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SESJA. Medale Kazimierza Wielkiego i czek na "Potop" 

 

Podwójny jubileusz 

 

Wczorajsza uroczysta sesja z okazji 660 urodzin miasta miała międzynarodowy 
charakter. 

 

Na sali sesyjnej, obok przedstawicieli władz Bydgoszczy i województwa, zasiedli goście z Niemiec: 
burmistrzowie Wilhelmshaven oraz Mannheim, przedstawiciel Związku Bydgoszczan w Niemczech 
oraz Konsul Generalny RFN w Gdańsku. Szczególnym gościem była Ilma Samel, wdowa po 
Wilfriedzie Samelu, urodzonym w Bydgoszczy, a zmarłym niedawno prezesie Związku Bydgoszczan 
w Niemczech. 

Czek na "Potop"  

Ilma Samel przekazała na ręce Zygmunta Mackiewicza, prezesa Społecznego Komitetu Odbudowy 
Fontanny "Potop", symboliczny czek na 2,5 tysiąca euro. Pieniądze zebrano wśród osób 
zrzeszonych w Związku Bydgoszczan, juŜ po śmierci Wilifrieda Samela. Do Bydgoszczy, na urodziny 
miasta, przyjechała zresztą ponad 40-osobowa grupa członków związku. - Dzięki męŜowi 
"zaraziłam się" tym miastem, chociaŜ nie urodziłam się tutaj - mówiła wyraźnie wzruszona Ilma 
Samel.  

60 lat hejnału  

Wczoraj, oprócz 660 urodzin Bydgoszczy, była równieŜ druga okazja do świętowania. 
Przed 60 laty powstał hejnał bydgoski. Jego twórcą był Konrad Pałubicki. Konkurs na 
hejnał ogłoszono w 1946 roku, z okazji 600-lecia Bydgoszczy.  

śelazne związki  

Miasto to nie tylko urokliwe kamieniczki i budowle, parki, skwery, mosty i bulwary. Miasto to 
przede wszystkim ludzie budujący je, kawałek po kawałku, dom po domu, ulice po ulicy, ludzie 
tworzący jego specyficzny klimat i lokalny koloryt - tak zaczęło się przemówienie prezydenta 
Konstantego Dombrowicza. Dombrowicz odczytał równieŜ Ŝyczenia urodzinowe dla Bydgoszczy, 
jakie przysłał prezydent Lech Kaczyński. Michał Zaleski, prezydent Torunia przypomniał, Ŝe 
dokładnie wczoraj minęło 145 lat od uruchomienia pierwszego połączenia kolejowego między 
Bydgoszczą a Toruniem. - MoŜna więc powiedzieć, Ŝe nasze związki są Ŝelazne - dodał.  

 



Medale dla zasłuŜonych  

Wczoraj, podczas uroczystej sesji, wręczono teŜ Medale Kazimierza Wielkiego, przyznawane 
osobom i instytucjom szczególnie zasłuŜonym dla Bydgoszczy i promującym miasto. W tym roku 
otrzymali je: Maciej DzierŜykraj-Lipowicz, były sędzia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy; Henryk 
Kuchczyński, twórca Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego; Edward Latos, długoletni 
dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy; Adam Marcinkowski, rektor 
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego; Janusz Stanecki z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Robert 
Sycz, dwukrotny zdobywca złotego medalu olimpijskiego w wioślarstwie. Zbiorowo Medale 
Kazimierza Wielkiego otrzymali: Akademia Muzyczna, Miejskie Zakłady Komunikacyjne i WyŜsza 
Szkoła Gospodarki.  

660-lecie Bydgoszczy  

Dziś  

- godz. 9 - symboliczne złoŜenie wieńców pod pomnikiem Walki i Męczeństwa (Stary Rynek)  

- godz. 10-14 - sympozjum naukowe "Polacy i Niemcy w Bydgoszczy" (Muzeum Okręgowe)  

- godz. 15 - uroczyste wpisanie Kanału Bydgoskiego do rejestru zabytków (Rybi Rynek - statek)  

- godz. 16.15 - otwarcie wystawy "Kanał Bydgoski w galerii pocztowej" (Poczta - ul. Jagiellońska)  
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