszczy mają 
powstać miejsca do pływania pod 
gołym niebem. Między Nową Asto-
rią a Brdą mają powstać otwarte 

baseny pływackie, strefa wodnej 
rekreacji, plaża z boiskami do siat-
kówki i plac zabaw z urządzeniami 
do ćwiczeń. Niedawno zakończyły 
się konsultacje społeczne dotyczą-
ce koncepcji zagospodarowania 
tego terenu, w których mieszkańcy 
wspomnieli o stworzeniu basenów 
z ciepłą wodą, dostępnych również 
po sezonie. W najbliższych miesią-
cach reaktywowane zostanie też 
kąpielisko nad Balatonem – zbiorni-
kiem wodnym na osiedlu Bartodzie-
je, a kolejnym miejscem do pływa-
nia ma powstać nad Brdą - w Parku 
Centralnym.

Warsztaty do naprawy. 
A może do przenosin?
Co zrobić z budynkami policji przy Jagiellońskiej?

Kluczowe rejony Bydgoszczy zyskują nowy blask. Ale w centrum jest jeszcze wiele miejsc, które 
szpecą miasto. Jednym z nich jest obiekt przy ulicy Jagiellońskiej 92. wzięliśmy więc na warsztat 
temat mieszczących się tam policyjnych warsztatów.

Budynek przy ul. Jagiellońskiej 92 nie prezentuje się zbyt estetycznie.

Dwa baseny w budowie,  
trzy w planach
Bydgoszcz chce też kąpielisk

wodna rekreacja to jeden z gorących tematów bydgoskich dyskusji. Obecnie trwają prace nad reali-
zacją kilku miejsc, w których mieszkańcy będą mogli popływać.
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Koszt
budowy nowej 
Astorii to 
100 milionów 
złotych. 
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Obserwuj na Twitterze: @blazej_bdg

Już od października wiemy, że 
świąteczna atrakcja będzie 
zlokalizowana w innym miej-

scu niż Rybi i Stary Rynek. Miasto 
zorganizuje go na całej szerokości 
ulicy Mostowej, która wedle zało-
żeń ma być niezwykłym miejscem 
pełnym magii, wprowadzającej 
mieszkańców w świąteczny nastrój. 
Jak powiedział MetropoliaBydgo-
ska.PL menedżer Starego Miasta 
i Śródmieścia Maciej Bakalarczyk, 
prace nad jarmarkiem są już na fini-
szu. – Ostatni okres był bardzo pra-
cowity. Obecnie jesteśmy na etapie 

dopinania szczegółów. Wygląda na 
to, że będzie to świetna impreza – 
stwierdził. 

Nowa lok a l i zac ja  j a r m a r-
ku została wybrana nieprzypad-
kowo. – Naturalnie pierwotnym 
wyborem był Stary Rynek. Jeszcze 
w sierpniu analizowałem możli-
wość postawienia tam jarmarku, 
ale z przyczyn prawnych miej-
sce, które jest placem budowy, nie 
może być ogólnodostępne dla ludzi. 
Od zawsze chciałem mieć jarmark 
na ulicy Mostowej, dlatego że uwa-
żam ją za jedno z najpiękniejszych 
miejsc w Bydgoszczy. Na początko-
wym etapie rozmów z wystawcami, 
także oni bardzo entuzjastycznie 
podchodzili do tego miejsca. Podob-

ną opinię wyraził także poprzedni 
organizator, czyli Myślęcinek. Pozo-
stało więc sprawdzić realność takie-
go planu – kontynuował menedżer.

Bakalarczyk podkreśla, że nowa 
lokalizacja spotkała się z aprobatą 
urzędników. Na czas trwania jar-
marku Mostowa będzie deptakiem, 
co pozwoli na pełne wykorzystanie 
jej potencjału. – Stoiska będą roz-
stawione po zewnętrznej stronie 
mostu, tak aby mieszkańcy wchodzi-
li w świąteczną aleję, taką małą stre-
fę magii – opowiada Bakalarczyk. 

Wiemy też, że jarmarkowi będą 
towarzyszyć dodatkowe atrak-
cje. – Wydarzenia kulturalne będą 
odbywać się w amfiteatrze przy 
spichrzach. Niedaleko pojawi się 
gastronomia. Z powodu prac na ryn-
ku, w okolicy jarmarku usytuowana 
będzie także choinka i szopka bożo-
narodzeniowa. Taki układ zapewni 
nam nie tylko ogromny przepływ 
ludzi, ale i kameralną, spójną prze-
strzeń. Plastyk miejski zadba m.in. 
o unifikację szyldów wystawców – 
powiedział menedżer. 

Jarmark świąteczny na Starym 
Mieście potrwa od 14 do 23 grud-
nia. Dokładne godziny jego funk-
cjonowania poznamy w najbliższym 
czasie. Menedżer już teraz zachęca 
mieszkańców do przyjścia w grud-
niu na ulicę Mostową. 

– Jarmark będzie w pięknym 
miejscu, po drugie będziemy mie-
li wielu ciekawych, unikatowych 
wystawców, których produkty 
kupimy tylko na jarmarku. Pojawi 
się też wiele produktów regional-
nych lub czysto bydgoskich. Będzie 

to świetny punkt do zrobienia nie-
powtarzalnych prezentów. Mocne 
marki wystawców zapewnią nie 
tylko jakość, ale też promocję całe-
go wydarzenia. Wszyscy chcemy 
mieć fajny jarmark w Bydgoszczy, 
dlatego im więcej mieszkańców się 
na nim pojawi, tym będzie on lep-
szy. Chcąc pomóc miastu, przyjdź-
my na jarmark na moście. Zróbmy 
rodzinny spacer, wyjątkowe zakupy 
i zakończmy je przy grzanym winie, 
w pięknym otoczeniu, które zyska 
specjalne, świąteczne dekoracje – 
powiedział Bakalarczyk.

W promocję jarmarku zaanga-
żowany będzie nie tylko wydział 
promocji urzędu miasta, ale też 
prywatne podmioty. Więcej szcze-
gółów wydarzenia mamy poznać 
w najbliższych dniach na konferencji 
prasowej. 

 – Pan Łukasz Krupa wraz 
z wydziałem promocji szykuje 
prawdziwego asa z rękawa. Tak jak 
wspominałem, naturalną promo-
cję zapewnią nam też wystawcy, 
a także sąsiednie imprezy. Organi-
zatorka Frymarku nie tylko przysła-
ła do nas kilku ciekawych wystaw-
ców, ale także obiecała mi wsparcie 
promocyjne naszej imprezy, która 
jest przecież tak bliska jej inicja-
tywie. Bardzo wspomaga nas też 
Myślęcinek – stwierdził menedżer. 
Jego zdaniem, nowa jakość jarmarku 
i jego promocja sprawią, że odwie-
dzą go tłumy bydgoszczan. 

Jednym z wystawców, który 
ponownie weźmie udział w jarmar-
ku bożonarodzeniowym, będzie 
Michał Piętak z Parzymy Tutaj, 
prowadzący kawiarnie przy ulicy 
Długiej. W rozmowie z nami Piętak, 
który będzie jednym z kilku lokal-
nych wystawców, podkreślił, że 
usytuowanie jarmarku na Mostowej 
sprawi, że będzie to bardzo dobre 
wydarzenie, potrzebne miastu.

– Uważam, że odpowiednie 
przygotowanie i zaangażowanie 
konkretnych osób pozwoli nam 
stworzyć atrakcyjne wydarzenie. 
Działania, w których brałem udział 
już od dłuższego czasu powodują, że 
dostaniemy dobrze zorganizowaną, 
przygotowana imprezę. Elementy 
składowe świadczą, że będzie to coś 
przemyślanego i udanego, a wszel-
kie przesłanki mówią, że to się uda. 
Myślę, że to będzie super jarmark. 
My też szykujemy parę niespodzia-
nek – zapowiada Piętak. 

sTARE MiAsTo jarmark 
bożonarodzeniowy 
na Mostowej
dźwignią handlu – liczne atrakcje
Od 14 do 23 grudnia bydgoszczanie będą mogli zakupić świąteczne prezenty i ozdoby na jarmarku 
bożonarodzeniowym. w tym roku odbędzie się on na ulicy Mostowej.

Jarmarkowi będą towarzyszyć świetlne dekoracje. 
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Stoiska będą 
rozstawione po 
zewnętrznej stronie 
mostu, tak aby 
mieszkańcy wchodzili 
w świąteczną aleję, taką 
małą strefę magii.

Maciej Bakalarczyk
menedżer Starego Miasta 
i Śródmieścia



13

R E K L A M A

tel. 666 030 747

www.stokado.pl

Brakuje Ci miejsca na rzeczy?Wynajmij swój prywatny magazyn!
Komórki od 1 m² do 25 m²

Bydgoszcz, ul. Filmowa 8
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Szymon Fiałkowski
s.fialkowski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj autora na Twitterze: @Szfialkowski

W najbliższy poniedziałek, 
12 listopada podopieczne 
Arkadiusza Rusina rozpocz-

ną w Artego Arenie krótkie zgru-
powanie, a 17 i 21 listopada (sobota 
i środa) meczami z Turcją (początek 
o 18:30) i Estonią (20:00) zakończą 
nieudane kwalifikacje EuroBasketu 
2019.

Sytuacja w grupie A jest niezbyt 
korzystna dla biało-czerwonych. 
Polki doznały już dwóch porażek 
z Białorusinkami (62:70, 50:71) oraz 
na wyjeździe uległy Turczynkom 
53:73, zaś jedyną wygraną odniosły 
w Tallinie, kiedy pokonały Eston-
ki 87:68. Z bilansem jednej wygra-
nej i trzech przegranych, Polki 
(5 punktów) zajmują trzecie miejsce 
w tabeli grupy A, której przewodzą 
Turczynki mające na swoim koncie 
jako jedyny zespół komplet czterech 
wygranych (8 pkt). Drugą pozycję 
zajmują Białorusinki (7 pkt)., a na 
końcu stawki są koszykarki z Esto-
nii, które nie wygrały żadnego spo-
tkania.

Selekcjoner kadry koszykarek 
(w sztabie jest także drugi trener 
Artego Bydgoszcz Piotr Kulpeksza) 
podał nazwiska dwunastu zawod-
niczek, które zostały powołane na 
dwa listopadowe mecze kwalifika-
cyjne. W tym gronie jest Karolina 
Poboży, która na co dzień występuje 
w Artego. Na początku tego sezonu 
spisuje się bardzo dobrze, wykorzy-
stując szansę otrzymaną od trenera 
Tomasza Herkta. Wśród powoła-
nych znalazła się również Katarzyna 
Pietrzak, występująca w barwach 

toruńskiej Energi. Trener Rusin 
oprócz powołanych koszykarek 

przedstawił również tzw. listę 
rezerwową, na której jest sześć 
zawodniczek. W tym gronie jest była 
koszykarka Artego Julia Adamowicz, 
która przed początkiem tego sezonu 
przeniosła się do AZS UMCS Lublin.

Dwa decydujące mecze nie bez 
powodu odbędą się w bydgoskiej 
Artego Arenie. – Uważamy, że ta 
hala jest dedykowana koszykówce 
– przyznaje szef Polskiego Związku 
Koszykówki Grzegorz Bachański. 
Kibice mogą nabywać bilety na oba 
spotkania. Pojedyncze wejściów-

ki kosztują: 20 zł – bilet normalny 
i 10 zł – ulgowy, ale w sprzedaży są 
także karnety w cenach 30 zł – nor-
malny i 20 zł – ulgowy.

MetropoliaBydgoska.pl zosta-
ła patronem medialnym obu spo-
tkań kadry koszykarek w Bydgosz-
czy. Niebawem na łamach naszego 
portalu zorganizujemy konkurs, 
w którym do wygrania będą bilety 
na mecze reprezentacji!

W malowniczym otocze-
niu Wyspy Młyńskiej oraz 
bulwarów w rejonie Ope-

ry Nova już 10 listopada śmiałkowie 
zmierzą się z trzema dystansami – 
sprinterskim, 100-metrowym, a tak-
że 450 oraz 1000 metrów. A wszystko 
to przy temperaturze wody, którą 
raczej się pije, a nie – w niej pły-
wa. Jak informują organizatorzy, 
w poniedziałek woda w Brdzie mia-
ła jedynie dziesięć stopni. Choć dla 
osób zaprawionych w bojach zimo-
wego pływania to temperatura... zbyt 
wysoka. Rekordziści pływali w akwe-
nach, gdzie miała ona około zera!

Zalicza się do nich Hania Baku-
niak, 22-letnia bydgoszczanka, któ-

ra w styczniu podczas międzynaro-
dowych mistrzostw Niemiec w ice 
swimmingu pobiła rekord świata 
kobiet w pływaniu na dystansie 
kilometra. Swój pochód z sukce-
sami kontynuowała również pod-
czas mistrzostw świata w tej dys-
cyplinie, które odbyły się w stolicy 
Estonii – Tallinie. Wywalczyła tam 
między innymi złoto na dystan-
sie 100 metrów stylem dowolnym. 
Katalog osiągnięć rozszerzyła 

o osiągnięcia letnie – pod koniec 
sierpnia przepłynęła ponad 30-kilo-
metrowy kanał Catalina w USA 
w czasie nieco ponad 10 godzin.

I to właśnie te dokonania zwró-
ciły na zawodniczkę Polish Ogrodnik 
Team uwagę WOWSA, czyli Świato-
wego Stowarzyszenia Pływania na 
Wodach Otwartych. 22-latka otrzy-
mała nominację do tytułu Zawodnicz-
ki Roku. Internetowe głosowanie trwa 
do 1 stycznia na stronie www.Worl-

dOpenWaterSwimmingAssociation.
com. Wśród nominowanych jest rów-
nież koleżanka Bakuniak z zespołu – 
Aleksandra Bednarek z Łodzi.

Obie już w nadchodzącą sobotę 
staną obok siebie na Wyspie Młyń-
skiej, aby rywalizować na dystan-
sie 100 oraz 1000 metrów podczas 
Ice Swimming Bydgoszcz Festival. 
Wraz z nimi – 150 innych specjali-
stów lub kandydatów na specjali-
stów od zimowej odmiany pływania.

Początek imprezy zaplanowano 
na godzinę 10:00. Start do pierw-
szego wyścigu na 100 metrów odbę-
dzie się symbolicznie o godzinie 
11:11 (z racji zbliżającej się rocznicy 
100-lecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości). Zawody potrwają około 
trzech godzin. Wszystkich kibiców 
zapraszamy zarówno na wspomnianą 
Wyspę Młyńską oraz na bulwary nad 
Brdą. Rywalizacja będzie toczyć się na 
odcinku pomiędzy mostami Solidar-
ności a mostem Sulimy-Kamińskiego.

Partnerem wydarzenia jest Mia-
sto Bydgoszcz, które jest jednym 
ze sponsorów Ice Swimming Byd-
goszcz Festival, a także platforma 
Aktywna Bydgoszcz. Metropolia-
Bydgoska.PL jest patronem medial-
nym tego wydarzenia.

Wszystkie informacje na temat 
imprezy organizatorzy na bieżąco 
przekazują na Facebooku na stronie 
Ice Swimming Bydgoszcz Festival.

 MB

Karolina Poboży z Artego została powołana na dwa listopadowe mecze reprezentacji Polski. 

Walka o EuroBasket 
zakończy się w Bydgoszczy
w listopadzie polskie koszykarki rozegrają ostatnie mecze 
kwalifikacji do mistrzostw Europy. Spotkania z Turcją i Estonią 
odbędą się w Artego Arenie.

#Przełamsię!
ice swimming Bydgoszcz Festival w najbliższą sobotę
Ponad 150 osób wystartuje podczas pierwszych w historii Bydgoszczy zawodów w zimowym pływa-
niu na Brdzie. w tym gronie – rekordzistka świata w tej specjalności hania Bakuniak, która właśnie 
otrzymała nominację w prestiżowym plebiscycie world Open water Swimming Association.
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Powołane koszykarki 
na mecze kwalifikacji 
Eurobasketu 
2019 z Rurcją i Estonią
Rozgrywające: Weronika Gajda 
(CCC Polkowice), Anna Makurat 
(Arka Gdynia), Katarzyna Trze-
ciak (Energa Toruń).
Skrzydłowe: Agata Dobrowol-
ska, Agnieszka Kaczmarczyk 
(obie Ślęza Wrocław), Karolina 
Puss, (CCC Polkowice), Paulina 
Misiek (Arka Gdynia).
Rzucające: Karina Szybała, Marri-
sa Kastanek (obie Ślęza Wrocław).
Środkowe: Karolina Poboży 
(Artego Bydgoszcz), Daria Mar-
ciniak (Ślęza Wrocław), Magda-
lena Szajtauer (Pszczółka AZS-
-UMCS Lublin).

na liście rezerwowej

Rozgrywające: Monika Naczk 
(Ślęza Wrocław), Angelika Stan-
kiewicz (Energa Toruń).
Rzucające: Magdalena Ziętara 
(Wisła Can-Pack Kraków), Rok-
sana Schmidt (Energa Toruń).
Środkowe: Amalia Rembiszew-
ska (Arka Gdynia).
Skrzydłowe: Julia Adamowicz 
(Pszczółka AZS-UMCS Lublin).

Uważamy, że 
Artego Arena jest 
halą dedykowaną 
koszykówce.

grzegorz Bachański
prezes PZKosz

17 i 21 Xi
polskie koszykarki 
rozegrają w Bydgoszczy dwa 
ostatnie mecze kwalifikacji 
mistrzostw Europy. Zagrają 
z Turcją i Estonią.
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Sebastian Torzewski
s.torzewski@metropoliabydgoska.pl 
Obserwuj na Twitterze: @STorzewski

Dziewiętnastolatek od dawna 
uchodził za jednego z naj-
zdolniejszych polskich bok-

serów młodego pokolenia. W wieku 
czternastu lat zdobył pierwsze złoto 
mistrzostw kraju. Później tę sztu-
ka powtarzał jeszcze cztery razy, 
dokładając również sukcesy na are-
nie międzynarodowej. W 2015 roku 
dotarł do finału mistrzostw Europy 
juniorów, lecz tam po kontrower-
syjnej decyzji sędzia ringowy uniósł 
w górę rękę jego rywala, Irlandczyka 
Jasona Harty’ego. Jak później tłuma-

czył bydgoski bokser, to był pierwszy 
raz, gdy wydarzenia na ringu dopro-
wadziły go do łez. Na srebrny medal 
nie spojrzał przez dwa miesiące. 

W tym samym roku Apresyan 
zdobył jeszcze brązowy krążek na 
mistrzostwach świata. Dziś wspo-
mina, że w nagrodę od ministerstwa 
sportu dostał… piłeczkę, opaskę 
na rękę oraz długopis z podpisem 
ministerstwa. Powoli zaczynało mu 
brakować motywacji, a sport stawał 
się rutyną. W Polsce nadal nie miał 
sobie równych, ale sukcesów na 
kontynencie już nie odniósł. 

Ojciec uwolnił wojownika

Ojciec Eryka przyjechał do Polski 
z Armenii w latach 90. W ojczyźnie 
Arthura Abrahama, byłego mistrza 
świata IBF i WBO, kochają boks. 
Gdy więc okazało się, że 8-letni Eryk 
ma nadmiar kilogramów, tata zapro-
wadził go na Zawiszę. Tam chłopiec 
trafił pod opiekę doświadczonego 
Adama Koźlika. 

Przez cztery lata chodził głów-
nie na treningi ogólnorozwojowe na 
Astorii. Potem, już pod okiem Pawła 
Matuszewskiego, uczęszczał na zaję-
cia typowo bokserskie. Ojciec zawsze 
był z nim w sali i motywował do wali-
ki. – On kochał boks i uwolnił we 
mnie wojownika. Od dziecka byłem 
z nim bardzo związany i jeśli on coś 
lubił, to ja też – wspomina Eryk. 

W końcu nadszedł czas pierw-
szej walki pokazowej. Rywal był 
o dwa lata starszy.  - Na początku 
udawałem zrelaksowanego, ale póź-
niej byłem strasznie zestresowa-
ny. Nic dziwnego, miałem w końcu 
trzynaście lat – mówi Apresyan. 
Wtedy dał radę. Rywal był liczony. 
W kolejnej walce młody zawodnik 

również pokazał się z dobrej stro-
ny. W następnych także. W koń-
cu nadszedł czas wspomnianych 
mistrzostw Polski, na których 
zdobył pierwszy z pięciu tytułów.  
Z upływem lat przestało go to jed-
nak emocjonować.

Sale wyciągnięte 
z hollywood
- Patrząc na sytuację w polskim 
boksie, pozostając w macierzystym 
klubie, czułem, że nie wykorzystuję 
w pełni mojego potencjału, nie mam 
dużej szansy rozwoju – wspomina 
ostatnie lata. W ubiegłym roku po raz 
pierwszy wyleciał do Stanów Zjed-
noczonych. Odwiedził tam swojego 
wuja, ale także zobaczył sale trenin-
gowe, zmierzył się z kilkoma miej-
scowymi zawodnikami i poczuł kli-
mat znany z „Rocky’ego” czy innych 
hollywoodzkich produkcji o boksie.

- Stany Zjednoczone mają pod 
każdym względem lepszy system 
rozwoju zawodnika. Ludzie pracują 
z zamiłowania. Boks to jeden wiel-
ki show, ale wszyscy ciężko trenują 
i walczą o swój sukces. Jest ogrom-
na rywalizacja. Nie wygląda to jak 
w Polsce, że jest jeden, dwóch czy 
trzech zawodników w klubie i tylko 
z nimi można trenować – wyjaśnia 
polski bokser. 

Po wizycie w USA wrócił do 
Polski, ale mimo nowych pokła-
dów motywacji walki nie potoczyły 
się po jego myśli. Z nowym rokiem 
przeszedł do kategorii seniorskiej. 
Musiał zbijać wagę, organizm był 
osłabiony i w końcu odmówił posłu-
szeństwa. Apresyan musiał zrezy-
gnować ze startu w mistrzostwach 
Polski. 

- Na pewno miałem dołek men-
talny, bo byłem przekonany, że 
w mojej kategorii wagowej zdobył-

bym złotym medal. Do tego doszły 
wcześniejsze porażki z zawodni-
kami, z którymi mogłem spokojnie 
wygrać. Wszystko się kumulowało, 
miałem dość boksu i brakowało mi 
profesjonalnego podejścia. 

nowy początek

Szansą na pozostanie w boksie 
było… porzucenie marzenia o meda-
lu olimpijskim. Ten cel przyświecał 
Apresyanowi od początku trenin-
gów, ale wyjściem z kryzysu stała się 
przeprowadzka do USA i przejście 
na zawodowstwo. – Decyzję podją-
łem w ciągu miesiąca. Zorganizowa-
łem się i wyleciałem – tłumaczy. 

Apresyan uchodzi za zawodnika 
pewnego siebie, dynamicznego i sil-
nie bijącego. Jak sam przyznaje musi 
jeszcze pracować nad defensywą, 
poruszaniem się po ringu i – w skró-
cie mówiąc – nauczyć się boksu 

zawodowego. W Stanach trafił pod 
oko doświadczonych szkoleniow-
ców, m.in. Joela Casamayora, byłego 
mistrza świata i mistrza olimpijskie-
go. W sparingu zmierzył się z Jes-
siem Vargasem, który ma na swoim 
koncie pasy WBO i WBA. 

Nowe otoczenie i nowe cele, 
sprawiły, że znowu poczuł głód 
boksowania. Wrócił do prowadze-
nia strony na Facebooku i podzie-
lił się swoimi spostrzeżeniami na 
przeznaczonej dla sportowców 
platformie osobiscie.pl. W ostatnią 
niedzielę stoczył pierwszą zawodo-
wą walkę – w Meksyku zmierzył się 
z miejscowym bokserem, Javierem 
Leonem. 

- Spokojnie wyszedłem do walki 
i miałem pełną kontrolę nad całym 

jej przebiegiem, choć zostały mi 
jeszcze nawyki amatorskie – mówi 
Apresyan. Co ma na myśli? Na 
przykład fakt, ze rękawice w bok-
sie zawodowym są jak kamień i nie 
trzeba zadawać dziesięciu ciosów. – 
Wystarczy jeden celny i przeciwnik 
pada – mówi Eryk. Meksykanin padł 
w drugiej rundzie. 

Niedz ie lne pr zet a rc ie  ma 
zaowocować w kolejnych walkach. 
Najbliższa zaplanowana jest na 
8 grudnia, choć możliwe, że Apre-
syan dostanie szansę już tydzień 
wcześniej. Zależy to od ustaleń pro-
motorskich. – Na razie jestem bar-
dzo zadowolony pod kątem promo-
torskim i mam nadzieję, że wszystko 
pójdzie zgodnie z planem – mówi 
bydgoszczanin. Jedna z jego najbliż-
szych walk ma odbyć się w hotelu 
Rio w Las Vegas.

sYlWETkA Znowu 
chce się bić
Eryk Apresyan wrócił na ring
Eryk Apresyan przez pięć lat z rzędu zdobywał tytuł mistrza Polski w boksie. z powodzeniem bił się 
z najlepszymi na świecie. w tym roku było o nim jakby ciszej. w miniony weekend wrócił na ring, ale 
już nie amatorski. w Meksyku stoczył pierwszą zawodową walkę. Miejscowego zawodnika znokau-
tował już w drugiej rundzie.

Eryk Apresyan po debiucie w boksie zawodowym. w pierwszej walce wygrał przez nokałt w drugiej rundzie. 
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Eryk Apresyan
19-letni bokser z Bydgoszczy. 
Jako zawodnik Zawiszy Byd-
goszcz przez pięć lat z rzędu 
zdobywał tytuł mistrza Pol-
ski. Był reprezentantem kraju 
w boksie olimpijskim. W tym 
roku wyjechał do Stanów Zjed-
noczonych i przeszedł na zawo-
dowstwo. W niedzielę stoczył 
pierwszą walkę. W Meksy-
ku wygrał, nokautując rywala 
w drugiej rundzie.

w Stanach 
zjednoczonych boks to 
jeden wielki show, ale 
wszyscy ciężko trenują 
i walczą o swój sukces.

Eryk Apresyan

wszystko się 
kumulowało, miałem 
dość boksu i brakowało 
mi profesjonalnego 
podejścia.

Eryk Apresyan




