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PODRÓZE, POLONIA I RADIO

O wra˝eniach z licznych podró˝y opowiada∏ zebra-
nym 22 sierpnia Jan Glemb. Dziennikarz i podró˝nik
nie ograniczy∏ si´ tylko do opowieÊci o wyprawach do
obu Ameryk, Afryki i Azji. Kuracjusze i mieszkaƒcy
bioràcy udzia∏ w spotkaniu mogli zobaczyç te˝ wiele
zdj´ç, które powsta∏y w trakcie podró˝y. Spotkanie
przebiega∏o w bardzo sympatycznym nastroju, z wie-
loma zdj´ciami wiàza∏y si´ anegdoty, których goÊç nie
zamierza∏ pominàç. Ciekawe i zabawne historie wiàza∏y
si´ niemal z ka˝dym miejscem, które odwiedza∏ dzien-
nikarz. W trakcie rozmowy nie zabrak∏o te˝ wspomnieƒ
z licznych wyjazdów do Watykanu.  Brat Prymasa Józe-
fa Glempa przybli˝y∏ równie˝ histori´ pomy∏ki, która
spowodowa∏a innà pisowni´ nazwisk.

2 wrzeÊnia goÊciem  Dworku Prezydentów RP by∏
Marek Hauszyld  - prezes fundacji Samper Polonia. -
Powsta∏a w 1997 r. organizacja za g∏ówny cel stawia
sobie pomoc Polonii na ca∏ym Êwiecie. Po roku 1989
przypomniano sobie o Polakach mieszkajàcych za
wschodnià granicà, zapominajàc jednoczeÊnie o tych,
którzy mieszkajà na zachodzie. Naszym pierwszym za-
daniem by∏a odbudowa kontaktów z m∏odzie˝à polo-
nijnà - wyjaÊnia∏ prezes. Od momentu powstania fun-
dacja stara si´ wspieraç m∏odych Polaków mieszkajà-
cych poza granicami, fundujàc stypendia, prowadzàc
kursy przygotowujàce na studia. - Dzia∏ania takie po-
trzebne sà zarówno na wschodzie, gdzie trzeba odbu-
dowaç polskà inteligencj´, jak i na Zachodzie, gdzie
przez lata Polacy kojarzeni byli z prymitywnymi robo-
tnikami Chcemy, aby obraz Polski by∏ obrazem kraju
nowoczesnego - przekonywa∏ Marek Hauszyld. Przez
8 lat, od momentu powstania fundacji, uda∏o si´ ufun-
dowaç kilkaset stypendiów zarówno w Polsce, jak i na
uczelniach zagranicznych.

Uczestników spotkania interesowa∏a te˝ sytuacja
Polaków na Bia∏orusi. - Sytuacja nie jest dobra. Na
wschodzie powsta∏ typ „dzia∏acza polonijnego”. Sà to

ludzie ˝yjàcy z pomocy polskiego rzàdu. Przed zmia-
nami w∏adz na Bia∏orusi Zwiàzek, liczàcy ok. 1 tys.
cz∏onków zatrudnia∏ prawie 90 osób. Nie mniejszym
problemem jest te˝ fakt, ˝e Zwiàzek Polaków na Bia-
∏orusi dzia∏a na podstawie prawa bia∏oruskiego, przez
co ca∏y majàtek zwiàzku mo˝e bez przeszkód zostaç
przej´ty - podkreÊli∏ prezes. Zaskoczeniem dla wielu
zebranych by∏ fakt, ˝e wielu Polaków mieszkajàcych
na Bia∏orusie wcale nie interesuje si´ sytuacjà w Zwiàz-
ku i nie chce jego uto˝samiania z walkà z re˝imem. -
Polacy nie mogà wyr´czyç Bia∏orusinów w walce o
wolnoÊç, nie mo˝na jednak te˝ patrzeç oboj´tnie na
kolejne ograniczenia swobód - podsumowa∏ sytuacj´
Marek Hauszyld.

Tak˝e 2 paêdziernika nie brakowa∏o ch´tnych na
spotkanie. Tematem spotkania by∏ jubileusz 70 -lecia
Radia Pomorza i Kujaw.  Histori´ jednej z najwi´kszych
rozg∏oÊni w naszym regionie przedstawili: Maciej Pa-
kulski - prezes zarzàdu radia Pik, Zbigniew Ostrowski
oraz Marek Rzepa. - Od 15 stycznia 1935 roku nadajnik
w Toruniu, wówczas najnowoczeÊniejszy w Polsce,
rozpoczà∏ (transmisjà uroczystoÊci otwarcia z Dworu
Artusa) prac´ ciàg∏à. Maszt o d∏ugoÊci 143 m. posta-
wiono na izolatorze i wykorzystano (po raz pierwszy
w Polsce) jako anten´ nadawczà. - wspomina∏ Marek
Rzepa, wieloletni pracownik radia. Swoim zasi´giem
rozg∏oÊnia obejmowa∏a obszar Kujaw i Pomorza, studia
znajdowa∏y si´ w Toruniu, Bydgoszczy, Gdyni. W okre-
sie letnim program nadawany by∏ tak˝e z Ciechocinka
Bogato ilustrowana prezentacja pozwoli∏a  poznaç ze-
branym histori´ rozg∏oÊni. Nie zabrak∏o te˝ ciekawos-
tek dotyczàcych programów oraz ich prowadzàcych.
Spotkanie nie mog∏o si´ te˝ obyç bez fragmentów au-
dycji Radia PiK.  ˚ywa i dynamicznie przeprowadzona
prezentacja pokaza∏a, ˝e rozg∏oÊnia publiczna wcale
nie musi pozostawaç w tyle za komercyjnà konkurencjà.

Spotkania w dworku Prezydentów RP na sta∏e wpisa∏y si´ w kalendarz imprez naszego miasta. Na
prze∏omie sierpnia i wrzeÊnia mieliÊmy okazj´ spotkaç si´ z Janem Glembem - dziennikarzem i pod-
ró˝nikiem oraz prezesem fundacji Semper Polonia - Markiem Hauszyldem. Poczàtek paêdziernika
nale˝a∏ do radiowców z najstarszej rozg∏oÊni w naszym regionie.
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