WYWIAD Z LEONEM BARCISZEWSKIM
PREZYDENTEM BYDGOSZCZY W LATACH 1932 - 1939

(ur.1883 - zm.1939)
 Jest nam niezmiernie miło powitać Pana, Panie Prezydencie. Jesteśmy
zaszczycone, że zgodził się Pan na spotkanie i udzielenie nam wywiadu. Jak Pan
już został powiadomiony reprezentujemy lokalną prasę: Kurier Bydgoski.
Wywiad zostanie zamieszczony w dziale kultura.


Witam, jest mi bardzo miło spotkać się z państwem. Mogę mieć tylko nadzieję, że moje
obowiązki pozwolą mi poczekać, by odpowiedzieć na wszystkie państwa pytania
w sposób wyczerpujący.



Zatem zacznijmy od samego początku, czyli od Pana dzieciństwa i lat szkolnych.
Jak wspomina Pan te lata? Czy coś szczególnego utkwiło w Pana pamięci z tego
okresu?
Urodziłem się w maju 1883roku, w małej wsi pod Poznaniem - Tulce. Uczęszczałem
do gimnazjum im. Marii Magdaleny w Poznaniu. Nasza klasa była męska i nie
wszyscy z nas pałali zachwytem do nauki. Muszę przyznać, że byłem zdolnym uczniem
i przez to często wytykanym przez kolegów, dla zabawy żartowali sobie ze mnie. Kiedy
jednak proszono mnie o pomoc w nauce, nigdy nie odmówiłem. I dzięki temu ustały
wszystkie żarty, a ja byłem poważany. Przyszedł i taki czas, okrutny dla mnie jako
ucznia. Za moje patriotyczne działania zostałem wydalony z gimnazjum.






Czy nawet po wydaleniu ze szkoły, nadal starał się Pan zachować patriotycznego
ducha?
Oczywiście! Chociaż w tym czasie germanizacja się nasiliła, żadne Bismarcka ustawy
nie stanowiły dla mnie przeszkody. Pisano już o mnie , że brałem udział w różnych
incydentach antypruskich. Żadne ich konsekwencje nie były w stanie uśpić mojej
miłości do ojczyzny. Później wyjechałem do Berlina odbyć obowiązkową służbę
wojskową. Od tego nie było ucieczki. Postanowiłem też kontynuować naukę. Uczyłem
się na ślusarza. Taki fach nie był mi obcy. Mój ojciec był kowalem. Nieraz mu
pomagałem. Potem wdrożyłem się w działalność organizacji polonijnych,
rozpowszechniających hasło „I na obczyźnie Polacy wierni ojczyźnie!”



Do jakich organizacji Pan należał?



Najbliższe memu sercu było Przytulisko - organizacja charytatywna, która pomagała
robotnikom polskim w Rzeszy. Były też inne jak Towarzystwo Metalowców,
Towarzystwo Przemysłowców. To były efekty naszej pracy organicznej.



Jak wspomina Pan lata I wojny światowej?



Po wybuchu wojny zainicjowałem Komitet dla bezdomnych, który opiekował się
rannymi jeńcami wojennymi narodowości polskiej i po prostu wszystkimi rodakami,
którzy w Niemczech znaleźli się w trudnej sytuacji. Potem zostałem zmobilizowany do
armii niemieckiej, ale już rok później w wyniku zabiegów „skarbonki” zostałem
zwolniony i powróciłem do Berlina. Mogłem dalej pomagać naszym rodakom. Pomoc
w tych trudnych czasach była oczywista. Zbieraliśmy fundusze, tworzyliśmy
noclegownie, samopomoc w zakresie aprowizacji, wsparcie dla samotnych matek.
Wspieraliśmy edukację rolniczą i przemysłową. Z końcem wojny brałem też udział
w współtworzeniu Towarzystwa Pomocy Naukowej.

 Jakie było Pana stanowisko w kwestii wybuchu powstania wielkopolskiego ?

 Naturalnie czyn zbrojny to jedyne, słuszne wtedy rozwiązanie. Choć byłem poza
udziałem czynnym w walkach, a pozostając w Berlinie poparłem te działania sądząc,
że pomogą odwrócić nasz los. Zajmowałem się wówczas przesiedleniem do kraju
prawie 200 tys. jeńców.
 W jaki sposób związał się Pan z polską sceną polityczną po odzyskaniu
niepodległości?
 Z ramienia polskiego rządu zorganizowałem w Essen polski konsulat i od 1920 roku,
przez pięć lat kierowałem tą placówką. Szczególna aktywność w związku z pełnioną
funkcją wpłynęła na surową ocenę mojej działalności. Stałem się personą non grata.
I tak juz wcześniej myślałem o powrocie do kraju.
 Ależ tak! To wtedy zainteresował się Pan urzędem Prezydenta Bydgoszczy.
Prawda? Czy ubieganie się o to stanowisko było trudnym zadaniem?


Bliskie mi środowisko naciskało na moją osobę. Dostałem też wytyczne z Warszawy.
W 1922 roku po raz pierwszy kandydowałem na urząd prezydenta. Niestety
przegrałem wtedy zaledwie jednym głosem z panem Śliwińskim. Później ubiegałem
się o funkcję Prezydenta Poznania, jednak ostatecznie z tego zrezygnowałem.
W październiku 1924 roku udało mi się objąć stanowisko burmistrza Gniezna. To
doświadczenie pomogło mi we wrześniu 1932 roku, kiedy wybrano mnie na 12- letnią
kadencję na urząd Prezydenta Bydgoszczy.



Jak wspomina Pan czasy swojej prezydentury? Jakie działania na rzecz miasta
przyniosły Panu największą satysfakcję?
Prezydentem Bydgoszczy pozostałem do 1939 roku. Były to zdecydowanie najlepsze
lata w moim życiu. Uwielbiałem przechadzać się ulicami miasta i kłaniać się przed
moimi bydgoszczanami, pozdrawiając ich serdecznie. To miasto było dla mnie bardzo
ważne. Objąłem urząd w trudnym czasie. Kryzys ekonomiczny, w tym wysokie
bezrobocie, problemy w zakresie rozwoju edukacji powodowały wiele nieprzespanych

nocy. Gdybym miał podsumować moje i moich współpracowników osiągnięcia
w podnoszeniu poziomu życia miasta, to podkreśliłbym ograniczenie liczby
bezrobotnych rozwój budownictwa mieszkaniowego, zmniejszenie zadłużenia,
realizację ważnych inwestycji: szpitala na Bielawkach, elektrowni na Jachcicach,
budowę rzeźni, licznych zakładów przemysłowych np. Kabel Polski, Lloyd Bydgoski.
Poza tym uczestniczyłem z ramienia Związku Miast Polskich. w Międzynarodowym
Kongresie Miast w Londynie oraz Międzynarodowym Kongresie Kas Oszczędności
w Zagrzebiu. Niestety mimo starań nie powiodło mi się przeniesienie stolicy
województwa z Torunia do Bydgoszczy.
 Czy w sferze prywatnej czuje się Pan spełniony?


Tak... sądzę, że tak . W 1920 roku ożeniłem się z moją Zofią. Mamy dwoje dzieci Janusza i Danutę. Żałuję, jedynie, że nie mogłem poświęcić im więcej czasu.



Na sam koniec pozwolimy sobie zadać niezwyczajne pytanie. Do jakiej
Bydgoszczy zechciałby Pan powrócić ..., jaką podziwiać?



Wolną, szczęśliwą. Chciałbym znów przechadzać się jej uliczkami, pozdrawiając
wszystkich bydgoszczan ciepłym uśmiechem. Marzę o mieście wolnym od długów, od
problemów ekonomicznych, przepełnionym pięknem architektury. Chciałbym wrócić
do Bydgoszczy przedwojennej, tej w której dane mi było działać. Poprawiłbym jeszcze
stan miejskiej zieleni, usprawnił infrastrukturę, oświetlenie i ożywiłbym znacznie życie
kulturowe miasta. Ach ten czas..., żeby go tylko można było rozmnożyć. Chciałbym
zdziałać jeszcze więcej, by móc ocalić jej los od zła sąsiada. Ale czy można było
uniknąć wojny? Czy można było ocalić siebie i bliskich? Niech potomni zdecydują czy
moje działania były znaczące, czy plasuję się wśród wielkich bydgoszczan.

.


Dziękujemy bardzo za rozmowę. Była dla nas wielką przyjemnością, Panie
Prezydencie.



Dziękuję serdecznie i do zobaczenia na ulicach naszego miasta.

wywiad przeprowadziły
uczennice ZSO nr 2 w Bydgoszczy
Julia Kossak - Piasecka
Oliwia Kosior
Martyna Sokół

Wywiad z Janem Bizielem
- Witamy pana serdecznie, nazywamy się Aleksandra Korzyniewska i Judyta
Frąckowiak, w ramach projektu szkolnego chciałybyśmy zadać Panu kilka pytań.
- Witam, z czystą przyjemnością na nie odpowiem.
- Cofnijmy się w czasie do dnia Pana urodzin, 12 października 1858 roku w
Osiecznej urodził się jeden z najbardziej znanych polskich lekarzy, jak wspomina
pan rodzinne strony?
- Miejsce rodzinne kojarzą mi się bardzo dobrze, dzieciństwo było dla mnie czasem
beztroski, ale moje serce zawsze ciągnęło do Bydgoszczy. To w niej czułem się
prawdziwie szczęśliwy. Pokochałem ten gród nad Brdą. Mieszkałem przy obecnej
ulicy Cieszkowskiego, uważanej za secesyjną perłę Bydgoszczy.
- Czy mógłby nam Pan przybliżyć jak wyglądała pańska edukacja oraz jak
wyglądały Pana pierwsze kroki w dziedzinie medycyny?
- Swoją edukację rozpocząłem w gimnazjum w Lesznie, później pogłębiałem swoją
wiedzę w zakresie medycyny na uniwersytecie w Lipsku i Gryfii. Pierwsze kroki
stawiałem pod czujnym okiem wybitnego chirurga Ludwika Rydygiera, podczas
mojej praktyki w szpitalu w Lesznie. To właśnie on zaszczepił we mnie miłość do
medycyny.
- Czy może nam Pan opowiedzieć o swoich osiągnięciach?
- W 1918 r. zostałem mężem zaufania tajnego Komitetu Obywatelskiego, a w
listopadzie wybrano mnie na prezesa Polskiej Rady Ludowej. Reprezentowałem
polskich bydgoszczan przed władzami zaborców. Mimo to, uważam, że moim
największym osiągnięciem było zdobycie tytułu Honorowego Obywatela Miasta
Bydgoszczy, ponieważ stanowiło to zwieńczenie moich wszystkich sukcesów i
całego poświęcenia jakie włożyłem w pomaganie mieszkańcom Bydgoszczy.
Pomimo nawału politycznych obowiązków, nadal prowadziłem praktykę lekarską.
W styczniu 1922 roku zostałem wybrany na prezesa Lekarskiego Towarzystwa
Naukowego.
- Jaką Bydgoszcz chciałby pan zobaczyć, gdyby miał Pan możliwość powrotu do
naszego miasta?
- Niestety nie przyszło mi dożyć dzisiejszych czasów, ponieważ 4 lutego 1934 roku
ostatni raz widziałem moją Bydgoszcz, ale chociaż na chwile chciałbym ujrzeć
jeszcze uśmiechy bydgoszczan, poruszających się ulicami tego pięknego, zielonego,
miasta. Chciałbym zobaczyć Bydgoszcz rozkwitającą i tętniącą życiem.

- Dziękujemy za rozmowę i poświęcony czas. Możemy obiecać, że z całych
naszych sił będziemy się starały , aby nasze miasto było właśnie takie jakim Pan
chce je widzieć.
- Nie ma za co dziękować. Miło było wrócić pamięcią do tych cudownych lat. Do
widzenia!
- Do widzenia!

Aleksandra Korzyniewska i Judyta Frąckowiak
II LO im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy
Klasa 1B

WYWIAD Z WTOLDEM BEŁZĄ - Dyrektorem Biblioteki Miejskiej na Starym
Rynku przez cały okres międzywojenny i w latach 1945-52.
Skąd zainteresowanie kierunkiem humanistycznym?
W moim domu atmosfera była przesiąknięta ideałami miłości do nauki, książki i miłości do ojczyzny.
Moja rodzina kierowała się ogromnym patriotyzmem. Mój ojciec Stanisław był publicystą, literatem i
podróżnikiem - pisał wiele rozpraw na temat literatury polskiej. Moja matka była osobą chorowitą,
więc moim wychowaniem zajął się ojciec. Miłość do ojczyzny była pogłębiana pieśniami
patriotycznymi.

Doktorat filozofii uzyskany przez Witolda Bełzę na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu
Lwowskiego w 1917 roku
Dlaczego z takim zapałem przystąpiłeś do polonizacji biblioteki?
Moją pasją była głównie praca literacka. Jak znalazłem się w bibliotece w której znajdowały się
niemieckie woluminy, to nic nie zrobiłem, bo zostawiłem je, natomiast uważałem, że mimo wszystko
bibliotekę należy zbudować na polskiej literaturze, wobec tego sprowadziłem wszystkie możliwe
„rzeczy” dzięki moim licznym przyjaciołom. Wiedziałem, że będę mógł od nich uzyskać jakieś dary w
postaci książek czy rękopisów - bardzo o to zabiegałem, żeby ta biblioteka była przede wszystkim

polską biblioteką - znaną w całym kraju. Zresztą jestem pracoholikiem i myślę, że też można to
wskazać jego przyczynę. *śmiech*

Opowiedz mi proszę, skąd wzięła się inicjatywa na postawienie pomnika Henryka Sienkiewicza? Jak
wyglądał przebieg realizacji projektu i budowy? Czy jesteś zadowolony z finalnego owocu pracy
nad monumentem?
Jednym z ważniejszych moich przedsięwzięć było powołanie w 1924 roku Komitetu
Sienkiewiczowskiego, początkowo w celu przygotowania tygodnika Sienkiewicza, następnie dla
budowy jego pomnika. Stanąłem na czele Komitetu, do którego należeli między innymi Adam
Grzymała-Siedlecki, prezydent miasta Bernard Śliwiński, Józef Weyssenhoff oraz wielu, wielu innych.
Na realizację projektu Komitetu rozsyłałem prośby o datki do osób i instytucji w kraju oraz poza
granicami Polski. Pomnik dłuta Konstantego Laszczki stanął w 1927 roku, a odsłonięcia posągu
dokonał prezydent Polski Ignacy Mościcki. Jest on usytuowany w parku im. Jana Kochanowskiego. Na
przełomie lat 1929 oraz 1930 przekazano bibliotece wszelkie pamiątki zdjęcia oraz dokumenty
związane z działalnością Komitetu. No na pewno jestem z tego pomnika bardzo dumny, między
innymi dlatego, że jest to pierwszy pomnik Sienkiewicza w Polsce oraz dlatego, że uroczystości
przybrały charakter narodowy.

Odsłonięcie pomnika Henryka Sienkiewicza w Bydgoszczy

Władze w powojennej Polsce znacznie utrudniły Tobie działalność na
rzecz miasta. Zostałeś odsunięty od stanowiska dyrektora Biblioteki
Miejskiej. Jak to wówczas wyglądało oraz jakie są twoje odczucia?
Było to bardzo trudne, bo o ile w dwudziestoleciu międzywojennym można
było rozwijać swoje pasje i zainteresowania, gdzie mogłem też pracować
normalnie, to po 1945 roku byłem szykanowany oraz stopniowo odsuwany
przez władze z wszelakich funkcji - nie mogę się pogodzić z tą sytuacją do
dziś. Biblioteka - moja pasja, moja miłość - to było tak naprawdę moje
trzecie dziecko [Witold miał dwoje dzieci: Halinę i Stanisława – przyp. red.].
Musiałem to wszystko zostawić, moje biurko zostało wystawione na
korytarz i miałem tam pracować. Nie byłem wtedy dyrektorem, byłem

tylko jakimś pomocnikiem. Nie na darmo na moim wyrobie jest cytat Juliusza Słowackiego: „Ciebie,
nie dzieło, zamknął grób.”

Musiałeś się także przenieść z mieszkania na Asnyka 7/3 na ulicę Gdańska 33/5 wobec tych
wydarzeń o których już była wyżej mowa, prawda?
Prawda…straciłem tę przepiękną willę na Asnyka. Dano mi wówczas do wyboru kilka mieszkań.
Ostatecznie wybrałem to na Gdańskiej, a to też była bardzo trudna zmiana. Mieszkał tam jeszcze
wówczas jakiś prokurator z Łodzi - całe zabarykadowane mieszkanie, nie wiadomo, co tak naprawdę

się tam działo. Dopiero po czasie mogłem tam się wprowadzić, jak ten prokurator trochę tam
„poodświeżał”. Musiał się wyprowadzić, żebym mógł się wprowadzić z moją rodziną.
Co było potem?
31 sierpnia 1953 roku ostatecznie zrezygnowałem z tej nędznej namiastki, jaką była pomoc w czytelni
naukowej i definitywnie opuściłem bibliotekę. Pomógł mi wówczas prof. Juliusz Kleiner - powierzył mi
wówczas opracowanie horsztyńskiego, dla zbiorowej edycji dzieł Juliusza Słowackiego. Starał się dla
mnie o posadę w Bibliotece Jagiellońskiej, jednak realizacji tych planów już niestety się nie
doczekałem (zmarł 24 lutego 1955 roku, pogrzeb był cichy. Kondolencje przesłali między innymi
Adam Grzymała-Siedlecki, Józef Korpała i Witold Kleiner. Wiktor Hahn napisał w liście: „Niezawodnie,
ciężkie przejścia w ostatnich latach stały się prawdziwą przyczyną zgonu”. Władze komunistyczne nie
pozwoliły na oficjalne pożegnanie. Pochowany jestem na Cmentarzu Nowofarnym).
Jaką chciałbyś zastać Bydgoszcz, gdybyś do niej mógł wrócić jeszcze raz?
Rozbudowaną, kwitnącą oraz, żeby przepiękny Teatr Polski stał nadal na swoim dawnym miejscu,
który został doszczętnie zniszczony przez Rosjan. Byłem tam na każdej premierze, z każdej premiery
pisałem recenzje, które teraz w większości są zresztą w bibliotece. Kochałem życie kulturalne,
kochałem książkę, teatr i muzykę. Cieszyłbym się na pewno przeżycia wspaniałych chwil w filharmonii
czy operze. Marzę także o tym, żeby ta biblioteka była jeszcze piękniejsza pomimo tego, że przez te
30 lat i tak wypracowałem jej wizerunek.

WYWIAD Z ANNĄ DZIERŻYKRAJ – LIPOWICZ – WNUCZKĄ WITOLDA BEŁZY
A jak się miewała żona dziadka?
Witold Bełza doradził babci Karolinie, żeby nauczyła się języka rosyjskiego, bo już z domu wyniosła
język angielski, niemiecki oraz francuski, jednak w powojennej Polsce trzeba znać język rosyjski. W
tym momencie Karolina pojechała do Krotoszyna, skończyła bibliotekarskie kursy, nauczyła się
rosyjskiego i zaczęła pracę w bibliotece lekarskiej tuż pod koniec swojego życia. Pracowała bardzo
długo, bo miała wtedy 73 lata, gdy odeszła z zawodu. Bardzo się denerwowała i twierdziła, że
przecież metryka nie stoi na biurku, i że mogłaby jeszcze dalej popracować.
Byłaś jeszcze dzieckiem, kiedy żył Dziadek - jaki się wydawał dla Ciebie, dla rodziny, dla przyjaciół i
dla otoczenia?
Z opowiadań mojego dziadka poznałam go jako uroczego, dobrego, wesołego człowieka, natomiast ja
jako dziecko (miałam wtedy 5 lat) pamiętam go takiego nerwowego. Rozchorował się wtedy,
przyczyną była właśnie ciężka sytuacja dziadka, kiedy nie mógł znaleźć w bibliotece swojego miejsca.
Dziadek był bardzo towarzyski, zawsze wszystkie spotkania potrafił urozmaicić piękną muzyką
Chopina, grał na fortepianie, ale potem na pianinie bo mieszkania też były mniejsze. Z opowiadań
wiem że dziadek bardzo kochał swoją pracę, lecz nigdy nie zaniedbywał swojej żony, mojej babci,
wobec tego babcia zawsze miała koło siebie przyjaciółki. Grywały w brydża albo piły sobie kawę czy
herbatę a dziadek przychodził i zawsze był zainteresowany. „Czy panie wszystko już mają?”„ Czy
panie niczego nie potrzebują?” „ Czy może jakąś naleweczka podać?” Wtedy odpowiadały „Nie,
dziękujemy, my mamy wszystko”. Dziadek wtedy szczęśliwy udawał się do swojego gabinetu i mógł
dalej pracować.

Wiem, że podejmujesz różne działania związane z krzewieniem pamięci dziadka. Mogłabyś je
przybliżyć?
Kiedy w 2002 roku bibliotece nadano imię Witolda Bełzy to zainteresowanie jego osobą wzrosło.
Wtedy pani redaktor Urszula Guźlecka zadzwoniła do mnie i stwierdziła że przez tak długi czas nie
było mowy o dziadku, a należy mu się, więc chciała przeprowadzić ze mną wywiad na jego temat. Z
tego wywiadu powstała potem piękna audycja, w której mój wnuk czytał dziennik dziadka Witolda
jako 5 letni chłopiec.

Fragment pamiętnika Witolda Bełzy

Czyli notabene ja :)
Czyli notabene ty. *śmiech* W 2011 roku Pani Jolanta Zielazna też zadzwoniła i spytała czy można
udzielić wywiadu na temat Witolda Bełzy i w albumie bydgoskim Gazety Pomorskiej jest artykuł
poświęcony pamięci dziadka, która owa Pani Jolanta opracowała. Nazywa się „Witold Bełza nie
spoczywał na laurach” Teraz szanowna pani Kasprowicz z filii biblioteki na Osiedlu Leśnym zwróciła
się do mnie z zapytaniem czy nie pomówiłabym 22 stycznia w Dzień Dziadka o moim dziadku. I raczej
pójdę, nie wiem jeszcze czy będzie to w jakiś sposób dokumentowane, ale zakładam, że tak. Muszę
się jeszcze doinformować, bo jest to dość „świeża” sprawa i póki co o tym za dużo nie mogę
powiedzieć.

Dziękuję za rozmowę
Również dziękuję.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obie części wywiadu powstały na bazie rozmów z Anną Dzierżykraj – Lipowicz (wnuczką Witolda
Bełzy), Kroniki Bydgoskiej 2001, Kroniki Bydgoskiej 1989 oraz pamiątek rodzinnych. Rozmawiał
Krzysztof Dzierżykraj – Lipowicz. Do powstania wywiadów przyczynili się także Mikołaj Cyganek
oraz Miłosz Sondaj.

