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Miejsce i czas wydarzeń

Lublin, PRL

Słowa kluczowe

Lublin, PRL, rzeka Bystrzyca, rekreacja, czas wolny,
wypożyczalnie kajaków, kajakarstwo, powódź na Bystrzycy,
Park Ludowy, projekt Lublin. W kręgu żywiołów - woda

Bystrzyca
To był mniej więcej 1962-1963 rok. Miałem około 5-6 lat. Bystrzyca była rzeką
nieuregulowaną oczywiście. Do tej pory też ona ma za Lublinem swobodny przebieg.
To było miejsce spotkań ludzi, którzy przychodzili w niedziele na wycieczki lub pikniki
i na kocu rozkładano się z jedzeniem. Na rzece były zlokalizowane wypożyczalnie
kajaków. Pamiętam doskonale – jedna była w okolicach dzisiejszego stadionu
Motoru, a więc bliżej mostu zwanego teraz Mostem Kultury.
Natomiast druga przystań była zlokalizowana przy Nowej Drodze. Nowa Droga to
dawna ulica Świerczewskiego, obecna ulica Piłsudskiego. To było tutaj, gdzie jest w
tej chwili MPWiK, czyli przedsiębiorstwo wodociągowe. To był taki duży, drewniany
hangar. Tam te kajaki wypożyczano i można było sobie fajne eskapady robić.
Pamiętam taką sytuację, mam to przed oczami, mimo że minęło już 60 lat, kiedy
środkiem szerszej troszeczkę Bystrzycy płynął sobie kajak. W pewnym momencie
zaczął nabierać wody i pomału się zanurzać. Miał jakąś awarię, może dziurawy był.
Wioślarz również razem z tym kajakiem zaczął pomału, majestatycznie zanurzać się
w tę wodę. Na szczęście Bystrzyca ani dzisiaj, ani wówczas nie była rzeką głęboką.
Także skrył się gdzieś do piersi. Dalej tymi wiosłami jeszcze próbował chyba już tylko
równowagę utrzymać, żeby z tym nurtem rzeki nie popłynąć. To taka anegdotka.
Pamiętam również z tego okresu – to był chyba 1962 rok – powódź, którą
spowodowało wylanie Bystrzycy. Tereny dzisiejszego Parku Ludowego, Rusałki były
całe pod wodą. W okresie powojennym to była chyba ostatnia większa powódź
Bystrzycy, która później została uregulowana poprzez powstanie Zalewu
Zemborzyckiego.
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