Wywiad z Marianem Adamem Rejewskim

Marian Rejewski wraz z nianią przy bramie kamienicy przy ulicy
Wileńskiej 6.

- Dzień dobry, czy możemy przeszkodzić Panu na moment?
- Nie mam za bardzo czasu, ale na kilka pytań chętnie odpowiem.
- Uczęszczamy do VIII Liceum Ogólnokształcącego w
Bydgoszczy, i jesteśmy ciekawi, co łączy Pana z naszym
pięknym miastem i jak je Pan wspomina?
- Już od urodzenia jestem związany z Bydgoszczą. Urodziłem się w
tym mieście 16 sierpnia 1905r. w kamienicy przy ulicy Wileńskiej 6.
Mój ojciec po usamodzielnieniu się zamieszkał w Bydgoszczy i
został kupcem branży tytoniowej. Byłem najmłodszy z szóstki
rodzeństwa. Rodzice posyłali nas do najlepszych szkół w tym
mieście. Początkowo chodziłem do szkoły elementarnej przy
Miejskiej Szkole Realnej w Bydgoszczy, następnie uczyłem się w
Królewskim Gimnazjum Fryderyka Wilhelma, dzisiaj w tym
budynku mieści się I Liceum Ogólnokształcące. Z przedmiotów
humanistycznych miałem stopnie dobre i dostateczne, lecz z
przedmiotów ścisłych - bardzo dobre.
- Zdaje sobie Pan sprawę z tego, że Pańskie dokonania są
znane na skalę światową?
- Aaa... Chodzi Wam o maszynę kodującą Enigma I.
- Dokładnie. Nie uważa Pan, jakie to było i jest ważne
osiągnięcie.

- Podjąłem się rozwiązania czegoś niemożliwego. Niemcy
doskonale umieli zakodować swoje informacje, ale, jak okazało
się, uczynili to na tyle nieudolnie, że znalazłem sposób, aby je
odczytać. Zrozumiałem ideę funkcjonowania maszyny. To,
zdaniem wielu, zdecydowanie za mało, aby osiągnąć sukces.
Złamanie szyfru nie byłoby takie trudne, gdyby nie połączenie

-

-

systemów mechanicznych z elektrycznymi. Udało mi się, a
zdaniem wielu historyków to osiągnięcie skróciło wojnę o około 3
lata. Jeden rok wojny kosztował świat ok. 10 mln istnień ludzkich,
zatem rozszyfrowanie "Enigmy" przyczyniło się do ocalenia około
30 milionów osób.
Zmieniłby Pan coś w obecnej Bydgoszczy?
Zachowane kamienice powodują, że łza mi się w oku kręci. Jest to
miasto z duszą, które idealnie odwzorowuje jej wygląd. Miasto jest
znakomitym połączeniem przeszłości ze współczesnym wyglądem.
Mam wielką nadzieje, że jego znakomity urok nie zostanie
zmieniony.
Dziękujemy za moment wspomnień.
To ja dziękuje bardzo.

Marian Rejewski zmarł 13 lutego 1980 r., został pochowany na
warszawskich Powązkach.
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Wywiady z „Wielkimi Bydgoszczanami”
Andrzej Szwalbe
-Dzień dobry! Mam dzisiaj przyjemność przeprowadzić wywiad ze znanym polskim

działaczem społecznym i kulturalnym - Andrzejem Szwalbe.
- Witam serdecznie.
- Będzie Pan uprzejmy odpowiedzieć na kilka pytań z mojej strony?
- Ależ oczywiście! Będzie mi niezmiernie miło.
- Wiemy, że zrobił Pan bardzo dużo dla naszego miasta. Chcemy jednak usłyszeć
historię z Pana perspektywy. Jak zaczęła się Pańska przygoda z muzyką?
- Muzyka stała się jedną z wartości mojego życia. Zostałem uczniem klasy fortepianu
w jednej z warszawskich szkół. Kiedy zdecydowałem się na studia, wybrałem
kierunek prawniczy. Ukończyłem wtedy tylko pierwszy rok i od tamtego czasu
musiałem przeplatać moje prawnicze doświadczenie z zamiłowaniem do muzyki.
- Urodził się Pan i kształcił w stolicy. Co sprowadziło Pana do Bydgoszczy?
- Do Bydgoszczy przywędrowałem z Ciechocinka, gdzie po wojnie mieszkałem parę
lat.
- I co Pana tutaj zatrzymało?
- Zamiłowanie do muzyki, oczywiście. Zauważyłem, że Bydgoszcz to prawdziwie
muzyczne miasto. A wszystko zaczęło się podczas mojego spontanicznego
przemówienia podczas koncertu Pomorskiej Orkiestry Symfonicznej w 1949 roku.
Przeszło to dalej przez zbieranie petycji o utrzymaniu Orkiestry, aż doszło do tego, że
zostałem jej dyrektorem administracyjnym. Potem, w 1953 stanąłem na czele
Społecznego Komitetu Budowy Filharmonii przy budowie Państwowej Filharmonii
Pomorskiej.
- Objął Pan bardzo znaczące funkcje, ale był Pan również pomysłodawcą wielu
przedsięwzięć, prawda?
- Zgadza się. Byłem jednym z inicjatorów powstania Bydgoskiego Towarzystwa
Naukowego w 1959 roku. Byłem także pomysłodawcą zbudowania w Bydgoszczy
Teatru Muzycznego. Swój mały wkład miałem również w powstaniu Akademii
Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
- Wiedząc, ile dla Pana znaczyła artystyczna strona Bydgoszczy, proszę powiedzieć,
jak widzi pan rozwój naszego miasta?

- Od zawsze w Bydgoszczy widziałem muzyczny potencjał i nie mogę powiedzieć,
żebym choć w najmniejszym procencie rozczarował się jego rozwojem. Bydgoszcz to
wspaniale rozwijające się pod względem muzycznym miasto, liczne wydarzenia
artystyczne organizowane w Operze Nova, bądź w jej sąsiedztwie - na Wyspie
Młyńskiej. Myśl o młodzieży uczącej się w Akademii Muzycznej napawa mnie pełnym
zadowoleniem i spokojem, gdy myślę o przyszłych losach muzyki w naszym mieście.
Właśnie taką Bydgoszcz chciałbym oglądać już zawsze – rozwijającą się oraz
prężnie działającą w strefie muzyki.
- Serdecznie dziękuję za te cenne informacje oraz że zgodził się Pan z nami
porozmawiać.
- Cała przyjemność po mojej stronie. Do zobaczenia!
- Dziękuję jeszcze raz. Do widzenia!
Andrzej Szwalbe, animator życia muzycznego w Bydgoszczy, żył w latach 19232002.
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Wywiad z Emilem Warmińskim
Wrzesień, 1908r.
Przeprowadzimy dziś wywiad z człowiekiem wielkich czynów. Z kimś, kto zasłynął się w walce o
obronę polskości. Lekarz, polski działacz społeczny i narodowy, twórca "Domu Polskiego" w Bydgoszczy.
Mowa tu, oczywiście, o zasłużonym obywatelu Bydgoszczy, a mianowicie - Emilu Warmińskim!
- Witam Pana bardzo serdecznie. Ostatnio przeszedł Pan pomyślnie operację jelit. Jak się Pan dziś
czuje?
- Witam również. Dziękuję, że pyta Pan o moje zdrowie. Operacja się udała, to prawda, aczkolwiek nadal
nie czuję się najlepiej.
-A więc, czuje się Pan na siłach, abym mógł przeprowadzić z panem wywiad?
- Oczywiście.
- To świetnie. Zaczynajmy. To, że jest Pan świetnym lekarzem, wie każdy, ale czy to prawda, że odbył
Pan służbę wojskową?
- Tak. Była to obowiązkowa służba wojskowa, lecz wojsko to nie moja bajka. Nie poszedłbym tam
dobrowolnie.
- Mimo to, w wielu czynnościach można zauważyć Pańską odwagę i patriotyzm, czyli cechy
prawdziwego żołnierza. Pamięta Pan akcję na ul. Gdańskiej 9, gdzie na murze napisał pan słowo:
"LEKARZ". Wszyscy wiemy, iż naraził się Pan tym bydgoskim Niemcom.
- Dokładnie tak było. Jednak pomyślałem sobie: jesteśmy w Polsce, a ja jestem lekarzem. Ludzie, gdy
będą potrzebowali pomocy medycznej, będą wiedzieli, do kogo się udać. To nie było skierowane w
stronę Niemców. Było po to, by móc pomagać ludziom.
- Jak Pańska żona i dzieci reagują na fakt, iż jest Pan lekarzem z zamiłowania, a nie z konieczności. Czy
zarzucają Panu brak czasu dla nich?
- Wiedzą, że to moja pasja i szanują to, każdą wolną chwilę spędzam z nimi. Kocham ich, a oni z
pewnością to wiedzą.
- Utworzenie Domu Polskiego przyczyniło się do rozwoju kulturalnego Bydgoszczy. Czy liczył Pan na tak
wielki odzew?
- Oczywiście, nie przypuszczałem, że aż tak wielu ludzi okaże swoje zainteresowanie tym miejscem.
Działamy dopiero ponad rok i liczymy, że na tym nie poprzestaniemy.
- Stracił pan ojca w wieku 6 lat, a dalszą Pana edukacją zajął się stryj - Stanisław Warmiński, który także
jest lekarzem. Czy to on zaraził Pana pasją do medycyny?

- Gdy byłem mały, brał mnie zawsze na kolana i opowiadał, że bycie lekarzem nie jest wcale takie proste.
Wymaga wiele trudu, odwagi i cierpliwości. Nie zniechęcił mnie tym stwierdzeniem. Postanowiłem pójść
jego drogą. Dziś wiem, że to była dobra decyzja.
- Czy biblioteka założona przez Pana w okresie strajku szkolnego nadal działa?
- Oczywiście i zapraszam, można wypożyczyć wiele ciekawych książek.
- Jaką Bydgoszcz chciałby Pan zobaczyć w przyszłości?
- Chciałbym, aby Bydgoszcz była miejscem otwartym dla ludzi. Żeby było dużo miejsc, w których ludzie
mogliby edukować się bez względu na wiek. Pragnę też, żeby było dużo obiektów takich, jak teatry, opery
czy filharmonie. Ludzie powinni mieć możliwość poznawania sztuki. Dobrze byłoby, gdyby bydgoszczanie
byli dla siebie milsi oraz pomagali sobie wzajemnie w potrzebie. Wielu chorym pomagałem, nie czerpiąc z
tego żadnych profitów. Nie mówię tego, by się chwalić. Chcę, aby Bydgoszcz była miastem miłym i
ciepłym, a nie pełnym nienawiści i chorego wyścigu szczurów.
- Dziękuję bardzo Panu za udzielenie wywiadu. Jest Pan dla nas bohaterem. Życzymy Panu powrotu do
zdrowia i dalszego rozwoju kariery. Do zobaczenia.
- Dziękuję również. Do widzenia.
Emil Warmiński żył w latach 1880-1909. Dzisiaj jest patronem m.in. Szpitala Miejskiego oraz Zespołu
Szkół Medycznych w Bydgoszczy.
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