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Wydarzenia

Kopiec dla chwały i reklamy
Papieski kopiec, większy od kopca Kościuszki, usypany w Fordonie - to marzenie
emerytowanego bydgoskiego biznesmena Romualda Sobczaka i jego znajomych z Polonii
amerykańskiej. Plastyk miejski juŜ pracuje nad wizualizacją projektu
Kopiec Jana Pawła II w Dolinie Śmierci ma być wysoki na 40 metrów, a jego średnica ma
mieć 100 metrów. - Na szczycie znajdzie się kula, a na niej krzyŜ. Z dołu do góry będzie
prowadziła droga-serpentyna, przy której ustawimy szańce. Przy kaŜdym z nich znajdzie
się pamiątkowa tablica i ziemia z miejsc, do których pielgrzymował Jan Paweł II. Cały
kopiec będzie oświetlony - snuje plany Sobczak. Skąd taki pomysł? - Oddamy hołd
największemu Polakowi, przy tym rozsławimy miasto. Kopiec będzie większy niŜ ten
krakowski, czy nawet brazylijski - wyjaśnia Sobczak, 70-letni były nauczyciel z Technikum
Mechanicznego nr 1 (50 lat temu opatentował wkrętak do prac elektroinstalatorskich),
który prowadził kilka prywatnych firm, a w tej chwili jest na emeryturze.
W sprawie kopca skierował oficjalne pismo do prezydenta Bydgoszczy Konstantego
Dombrowicza. "(...) Mam nadzieję, Ŝe zrealizowanie mojej idei usypania w Dolinie Śmierci
Papieskiego Kopca będzie promocją naszego miasta w Polsce i na świecie (...)" - napisał.
Prezydent odpowiedział: "Z ogromnym skupieniem i uwagą zapoznałem się z Pana listem
do mnie. Jestem pod wraŜeniem zaprezentowanej w nim wizji uhonorowania postaci i
dzieła naszego Rodaka, Honorowego Obywatela Bydgoszczy. Mając wszakŜe na uwadze, iŜ
doniosłość Pana inicjatywy, jej uniwersalny wymiar i charakter, i znaczenie daleko
wykraczające poza moŜliwości Urzędu Prezydenta Miasta - list, zgodnie z Pana sugestią,
przekazałem na ręce Felicji Gwincińskiej, Przewodniczącej Rady Miasta z prośbą o
podjęcie stosownych działań (...)".
Gwincińska Sobczakowi nie odpisała. "Gazecie" wyjaśniła, dlaczego. - To jest udziwniony
pomysł - uwaŜa. - Myślę, Ŝe PapieŜowi nie zaleŜało na takim rozgłosie. Mamy juŜ ulicę
PapieŜa, szkołę jego imienia, Kamień Milenijny. Moim zdaniem pomysł pana Sobczaka jest
kosztowny i nie do zrealizowania. Poza tym musimy w mieście postawić najpierw pomnik
Króla Kazimierza Wielkiego i odtworzyć fontannę Potop - dodaje Gwincińska.
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Więcej optymizmu wykazuje plastyk miejski Janusz Bałdyga. W czwartek wybrał się z
Sobczakiem do Doliny Śmierci z aparatem cyfrowym i robił zdjęcia ewentualnych miejsc,
gdzie moŜe być usypany kopiec. - To idealne miejsce, robię właśnie wizualizację. Myślę,
Ŝe pomysł uda się zrealizować, z poŜytkiem dla mieszkańców i miasta - opowiada
Bałdyga.

Alkoholzobacz ile
moŜesz wypić

- Jeśli nawet rada miasta poprze pana pomysł, to kto da pieniądze na budowę kopca? pytamy. - Jest juŜ grono ludzi, które chce pomóc finansowo. To moi znajomi z Polonii
amerykańskiej. ZałoŜymy stowarzyszenie i fundację, więc kaŜdy, kto będzie chciał mieć
udział w budowie, będzie mógł wpłacać pieniądze - wyjaśnia. Ile ma kosztować usypanie
kopca? - Sobczak nie potrafi na razie odpowiedzieć.

Archiwum
stron
internetowych

Zdradza jednak, Ŝe ma juŜ zarezerwowane tony ziemi. - W Fordonie ma powstać osiedle
dla młodych małŜeństw. Ziemię z miejsca budowy tego osiedla będziemy sypać na kopiec.
A za kilka lata stewardesa w samolocie, zbliŜającym się do naszego lotniska, poinformuje
pasaŜerów"Widać juŜ Kopiec Papieski, co oznacza, Ŝe zbliŜamy się do Bydgoszczy" kończy Sobczak.
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