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Peugeot 206 XL, 1998 rok
1400 cm3, km, niebieski

Zbigniew Urbanyi 1931 - 2004 - Społecznik i
dziennikarz

Ford Escort, 1996 rok
1600 cm3, 171000 km, ciemna
zieleń

Jacek Drozdowski
10 października w Bydgoszczy odbędzie się 18. edycja Wielkiej Wioślarskiej o Puchar Brdy, jednej z wielu
inicjatyw naszego nieŜyjącego juŜ kolegi Zbigniewa Urbanyi. Uznaliśmy, Ŝe moment odpowiedni, by
przypomnieć sylwetkę człowieka, który dla morza, sportu i Bydgoszczy uczynił tak wiele.

zamów reklamę » | dodaj ogłoszenie »
baza firm | komunikaty | ogłoszenia

Zbyszek urodził się 13 września 1931 w Bydgoszczy, a zmarł w swoim
ukochanym mieście 6 listopada 2004 roku,. Karierę dziennikarską
rozpoczynał w Ilustrowanym Kurierze Polskim, potem był
dziennikarzem „Gazety Pomorskiej”, współpracownikiem „Sportu”,
„śagli”, „Świata śagli”. Publikował takŜe w „Głosie WybrzeŜa”, „Głosie
Szczecińskim”, „Panoramie Śląskiej” i „Przekroju”.

Sport
Weekend na Ŝywo z "Pomorską"! [śledź nasze
relacje live]
Wyniki weekendowych meczów piłkarskich

(Fot. archiwum)
Zdjęcia
Dziennikarze XX wieku

Jego największą pasją było Ŝeglarstwo morskie, o którym takŜe
świetnie pisał; był dwukrotnym laureatem literackiej nagrody im.
Leonida Teligi w 1973 i 1987 roku za ksiąŜki „Eurosem na Horn” i
„Polskie jachty na oceanach” (tę drugą napisał wspólnie ze swoim
przyjacielem Aleksandrem Kaszowskim). Otrzymał takŜe ogromnie
prestiŜową nagrodę Josepha Conrada (1987) za ksiąŜkę „Trzeci w
wielkiej sztafecie” (napisaną wspólnie z Danielem Dudą), opowiadającą
o powstaniu i dziewiczym, zwycięskim rejsie w Operacji śagiel 1982
naszego flagowego Ŝaglowca - „Daru MłodzieŜy”.
To właśnie Zbyszek był jednym z inicjatorów na Kujawach i Pomorzu
budowy Ŝaglowca, propagatorem akcji zbierania pieniędzy i uszycia
przez kobiety bydgoskie galowej bandery. W 1973 roku, wspólnie z
przyjaciółmi m.in. Heniem Lewandowskim, Olkiem Kaszowskim i
Heniem Jaskułą, dokonał drugiego polskiego opłynięcia Hornu na
„Eurosie”, pierwszym bydgoskim jachcie zbudowanym znów dzięki
inicjatywie m.in. Zbyszka.

Walczył takŜe wspólnie z przyjaciółmi o pozostawienie w Polsce, drugiego w wielkiej sztafecie Ŝaglowców, czyli „Daru
Pomorza”, który miał juŜ być sprzedany za granicę. Był inicjatorem nadania jednemu ze statków handlowych nazwy
„Bydgoszcz” (potem były „Kruszwica”, „Brodnica"), walczył o „Bydgoszcz II”, propagował nadanie masowcom nazw regionów
Polski i oczywiście znów się udało, a pierwsza była... „Ziemia Bydgoska”.
Oprócz Ŝeglarstwa Zbyszek ukochał teŜ hokej, ŜuŜel i wioślarstwo. Dzięki znów jego inicjatywie oraz inŜyniera Zbigniewa
Górskiego i Romana Pęskiego w 1959 roku powstało sztuczne lodowisko Torbyd, pierwsze na Pomorzu i trzecie w Polsce. Biegi
przełajowe „Ilustrowanego Kuriera Polskiego”, ŜuŜlowy „Międzynarodowy Turniej Par o Puchar Gazety Pomorskiej”, „Kryterium
Asów Polskich Lig śuŜlowych im. Mieczysława Połukarda o Wieczystą Nagrodę Gazety Pomorskiej”, czy wreszcie właśnie
regaty „Wielka Wioślarska o Puchar Brdy” - te imprezy zawdzięczamy albo samemu Zbyszkowi, albo gronu Jego
wypróbowanych przyjaciół, których potrafił zarazić kaŜdą cenną inicjatywą. Był świetnym gawędziarzem i wspaniałym
kronikarzem rzeczywistości, w której Ŝył. A Ŝył pełną piersią i pozostawił po sobie przeogromny dorobek.
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XVII Wielka Wioślarska. Memoriał Urbanyiego ponownie dla torunian (foto, video)

Za nami 18. edycja Wielkiej Wioślarskiej [zobacz
wideo]
Sportowy weekend wypełniony wielkimi emocjami
w regionie; nad wodą, w halach i na stadionach
PIŁKA RĘCZNA: Vive Kielce zremisowało z wielkim
Rhein-Neckar Löwen. Rosiński bohaterem!
TORUŃ: Miasto podzieliło pieniądze dla klubów.
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Wszelkie prawa zastrzeŜone. Media Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie. 2001-2009.
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