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Poniedziałek, 28 Grudnia 2009  Szukaj w artykułach:

Region  

ZaleŜało im na Bydgoszczy 

Czy bez względu na narodowość powinniśmy honorować 
osoby zasłuŜone dla naszego miasta? 

Michał Sitarek, Poniedziałek, 21 Grudnia 2009; aktualizowano: 21.12.2009 09:59 

Na siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki prawdopodobnie 
zostanie odtworzony napis poświęcony niemieckiej cesarzowej, załoŜycielce 
ochronki „Auguste-Victoria-Heim”. 

Pomysł odtworzenia napisu na budynku przy placu 
Kościeleckich rzuciła szefowa WOKiS, Marzena 
Matowska. 

- Przeglądaliśmy wiele starych zdjęć, na których jest 
on doskonale widoczny. Teraz planujemy remont, 
dzięki któremu chcemy podkreślić historyczne 
znaczenie tego miejsca. Dlatego zwróciłam teŜ 
uwagę na ten napis. Skoro idziemy tym tropem, 
bądźmy konsekwentni. Trudno udawać, Ŝe go tam 
nie było. Cesarzowa pięknie zapisała się na kartach 
bydgoskiej historii. 

Zaapelowała ona, między innymi, o budowanie 
specjalnych Ŝłobków dla niemowląt. W Bydgoszczy 
powstała specjalna fundacja, zbudowano szpitalny 
Ŝłobek połączony z kuchnią ludową dla ubogich. 
Projekt budynku sporządził Carl Meyer. Środki na 
budowę w wysokości 60 tysięcy marek przekazał 
bogaty rentier bydgoski, Julius Berger. To właśnie 
na jego Ŝyczenie zakład nazwano imieniem 
niemieckiej cesarzowej, „Auguste-Viktoria-Heim”. 

R e k l a m a  

Zdecydowane wsparcie zapowiada radny Lech Zagłoba-Zygler, członek komisji ds. 
nazewnictwa ulic. 

- Bydgoszcz powinna honorować osoby, które dbały o jej rozwój bez względu na 
narodowość. W przypadku nazw ulic równieŜ powinniśmy zacząć brać pod uwagę 
dokonania patronów, a nie ich narodowość. Historia Bydgoszczy ma róŜne rozdziały. 
Oblicze miasta kształtowała kultura polska, niemiecka i Ŝydowska. To fakt, którego 
nikt nie podwaŜy. Inicjatywa szefowej WOKiS moŜe wywołać niechęć tych, którzy 
określają się mianem „patriotów”, ale kaŜdy powinien zrozumieć, Ŝe ludzi naleŜy 
oceniać po tym, co zrobili. 

Co na to bydgoszczanie? - 
Byłem ostatnio w Katowicach - mówi Krystyna Piotrowska. - Tam nikt nie ma 
kompleksów, Ŝe obwodnicy centrum patronują niemiecki przemysłowiec i noblistka. 
Takie ulice działają jak reklama. Pokazują, Ŝe mieszkańcy potrafią docenić kaŜdą 
osobę, która odniosła sukces i sławiła miasto. 

Dariusz Czapla z katowickiego magistratu przyznaje, Ŝe pojawiały się zgrzyty, ale 
większość mieszkańców pozytywnie zareagowała na nowe propozycje wprowadzenia 
tych nazw. 

Pomysł honorowania osób bez względu na ich narodowość popiera Wojciech Lech ze 
Stowarzyszenia Odbudowy Bydgoskiej Fontanny Potop. Według niego, na uznanie 
zasługuje teŜ Ferdinand Lepcke, autor oryginalnego wodotrysku oraz pomnika 
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Urząd Miasta gotowy jest 
zapłacić nawet 300 tysięcy 
złotych, by prezydencki 
Kurier Ratuszowy przed 
wyborami samorządowymi 
stał się bardziej atrakcyjny. 
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Łuczniczkę zawdzięczamy 
rzeźbiarzowi Ferdinandowi 
Lepckemu i pieniądzom Lewina 
Aronsohna. 
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Łuczniczki. - To arcydzieła. 
Jedną rzeźbę wciąŜ moŜna 
podziwiać. Trwa odbudowa 
fontanny. Powinniśmy 
pamiętać o naszych 
przodkach. Bydgoszcz nawet 
w czasie rozbiorów szybko 
się rozwijała. Wiele 
budynków, które dziś 
wzbudzają zachwyt, zostało 
zaprojektowanych przez 
znakomitych niemieckich 
architektów. Wierzę, Ŝe 
skoro przestaliśmy zwracać 
uwagę na to, czy ktoś 
mieszka na wschodzie czy 
zachodzie kraju, tak samo 
stanie się z narodowością. 
Ludzi będziemy dzielić tylko 
na mądrych i głupich. 

ZasłuŜeni dla miasta 

� Lewin Aronsohn - bankier, samorządowiec, Honorowy Obywatel Bydgoszczy, 
fundator pomnika Łuczniczki  

� Ferdinand Lepcke - rzeźbiarz, autor fontanny Potop i pomnika Łuczniczki  
� Ernest Heinrich Dietz - bygoski radny, fundator sierocińca na Szwederowie  
� Carl Meyer - radca budowlany, architekt  
� Wilfried Samel - szef Rady Niemieckich Mieszkańców Bydgoszczy, zainicjował 

w Niemczech zbiórkę na odbudowę fontanny Potop 

Masz uwagi? Widzisz błąd? Zgłoś to administratorowi.  

Tagi: Region, Bydgoszcz, Społeczeństwo, Kultura, Historia, Ludzie, Pamięć, Pomnik, 
Patronat 

Zobacz wszystkie tagi 

PokaŜ treść wszystkich [1]  

Brawa dla p. Matowskiej[0] 

(~aeg, 2009-12-21 17:28:57) 

Nareszcie ktos upomina się o bydgoszczan, którzy zrobili coś dobrego dla miasta, ale 
za komuny próbowano zadeptać o nich pamięć. Narodowość nie ma nic wspólnego w 
decydowaniu... 
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Oryginalne budynki przy Jagiellońskiej zaprojektował Carl 
Meyer / Fot. „Express”

Czytaj podobne: 

� Honor odzyskany  
� BoŜe Narodzenie było inne  
� Jeden z najwaŜniejszych światowych symboli  
� BoŜonarodzeniowo - klubowo  
� Kolędy w pięknej scenerii 
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