Wywiad z Jerzym Sulimą-Kamińskim
Jerzy Sulima - Kamiński - urodzony 20.09.1928 r. , wybitny bydgoski działacz
kulturalny, dziennikarz radiowy, poeta i prozaik. Zmarł 19.03.2002r. W wywiadzie
dzieli się ze mną swoimi wspomnieniami i rozmyślaniami rodowitego "bydgoszczaka",
który całe swoje życie poświęcił ukochanemu miastu.

MK: Napisał Pan 12 powieści, wiele opowiadań, wierszy, słuchowisk radiowych, felietonów,
recenzji literackich i audycji. Ale najbardziej jest Pan znany z książki "Most Królowej
Jadwigi" Jak Pan myśli, dlaczego?
JSK: Może dlatego, że jest autobiograficzna i opowiada o moim życiu w Bydgoszczy od
końca lat trzydziestych XX wieku do 1956 r.. I tom przedstawia miasto przez pryzmat życia
dziecka z rodziny drobnomieszczańskiej z zaznaczeniem, że wtedy miasto było tyglem
kulturowym...
MK: Co to znaczy?
JSK: Po I wojnie światowej do miasta zaczęli przybywać kresowiacy, którzy potracili
rodowe majątki na ziemiach zajętych przez bolszewików oraz ludzie z innych części Polski
szukający lepszego życia. Miasto do roku 1925 zostało opuszczone przez wielu Niemców.
Ale sporo z nich tu pozostało, gdyż tutaj się urodzili, mieli sklepy, fabryki, dobra ziemskie.
Jako dziecko miałem kolegów Niemców, Żydów, Galicjoków i Kresowiaków. "Antki" i
bydgoszczaki żyli razem i jakoś udawało nam się dogadać. Uważam, że trzeba bez uprzedzeń
spojrzeć na specyficzność kultury i charakteru mieszkańców Bydgoszczy.
MK: Dlatego powstał tom II i III powieści ?
JSK: Tak. Akcja tomu II rozgrywa się w latach 1939-1945, mimo to wojna jest tylko tłem, a
głównym wątkiem jest życie codzienne, niepewność jutra oraz piętno, jakie wywarła wojna
na psychice bydgoszczan zmuszanych do podpisania volkslisty, bo przecież wielu z nas
miało Niemców wśród przodków. Trudno to zrozumieć ludziom, którzy nie mają takich
doświadczeń. III tom to opis tego, co działo sie po wojnie, jak przemijała obyczajowość
bydgoskiego drobnomieszczaństwa, jak tworzyła się nowa społeczność.

MK: Książka bardzo szczegółowo opisuje życie rodzinne.
JSK: To fakt. Urodziłem się w Bydgoszczy 20 września 1928r. Dzieciństwo i młodość
spędziłem w kamienicy przy ulicy Królowej Jadwigi 10. Wcześnie zostałem osierocony przez
matkę, wychowywała mnie macocha. Miałem też siostrę i przyrodniego brata. Ich wszystkich,
również moich polsko - niemieckich dziadków i innych krewnych opisałem na kartach
powieści.
MK: Ciekawy jest język, którym w książce posługują się te wszystkie postacie.
JSK: Tak, to nasza specyficzna bydgoska gwara, którą posługiwali się mieszkańcy
Bydgoszczy. Była ona odzwierciedleniem wydarzeń historycznych i przemian społeczno etnicznych, które zachodziły w mieście od czasu zaborów. Ludność Bydgoszczy była
mieszanką wielonarodowościową i taka "wielojęzykowa" jest nasza gwara.
MK: Jakie są cechy charakterystyczne gwary bydgoskiej?
JSK: Mnóstwo w niej germanizmów, wyrażeń potocznych bydgoszczan, dialektyzmów
wielkopolskich, oraz zapożyczeń z innych gwar: kujawskiej, krajeńskiej, kociewskiej,
chełmińskiej, dobrzyńskiej - takie badania przeprowadził językoznawca Andrzej Dyszak. Ja
znam tę gwarę z rodzinnego domu, podwórka, szkoły. Dlatego chciałem ją ocalić od
zapomnienia. Ona stanowi o mojej tożsamości. To ważne, byśmy pamiętali o swoich
korzeniach, o tym, skąd się wywodzimy, kim byli nasi przodkowie. To determinuje nasze ja.
A ja jestem "bydgoszczakiem" z krwi i kości.
MK: Jaką Bydgoszcz wyobraża Pan sobie w przyszłości, czego by Pan dla niej chciał?
JSK: Wyobrażam sobie miasto, które pozbawione jest nienawiści i skrajnych poglądów, a
dobro ogółu jest ponad prywatnymi interesami i polityką. Mam nadzieję, że nie zniknie
pamięć o tym, co było: o złożoności polsko - niemieckiej przeszłości miasta i wniosków,
które należy z niej wyciągnąć - że nie można historii rozpatrywać w czerni i bieli, ani oceniać
poczynań przodków, gdy nie byliśmy w takiej samej sytuacji. Chciałbym widzieć Bydgoszcz
jako prężnie działający ośrodek kulturalno - naukowy; jako miasto, w którym wszyscy jego
obywatele będą współdziałać, by żyło nam się dobrze, w pięknym otoczeniu dóbr
materialnych i naturalnych.
MK: Dziękuję za rozmowę
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Wywiad z Błogosławionym księdzem
Franciszkiem Dachterą
Błogosławiony ksiądz Franciszek Dachtera urodził się we wsi Salno
22 września 1910 roku. Zmarł w obozie koncentracyjnym w Dachau 22 sierpnia 1944
roku.

MK: Spotykamy się w miejscu okrutnym - w obozie koncentracyjnym w Dachau. Nazywają
tu księdza "Cherubinkiem", bo jesteś Franciszku zawsze pogodny i spokojny. Co daje Ci taką
siłę?
FD: Myślę, że głęboka wiara w Boga i w zwycięstwo dobra nad złem.
MK: Z jakiej rodziny pochodzisz?
FD: Pochodzę z rodziny katolickiej, w której silnie zakorzeniona była polskość. I te dwie
miłości - do Boga i Ojczyzny wyniosłem z domu.
MK: Jaka była twoja droga do decyzji o kapłaństwie?
FD: Kiedy uczęszczałem do Państwowego Gimnazjum Klasycznego w Bydgoszczy,
zaangażowałem się w działalność harcerską, należałem też do koła abstynentów oraz Związku
Filomatów Pomorskich. To wszystko mnie uformowało tak, że po maturze podjąłem decyzję
o wstąpieniu do Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie.
MK: Z Bydgoszczą byłeś związany także już jako kapłan?
FD: Tak. Nauczałem religii w Miejskim Gimnazjum Kupieckim, napisałem tu podręcznik
"Nauka wiary" oraz opracowałem "Historię parafii bydgoskiej do r. 1772".
MK: A co się stało, gdy wybuchła wojna?

FD: We wrześniu 1939 roku zostałem kapelanem wojskowym w stopniu kapitana i
wyruszyłem na front. Podczas bitwy nad Bzurą dostałem się do niewoli.
MK: W jakich obozach przebywałeś, Franciszku?
FD: Najpierw byłem w obozie jenieckim Rothenburg koło Fuldy, ale Niemcy traktują księży
jak przestępców, dlatego trafiłem najpierw do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, a
teraz jestem tu - w Dachau jako numer 31199. Myślę, że niedługo już kres mojej ziemskiej
wędrówki. Mam nadzieję, że Pan przyjmie mnie do siebie.
MK: Z pewnością tak się stanie.
FD: Chciałbym tylko, aby ludzie wyciągnęli wnioski z tego, co obecnie, w 1944 roku, dzieje
się w samym środku Europy. By już nigdy człowiek nie stworzył innym ludziom piekła na
ziemi. Mam nadzieję, że takie miasta jak Bydgoszcz pozostaną miastami katolickimi, pełnymi
kościołów; że bydgoszczanie będą wierni Bogu i ojczyźnie. Niechaj wybaczą krzywdy, które
hitlerowcy wyrządzili ich najbliższym, ale jednocześnie nie zapomną o nas - więźniach
obozów jenieckich i koncentracyjnych, o tych wszystkich, którzy zginęli, by oni mogli żyć w
pokoju. Albowiem ufam, że Hitler zostanie pokonany i Polska odzyska niepodległość.

Tablica ku czci błogosławionego
ks. Franciszka Dachtery w Salnie
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Wywiad z Teresą Ciepły
Teresa Ciepły - urodzona 19 października 1937 w Brodni, polska lekkoatletka,
uprawiała sprint i biegi płotkarskie. Reprezentowała następujące kluby sportowe: ŁKS
(1954-1960) i Zawisza Bydgoszcz (1961-1968). Zmarła 8 marca 2006 w Bydgoszczy.
W wywiadzie dzieli się ze mną swoimi wspomnieniami ....

HP: Należy Pani do najbardziej utytułowanych polskich lekkoatletek w historii tej
dyscypliny. Które osiągnięcia sportowe uważa Pani za najważniejsze?
TC: Najbardziej cenię oczywiście medale olimpijskie - złoty w sztafecie 4 × 100 m i srebrny
w biegu na 80 m przez płotki z Tokio w 1964 i ten pierwszy - brązowy w sztafecie 4 × 100 m
z Rzymu w 1960.
HP: Co jeszcze Pani wspomina z okresu swojej wybitnej przygody z lekkoatletyką?
TC: Jak każdego sportowca, najbardziej cieszyły mnie wygrane. Osiem razy zostawałam
mistrzynią Polski, a aż 25 razy udawało mi się pobijać rekordy. To najpiękniejsze chwile w
mojej karierze na bieżni.
HP: W jakich klubach Pani trenowała?
TC: Najpierw był Łódzki Klub Sportowy, a w1960 r. zamieszkałam wraz z moim mężem w
Bydgoszczy. Działacze bydgoskiej "Zawiszy" zaproponowali nam mieszkanie na Osiedlu
Leśnym i dobrą pracę, więc skorzystaliśmy z tej szansy. Tu trenowaliśmy i tutaj też
stworzyliśmy rodzinę. Dlatego pokochałam Bydgoszcz.
HP: I w naszym mieście pozostała Pani po zakończeniu kariery.
TC: Tak. Po urodzeniu drugiej córki zrezygnowałam z czynnego uprawiania sportu i
poświęciłam się rodzinie. Równocześnie od 1966 roku pracowałam z lekkoatletyczną
młodzieżą " Zawiszy" jako trenerka.
HP: Sport pozostał na zawsze w Pani życiu?
TC: Owszem. Działałam w ruchu olimpijskim. Stworzyłam także od podstaw jedyną w
regionie bibliotekę sportową.
HP: W 1996 roku otrzymała Pani tytuł Honorowego Obywatela Bydgoszczy.
TC: Był to dla mnie ogromny zaszczyt. Cieszę się, że bydgoszczanie zobaczyli we mnie nie
tylko złotą medalistkę olimpijską, ale także docenili moją pracę na rzecz Bydgoszczy - już
mojego miasta.

HP: Jeszcze jedno pytanie. Czego życzyłaby Pani Bydgoszczy na przyszłość?
TC: Marzę o tym, by mieszkańcy Bydgoszczy żyli zdrowo i aktywnie spędzali czas wolny.
Z pewnością będzie to możliwe, jeśli rozwijać się tu będą kluby sportowe propagujące wśród
młodzieży i dzieci kulturę fizyczną. Pragnę, by w mieście powstawały ścieżki rowerowe,
ogólnodostępne baseny i siłownie; by każdy, kto tylko zechce, mógł uczestniczyć w różnych
imprezach sportowych, a kibice zawsze wykazywali się kulturą i brakiem agresji.
HP: Dziękuję bardzo za rozmowę.

nagrobek Teresy Ciepły i jej męża
na Cmentarzu Ewangelicko - Augsburskim
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