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Zakup działki w Bydgoszczy 
pod Panattoni Park Bydgoszcz 
II to kontynuacja strategii 

firmy, zakładającej realizację inwe-
stycji w miejscach o największym 
potencjale rozwoju. Kolejny park 
w Bydgoszczy, w który zainwestuje 
Accolade będzie miał dogodną lokali-
zację w granicach administracyjnych 
miasta, z dobrym dostępem do środ-
ków transportu miejskiego. Powstanie 
zaledwie kilka minut jazdy od istnie-
jącego już, należącego do Accolade, 
Panattoni Parku Bydgoszcz i w zależ-
ności od profilu najemców, zatrudnio-
nych będzie tu ok. 200 – 300 osób.

Świetne miejsce dla biznesu

Przez cztery lata obecności Accolade 
w Bydgoszczy przyglądamy się z bli-
ska temu, jak doskonale miasto wyko-
rzystuje stawiane przed nim szanse. 
To atrakcyjny rynek dla prężnych, 
lokalnych przedsiębiorstw, które chcą 
rozszerzać lub przenieść swoją dzia-
łalność do nowoczesnej powierzchni 
logistycznej czy skorzystać z ulg 
podatkowych oferowanych w ramach 
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej. Jednocześnie dzięki lokali-
zacji, wykwalifikowanym kadrom, 
wieloletnim tradycjom przemysło-
wym, Bydgoszcz to także świetne 
miejsce do prowadzenia globalnego 
biznesu – mówi Michał Białas, Head 
of Poland w Accolade.

Reg ion bydgosko - tor u ńsk i 
zamieszkały jest przez ok. 2 mln 
mieszkańców i położony w połowie 

drogi między portami w Gdańsku 
a węzłem logistycznym w Łodzi. Byd-
goszcz jest też jednym z 5 najwięk-
szych węzłów kolejowych w Polsce, 
leżącym na skrzyżowaniu linii kolejo-
wej 131, łączącej Chorzów z Tczewem 
i linii 18 z Piły do Kutna. W przypad-
ku transportu kołowego, Bydgoszcz 
leży na ważnym szlaku z Warszawy 
do Szczecina (budowana droga S10) 
oraz w bezpośredniej bliskości drogi 
S5, która połączy Olsztyn, autostradę 
A1 z Bydgoszczą, Poznaniem i Wro-
cławiem.  

BPPT to doskonała lokalizacja

P ie r w sz y  pa rk  p r z e my s ł ow y 
w Bydgoszczy, w który zainwesto-
wało Accolade powstał na prze-
łomie 2016 i 2017 roku i oferuje 
50 110 m2 powierzchni przemysło-
wej w ramach trzech nowoczesnych 
budynków magazynowych w pobli-
żu Bydgoskiego Parku Przemy-
słowo-Technologicznego (BPPT). 
Park powstał na regenerowanych 
terenach poprzemysłowych w miej-
scu zakładów chemicznych, które 
zostały zamknięte kilka lat temu. 

Obiekt z przeznaczeniem na skła-
dowanie oraz lekką produkcję może 
być dowolnie dostosowany do potrzeb 
jednej firmy bądź kilku najemców. 
Wskaźnik obłożenia dla tego obiektu 
wynosi 100 proc. Wśród wynajmują-
cych znaleźli się m.in.: firma Oponeo, 
Rohlig Suus Logistics, DB Schenker 
czy Sims Lifecycle Services. KB
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Przy ulicy Kromera wkrótce 
powstanie kryta pływalnia
Na początku stycznia w Bydgoszczy miało miejsce zawieszenie wiechy na realizowanym 
przez STRABAG krytym basenie pływackim zlokalizowanym przy szkole podstawowej nr 
67. W uroczystości udział wzięli między innymi: Rafał Bruski, Prezydent Bydgoszczy oraz 
Michał Sztybel, Zastępca Prezydenta Bydgoszczy.

Umowa o war tości bl isko 
33 mln zł została podpisa-
na z Miastem Bydgoszcz 

30 kwietnia 2019 roku. STRABAG 
na realizację obiektu ma ok. 1,5 roku. 

W ramach prowadzonych robót, 
wybudowana zostanie kryta pływal-
nia o konstrukcji żelbetowo-murowa-
nej i drewnianej konstrukcji dachu. 
Trzykondygnacyjny obiekt o kubatu-
rze 31 tys. m3 i łącznej powierzchni 
całkowitej 5,5 tys. m2 wyposażony 

będzie w nowoczesną infrastrukturę 
oraz wodne atrakcje, jak np.: zjeż-
dżalnia, rwąca rzeka, hydromasaże, 
jacuzzi i część przeznaczoną dla 
dzieci. Pływalnia zostanie połączo-
na łącznikiem komunikacyjnym 
z budynkiem szkoły podstawowej. 

- Bydgoszcz powiększa się 
o kolejne baseny. Pod koniec zeszłe-
go roku otworzyliśmy nowy obiekt 
na osiedlu Kapuściska. W budowie, 
oprócz tego przy szkole podstawowej 
na ul. Kromera, jest także nowa Asto-
ria. W tym roku rozpocznie się budo-
wa pływalni na os Miedzyń. Cieszę 
się z dotychczasowej terminowości 
w realizacji etapów tej inwestycji. 
Przy dzisiejszej okazji symbolicz-
nego zawieszenia wiechy dziękuję 
wszystkim za już wykonaną pracę 
i życzę efektywności w kolejnych 
miesiącach – mówił Rafał Bruski, 
Prezydent Bydgoszczy. 

- Wiemy, że realizowany przez 
nas obiekt jest w tym miejscu bardzo 
potrzebny i mieszkańcy czekają na jego 
ukończenie. Dzięki dobrej współpracy 

z Inwestorem, na dzisiaj realizacja tej 
inwestycji przebiega sprawnie i bez 
opóźnień – mówiła Izabela Wiśniew-
ska, Dyrektor Techniczny, STRABAG. 

Obecnie prace zaawansowane 
są w 43%. Ukończony został stan 
surowy zamknięty, a obiekt uzyskał 
tzw. „szczelność”.  Dzięki urucho-
mieniu węzła cieplnego możliwe 
jest ogrzewanie i prowadzenie prac 
wykończeniowych oraz instalacyj-
nych wewnątrz budynku. 

Do dziś udało się wykonać nastę-
pujące prace: 
• zakończyć tynkowanie piwnicy, 
• rozpocząć prace tynkarskie na 

parterze i poziomie +1, 
• rozpocząć malowanie ścian i stro-

pu piwnicy, 
• dostarczyć i ustawić ściany niecki 

basenu sportowego, 
• rozpocząć montaż CO i CT, 
• rozpocząć montaż instalacji kana-

lizacji sanitarnej oraz odwodnie-
nia dachu, 

• dostarczyć i zmontować centrale 
wentylacyjne, 

• rozpocząć montaż kanałów wenty-
lacyjnych, 

• rozpocząć montaż instalacji tech-
nologii basenowej. 

W najbliższym okresie ukończony 
zostanie również stan surowy łącznika 
pomiędzy basenem a szkołą oraz zre-
alizowana zostanie dostawa pozosta-
łych elementów niecki sportowej oraz 
niecki rekreacyjnej wraz z dwoma 
jacuzzi i brodzikiem dla dzieci. 

Zakończenie prac planowane jest 
zgodnie z harmonogramem umownym 
na koniec października 2020 roku. 

Po zakończeniu tej inwestycji 
uczniowie zyskają dostęp do nowo-
czesnej infrastruktury sportowej 
i rekreacyjnej, z której poza godzina-
mi lekcyjnymi będą mogli korzystać 
również mieszkańcy Bydgoszczy. 

Budowa basenu przy ul. Kromera 
to drugi etap realizacji wieloletniej 
prognozy finansowej Miasta Byd-
goszczy, w ramach którego powstaną 
jeszcze dwie pływalnie.  KB

Ważne:

32,8 mln zł 
brutto
Łączna wartość inwestycji 

5,5 tys. m2

powierzchni nowoczesnego 
kompleksu wodnego 

Termin realizacji

kwiecień 2019 – październik 
2020 

Zamawiający:

Miasto Bydgoszcz

| FoT. MAT. PRASoWe

| FoT. MAT. PRASoWe

Panattoni Park Bydgoszcz II 
- nowa inwestycja w BPPT
Accolade - międzynarodowy inwestor na rynku 
nieruchomości komercyjnych, zakupił działkę o powierzchni 
8,4 ha, na której powstanie kolejny park przemysłowy 
w Bydgoszczy. Panattoni Park Bydgoszcz II zaoferuje około 
37 tys. m2 nowoczesnej powierzchni logistycznej, której 
ukończenie zaplanowano na pierwsze półrocze 2020 r. 
Wartość inwestycji szacowana jest na około 30 mln euro.
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Muzeum Okręgowe 
„Zferiowany” czas  
Jak co roku Muzeum 
okręgowe w Bydgoszczy 
organizuje dla dzieci moc 
atrakcji.

Zajęcia w terminie:

28-31.01.2020 r. 

04-07.02.2020 r.

• grupa wiekowa 7-9 lat: warsztaty 
graficzne

• grupa wiekowa 10-12 lat: warszta-
ty EkoSztuka oraz rękodzielnicze

Rezerwacja miejsc: pn.-pt. 8.00-
16.00, tel. 52 585 99 11, 914, 
925 lub mailowo: edukacja@
muzeum.bydgoszcz.pl. 

Bilety na poszczególne warsztaty 
w cenie 5 zł od osoby będą do 
nabycia w kasie Centrum edukacji 
Muzealnej, ul. Mennica 6. 

D w u t y go d n io w a  p r z e r w a 
w szkolnych kalendarzach to z pew-
nością czas na odpoczynek, ale także 
naukę przez zabawę. Podczas zajęć 
organizowanych przez Muzeum 
rozbudzona zostanie kreatywność 
uczestników. W trakcie jednodnio-
wych warsztatów będzie można 
rozwinąć umiejętności manualne 
np. podczas warsztatów rękodziel-
niczych. Z pewnością dzieci zacie-
kawi  także możliwość poznania 
technik graficznych pozwalających 
na uzyskiwanie odbitek z pomocą 
różnorakich materiałów. Będą one 
miały także okazję poznać kunszt 
pracy introligatora – czyli ręczne-
go oprawiania książek. W trakcie 
feryjnej przerwy będzie można 
również skorzystać z warsztatów 
EkoSztuka, podczas których będzie 
można nauczyć się tworzyć m.in. 
zabawki z recyklingu. Za inspirację 
posłużą tzw. ready mades – dzieła 
sztuki stworzone z przedmiotów 
codziennego użytku. Zajęcia te mają 
na celu zwiększyć świadomość dzie-
ci na temat segregacji odpadów oraz 
zakorzenić w ich umysłach potrzebę 
dbania o naszą planetę. Uczestnicy 
otrzymają wszelkie niezbędne mate-
riały do udziału w warsztatach.  

Jednodniowe spotkania prowa-
dzone są dla 2 grup wiekowych: 
7-9 i 10-12 lat i odbywać się będą 
w godz. 11.00-13.00 w Centrum 
Edukacji Muzealnej, ul. Mennica 6. 

FERIE FILMOWE 
w Kinie Orzeł
25.01-09.02.2020

Tradycyjnie już w okresie ferii zimo-
wych zapraszamy

 do Kina Orzeł na specjalnie 
przygotowany repertuar dla młod-
szych kinomanów. W tym czasie 
zobaczymy 4 propozycje:  „Baranek 

Shaun. Farmageddon” (b. o.), „Mło-
dy renifer Alex” (b. o.), „Śnieżna 
paczka” (5 +) i prawdziwy hit - 
„Gwiezdne wojny. Skywalker. Odro-
dzenie” (w 2 wersjach do wyboru: 
z dubbingiem i z napisami).

W ramach Feri i Fi lmowych 
obniżone zostaną ceny biletów, i tak 
niezależnie od wieku będą one kosz-
towały 10 zł za osobę.

Baranek Shaun. Farmageddon, 
reż. Richard Phelan, Will Becher, 
Wielka Brytania 2019, 86 min., b. o., 
Monolith

Kolejna animacja studia Aard-
man, odpowiedzialnego za hity 
„UCIEK A JĄCE KURCZAKI”, 
„WALLACE I GROMIT: KLĄTWA 
KRÓLIKA”, „BARANEK SHAUN. 
FILM” i „JASKINIOWIEC”.

Przed barankiem Shaunem i jego 
stadkiem otwierają się gwiezdne 
wrota wiodące wprost do międzypla-
netarnej przygody, gdy na ich farmie 
ląduje obdarzona  niesłychanymi 
mocami i nieodpartym urokiem 
przybyszka z odległej galaktyki. 
Shaun będzie musiał pomóc jej 
odnaleźć odległy dom i umknąć 
stąpającej jej po piętach tajnej orga-
nizacji. Czy uda mu się zapobiec 
Farmageddonowi i w towarzystwie 
kosmatych kosmonautów powrócić 
na ukochaną farmę?

Młody renifer Alex, reż. Guillaume 
Maidatchevsky, Francja 2018, 
86 min., b. o., Kino Świat 

Urzekająca pięknem i majesta-
tem przyrody produkcja, która ocza-
rowała serca widzów, bijąc rekordy 
oglądalności we Francji i w krajach 
skandynawskich. „Młody renifer 

Alex” to przeniesiony na duży ekra-
ny rok z życia lapońskiego renifera 
– imponujący projekt filmowy, do 
którego scenariusz napisało życie. 
Autorem obrazu jest ceniony reżyser 
przyrodniczych dokumentów, stały 
współpracownik National Geogra-
phic – Guillaume Maidatchevsky. 
Poprzedzony wieloletnimi przy-
gotowaniami i badaniami „Alex” 
to familijna opowieść o cudzie 
narodzin, dorastaniu i matczynej 
miłości, której ciepło przezwycięży 
najsurowsze mrozy. W polskiej wer-
sji językowej filmu w rolę narratora 
wcielił się Piotr Adamczyk.

Śnieżna paczka, reż. Aaron 
Woodley, Chiny/Indie/Japonia/
Kanada/USA/Wielka Brytania/
Korea Południowa 2019, 92 min., 
5 +, Monolith

Porywająca komedia o przygo-
dach arktycznego lisa i jego polar-
nych przyjaciół, którzy muszą połą-
czyć siły w walce z podbiegunowym 
złoczyńcą. Swif ty, polarny l is, 
pracuje na arktycznej poczcie, ale 
marzy skrycie o karierze psa-kurie-
ra, która zwyczajowo przypisana jest 
psom husky.

Pewnego dnia, by udowodnić 
swe niezwykłe umiejętności posta-
nawia osobiście dostarczyć prze-
syłkę do odległego adresata. U celu 
Swifty odkryje, że odbiorcą prze-
syłki jest ekscentryczny mors, który 
planuje roztopienie arktycznych 
lodów, by zatopić świat i zyskać nad 
nim absolutną władzę. Swifty musi 
skrzyknąć swych najdzielniejszych 
przyjaciół, by pokrzyżować te pod-
stępne plany i pokazać światu, że nie 

warto zadzierać z lis-tonoszem i jego 
ekipą lodowcową.

Gwiezdne wojny. Skywalker. 
odrodzenie, reż.  J.J. Abrams, 
USA 2019, 142 min., 10 +, Disney

Lucasfilm i reżyser J.J. Abrams 
łączą siły po raz kolejny, aby zabrać 
Was w podróż do odległej galaktyki. 
Film „Gwiezdne wojny: Skywalker. 
Odrodzenie” to finał sagi o Skywal-
kerach. Narodzą się nowe legendy, 
a ostateczna bitwa o wolność ma się 
dopiero rozegrać.

Ferie  
w Filharmonii 
28.01.2020, godz. 11.00 

Tradycyjnie zapraszamy w ferie 
zimowe do Filharmonii na wyborną 
zabawę przy muzyce i … nie tyko. 
W koncercie pt. TAŃCE WYGI-
BA ŃCE w ystą pią absolwenc i 
bydgoskiej Akademii Muzycznej. 
Publiczność małą i „dużą” zabawiać 
będą też prawdziwi profesjonaliści 
w swej dziedzinie, czyli para tanecz-
na z bydgoskiej szkoły mistrzów 
tańca – Fabryka Tańca Joanna Gra-
bowska oraz FUNimki – których 
występy są zawsze wesołe, radosne 
i niezwykle kolorowe.

W koncercie wystąpią:
Emilia Hamerlik - śpiew
Rafał Tworek - fortepian
Krzysztof Biernacki - saksofon
Mateusz Krawczyk - perkusja

KPCK
28.01.2020 godz. 10:00

29.01.2020 godz. 17:00

KPCK zaprasza młodzież na 
warsztaty teatralne „Walizkowy 
Teatrzyk Lalkowy”. Zajęcia  odbędą 
się dwukrotnie - 28 stycznia (dla 
grup zorganizowanych i dzieci 
w wieku 6-12 lat) oraz 29 stycznia 
(dla rodzin z dziećmi).

Czego potrzeba, aby zrobić 
w domu teatrzyk stolikowy? Kto może 
zostać aktorem w takim teatrzyku? 
Tego wszystkiego dowiedzą się uczest-
nicy warsztatów dla dzieci w wieku od 
6 do 12 lat. Podczas spotkania dzieci 
nie tylko przeniosą się w zaczarowany 
świat baśni, ale poznają też podstawy 
warsztatu aktorskiego, ćwicząc dykcję 
i plastykę ruchu. Zajęcia przeznaczone 
są dla grup zorganizowanych. 

Koszt udzia łu w spotkaniu 
wynosi 7 zł od osoby – obowiązują 
zapisy pod nr. tel. 510 005 672 lub 
adresem e-mail: promocja@kpck.
pl. Ilość miejsc jest ograniczona.

Teatr Polski
Ferie w teatrze.  
Warsztaty dla najmłodszych

Tegoroczne ferie zimowe mogą 
być nie tylko białe, ale i twórcze! 
Teatr Polski w Bydgoszczy zaprasza 
na warsztaty, które odkryją przed 
uczestnikami teatralne sposoby 
wyrażania siebie, swoich przemyśleń 
oraz uczuć. Każde spotkanie będzie 
trwać 3 godziny. W tym czasie 
uczestnicy zwiedzą również pracow-
nie teatralne oraz zaplecze sceny.

Gdzie: górne foyer, zaplecze 
teatru 

Czas trwania: 3 h, prowadzenie: 
Karolina Sosińska.

Przypominamy też, że podob-
nie jak w roku ubiegłym młodzież 
będzie mogła w określonych godzi-
nach (zwykle miedzy 8-14) bezpłat-
nie skorzystać zarówno z miejskich 
basenów, jak i lodowisk.

Szczegóły dostępne są na stro-
nach internetowych pływalni oraz 
bydgoskiego lodowiska Torbyd.

Bydgoskie Ferie Zimowe
Sprawdź, jak urozmaicić ten czas swojemu dziecku!
W kujawsko-pomorskim 26 stycznia rozpocznie się czas wolny od zajęć szkolnych. Na ten okres wybrane bydgoskie 
instytucje przygotowały sporo atrakcji. Przed naszymi pociechami dwa tygodnie wolnego. Poniżej przedstawiamy kilka 
ciekawych propozycji na spędzenie czasu w Bydgoszczy i zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z daną placówką, aby 
dowiedzieć się czy dostępne są jeszcze wolne miejsca.

| FoT. PIxABAy

| FoT. PIxABAy
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Szkoły mogą skorzystać z mLegitymacji!
Uczniowie niemal czterech tysięcy szkół już się nie martwią, czy nie zgubią lub zniszczą swoją papierową legitymację 
szkolną. Mają ją w telefonie. Twoje dziecko też może z takiej korzystać.

Ferie to jeden z tych momentów 
w roku, w którym legityma-
cja przydaje się częściej niż 

zwykle. Podróże pociągiem, wizyty 
w kinie, wypożyczanie sprzętu zimo-
wego. Wszędzie tam trzeba udowod-
nić, że dziecko jest uczniem, a tym 
samym przysługuje mu odpowiednia 
zniżka. Jest na to tylko jeden sposób 
– okazanie legitymacji szkolnej. 

Rozwiązanie problemu

I tu często pojawiają się problemy. 
Legitymacja szkolna należy bowiem 
do grupy dokumentów, które częściej 
niż inne potrafią… zdemateriali-
zować się, zostać na wakacjach lub 
utopić się w wannie, czyli po prostu 
zniknąć. To zjawisko znane od poko-
leń. Czy jest na to jakieś rozwiązanie? 
My je mamy i polecamy. To mLegi-
tymacja szkolna, czyli legitymacja 
w telefonie. Młodzi ludzie do różnych 
spraw mogą nie podchodzić z należytą 
atencją, ale o telefon dbają. 

mLegity macja jes t  częśc ią 
naszej aplikacji mObywatel. To cze-
go potrzebują uczniowie, by z niej 
korzystać to smartfon z systemem 
Android. 

To nie gadżet

- Co najważniejsze: mLegityma-
cja szkolna to nie kolejny gadżet 
na telefon. To dokument o takiej 
samej mocy prawnej jak tradycyjna, 
papierowa legitymacja. – Tłumaczy 
szef MC. - Poświadcza uprawnienia 
uczniów do ulgowych przejazdów 

kolejowych, czy autobusowych. 
Jest także podstawą do otrzymania 
innych, przysługujących uczniom, 
zniżek – dodaje minister Marek 
Zagórski. 

Uczniowie mogą z niej korzy-
stać w tych samych sytuacjach, 
w których obecnie korzystają z „tra-
dycyjnych” dokumentów. Nie tylko 
w trakcie kontroli biletów, ale także 
np. przy zakładaniu karty w biblio-
tece czy zakupie biletów do kina. 
A to wszystko dzięki temu, że mLe-
gitymacja szkolna ma umocowanie 
prawne – jej wydawanie umożliwia 
obowiązujące rozporządzenie Mini-
stra Edukacji Narodowej w sprawie 
świadectw, dyplomów państwowych 
i innych druków szkolnych.

Dołączcie do nas 
w ferie

- mLegitymacja jest bezpieczna 
i trudna do podrobienia – zapewnia 
minister cyfryzacji Marek Zagórski. 
- Najlepszym potwierdzeniem jej 
zalet jest wciąż rosnąca liczba szkół, 
które przystępują do naszego projek-
tu – dodaje szef MC. A tych jest już 
niemal cztery tysiące. 

Przekonani, że war to mieć 
mLegitymację? Co więc zrobić, aby 
uczniowie Waszej szkoły mogli sko-
rzystać z tego udogodnienia?

Jeśli jesteś rodzicem – zachęć 
szkołę do działania. Jeśli jesteś 
dyrektorem/ nauczycielem – działaj-
cie. Wypełnijcie FORMULARZ na 

stronie ose.gov.pl. Możecie to zrobić 
nawet w ferie! Zgłoszenia przyjmo-
wane są przez siedem dni w tygo-
dniu, 24 godziny na dobę.

Kolejny krok to przekazanie 
przez szkołę danych potrzebnych 
do uruchomienia systemu. Po doko-
naniu formalności upoważnione, 
wskazane przez szkołę osoby, otrzy-
mają dostęp do dedykowanego por-
talu umożliwiającego wystawianie 
i obsługę mLegitymacji. Gotowe! 

Od tego roku akademickiego 
z mLegitymacji mogą korzystać tak-
że studenci.

mobywatel jest  
dla wszystkich

Aplikację mObywatel, której częścią 
jest mLegitymacja, polecamy także 
wszystkim dorosłym. Koniecznie 
ściągnijcie ją (ze sklepów Google 
Play lub App Store, które znajdziecie 
na pulpitach swoich telefonów) i zain-
stalujcie w swoich smartfonach. 

Niezależnie od tego, czy korzy-
stacie z telefonów z systemem 
Android, czy iOS – znajdziecie w niej 
mTożsamość, czyli odzwierciedlenie 
danych z dowodu osobistego. To bar-

dzo wygodne rozwiązanie, z którego 
możecie korzystać wszędzie tam, 
gdzie nie ma obowiązku wylegity-
mowania się „tradycyjnym” dowo-
dem osobistym. Przykład? W pocią-
gu podczas kontroli biletów lub – co 
może się przydać w ferie – w wypo-
życzalniach sprzętu sportowego. 

o projekcie

Projekt „Kampanie edukacyjno-
-informacyjne na rzecz upowszech-
niania korzyści z wykorzystywania 
technologii cyfrowych” realizowa-
ny jest przez Ministerstwo Cyfry-
zacji we współpracy z Państwowym 
Insty tutem Badawczym NASK. 
Kampanie mają na celu promowa-
nie wykorzystywania technologii 
w codziennym życiu przez osoby 
w różnym wieku, przełamywa-
nie barier z tym związanych oraz 
wzrost cyfrowych kompetencji spo-
łeczeństwa. Projekt obejmuje cztery 
obszary: jakość życia, e-usługi 
publiczne, bezpieczeństwo w sieci 
i programowanie.
 KB
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Jedną z pierwszych trzech orga-
nizacji , k tóra dołączyła do 
projektu Partnerskich Klubów 

Biznesu jest J Academy Business 
Club w Bydgoszczy, który od marca 
2017 roku jest budowany i rozwijany 
przy Szkółce Piłkarskiej Juventus 
Academy Bydgoszcz.

Szkółka piłkarska Juventus Aca-
demy Bydgoszcz powstała w kwiet-
niu 2013 roku realizując szkolenio-
wy program młodzieży słynnego 
klubu z Turynu – Juventus. 

Włosk i program nauczan ia 
dzieci gry w piłkę nożną jest przygo-
towany przez Uniwersytet dla Tre-
nerów w Turynie. W każdym roku 
odbywają się wizytacje włoskich 
szkoleniowców, którzy nadzorują 
pracę Zawodników oraz Trene-
rów Akademii Juventus na całym 
świecie. Trenerzy dzięki współ-
pracy z turyńskim uniwersytetem, 
w marcu 2014 roku mieli okazję do 
ukończenia kursu na poziomie TOP 
i zdobycia certyfikatu wg mode-
lu z Turynu. Wizytacje Trenerów 
z Turynu dają możliwość nauczania 
gry w piłkę nożna, wg najnowszych 
metod dydaktycznych.

Współpraca z Juventusem Turyn 
pomaga w tworzeniu profesjonalnej 
szkółki piłkarskiej, której celem jest 
stworzenie możliwości rozwoju dalszej 
kariery najzdolniejszym zawodnikom. 
Aby jednak miało to miejsce konieczne 
jest zapewnienie opieki specjalistów 
rehabilitacji i fizjoterapii poprzez roz-
wijanie współpracy z psychologami 
sportowymi, trenerami przygotowania 
motorycznego. W planach szkółki jest 

również wybudowanie własnej bazy 
treningowej z pełnowymiarowym 
boiskiem, które zapewni komfort i sta-
bilizację w codziennej pracy z zawod-
nikami. Rozwój szkółki i jej profesjo-
nalizacja wymagają ciągłych nakła-
dów finansowych dlatego w 2017 roku 
podjęto decyzję o przystąpieniu do 
projektu Partnerskich Klubów Bizne-
su. I tak w marcu 2017 roku odbyło się 
pierwsze spotkanie J Academy Busi-
ness Club.  

Czy jest możliwe połączenie 
dwóch tak odrębnych dziedzin 
jak sport i biznes? Czy marketing 
sportowy jest narzędziem, dzięki 
któremu można skutecznie rozwinąć 
firmę? Jak najbardziej! Wszystko to 
jest możliwe dzięki projektowi, któ-
ry podbija zarówno świat sportu, jak 
i biznesu oferujący obydwu stronom 
wiele realnych korzyści!

Partnerskie Kluby Biznesu pro-
wadzą działalność, która polega na 
tworzeniu klubów biznesu przy i we 
współpracy z klubami sportowymi. 
Projekt ma na celu zrzeszenie przed-
siębiorców w Klubach Biznesu dzia-
łających zarówno jako samodzielne 
jednostki, jak i przy klubach sporto-
wych. Przedsiębiorcy przyłączając się 
do Klubu zyskują możliwość nawią-
zywania nowych znajomości bizne-
sowych oraz rozwijania własnych 
firm. Wszystko to dzięki spotkaniom 
biznesowym, które mają zarówno 
formę otwartą, dla wszystkich przed-
siębiorców, którzy chcą zapoznać się 
z projektem, jak i zamkniętą – tylko 
dla klubowiczów. 

W tej chwili w projekt włą-
czone jest 25 klubów, które są roz-
mieszczone na terenie całej Polski. 
W Klubach zrzeszonych w PKB jest 

ponad 1400 różnej wielkości firm, 
które reprezentują różnorakie branże. 
Dzięki temu przedsiębiorcy, którzy 
decydują się przyłączyć do J Aacde-
my Business Club lub innego Klubu 
zrzeszonego w PKB mają możliwość 
nawiązywania kontaktów bizneso-
wych zarówno w Polsce, ale również 
poza jej granicami. Wszystko to 
dzięki temu, że pod koniec 2019 roku 
Partnerskie Kluby Biznesu podpisa-
ły umowę z Michalem Hubnikiem 
byłym zawodnikiem Legii Warsza-
wa, Sigmy Ołomuniec oraz Repre-
zentacji Czech. Dzięki tej właśnie 
współpracy przedsiębiorcy zrzeszeni 
w PKB będą mieli możliwość uczest-
niczenia w spotkaniach biznesowych 
organizowanych za południową gra-
nicą naszego kraju oraz nawiązywa-
nia kontaktów biznesowych z tamtej-
szymi przedsiębiorcami

Aby klubowicze mieli możliwość 
szybkiego nawiązywania kontaktów 
biznesowych z innymi przedsiębior-
cami oraz by mogli być na bieżąco 
ze wszystkim, co dzieje się w Part-
nerskich Klubach Biznesu stworzone 
zostały narzędzia szybkiego komuni-
kowania się między sobą.

Dzięki nowym możliwościom ofe-
rowanym przez J Academy Business 
Club oraz PKB przedsiębiorcy zrze-
szeni w Klubach z terenu całego kraju 
mogą rozwijać swoje działalności już 
nie tylko w granicach Polski, ale rów-
nież wychodzić ze swoją ofertą na inne 
kraje europejskie. Oznacza to, że od 
teraz będą mieli możliwość sprzedaży 
swoich produktów lub usług przed-
siębiorcom i klientom zza granicy, 
a także szukania korzystnych rozwią-
zań i ofert dla swoich firm u naszych 
sąsiadów z Czech. KB

Skuteczne wspieranie 
sportu przez biznes
Projekt, który powstał przed kilkoma laty z miesiąca na miesiąc nabiera coraz większego rozpędu. Zaangażowanie 
koordynatorów oraz pojawiające się nowe narzędzia powodują, że coraz więcej klubów sportowych, organizacji oraz firm 
chce dołączyć do Partnerskich Klubów Biznesu.

Reklamuj się
z nami skuteczniej
zapytaj o szczegóły

reklama@bydgoszcz.com
tel. 664 125 126

R e K L A M A

| FoT. MAT. PRASoWe
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Wygodne zmiany na bydgoskich 
przystankach kolejowych
Korzystne zmiany dla podróżujących z bydgoskich przystanków Bydgoszcz Brdyujście, Bydgoszcz Akademia i Bydgoszcz 
Fordon wprowadziły PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. –  zamontowano nowe wiaty i przebudowano peron. W Bydgoszczy 
przyśpieszyły również pociągi dzięki remontom torów i wiaduktów w stronę Chełmży i Piły. W 2019 r. PLK w stolicy 
województwa kujawsko-pomorskiego wykonały prace za około 20 mln złotych. 

Od grudnia podróżni na przy-
stanku Bydgoszcz Brdyujście 
korzystają z nowej wiaty 

i odnowionego peronu. Stąd odjeż-
dżają pociągi do Bydgoszczy Głównej 
i Chełmży. Także na przystankach 
Bydgoszcz Akademia oraz Bydgoszcz 
Fordon kolejarze ustawili wiaty, które 
chronią podróżnych przed niekorzyst-
nymi warunkami atmosferycznymi. 
Lepsza jest informacja dla pasażerów 
na przystanku Bydgoszcz Leśna, gdyż 
zamontowano nową gablotę na infor-
macje i rozkłady jazdy.

Podróże po trzech 
odnowionych wiaduktach

W grudniu PKP Polskie Linie Kolejo-
we S.A. zakończyły prace na dwóch 
wiaduktach w dzielnicy Fordon na 
linii Bydgoszcz – Chełmża (nr 209). 
Na obiektach nad ul. Brzechwy i ul. 
Kaliskiego wyremontowane zostały 
podpory i naprawiono powierzchnię 
wiaduktów. Pomalowane obiekty 
z odnowionymi gzymsami oraz pod-
wyższonymi poręczami lepiej wpi-
sują się w otoczenie. Dzięki pracom 
osiągnięto podstawową korzyść – 
pociągi między Bydgoszczą i Chełm-
żą jeżdżą sprawniej. W czerwcu mię-
dzy przystankami Bydgoszcz Fordon 
i Bydgoszcz Brdyujście wymieniono 
tor, co pozwoliło przywrócić mak-
symalną na tym odcinku prędkość 
pociągów pasażerskich 60 km/h. 

Remont przeszedł również ponad 
70-metrowy wiadukt kolejowy nad 
ul. Grunwaldzką na linii Kutno 
– Piła Główna (nr 18). PLK wyre-

montowały betonowe i ceglane pod-
pory oraz wykonały zabezpieczenie 
antykorozyjne. Wymienione zostały 
również tory. Efektem robót jest 
podniesienie prędkości pociągów 
pasażerskich z 60 do 100 km/h.

Kładka ułatwi przejście

Z prac kolejarzy korzystają miesz-
kańcy. Przylegająca do obiektu nie-
czynna dotąd kładka została wyre-
montowana. Bezpieczne przejście 

zapewniają nowe, wyższe balustra-
dy. Cyklistom prowadnice ułatwiają 
przejście z rowerami po schodach. 
Poprawiła się estetyka wiaduktu. 

W grudniu, w bydgoskiej dziel-
nicy Flisy, między przystankiem 
Bydgoszcz Zachód a stacją Prądy, 
wymieniono ponad 2 km torów. 
Dzięki pracom na kolejnym odcin-
ku zwiększono prędkość pociągów 
pasażerskich ze 100 do 120 km/h. 
W czerwcu zmodernizowany został 
przejazd kolejowo – drogowy w cią-
gu ul. Zaświat w kierunku Ronda 
Józefa Szügyi Trajtlera. Wymiana 
torów oraz nawierzchni skrzyżo-
wania ułatwiła przejazd kierowcom 
oraz podniosła poziom bezpieczeń-
stwa w ruchu kolejowym. 

Na prace zrealizowane w ubie-
głym roku na terenie miasta Byd-
goszcz przez PKP Polskie Linie Kole-
jowe S.A. przeznaczono około 20 mln 
złotych. KB

2 km
to długość torów 
wymienionych między 
przystankiem Bydgoszcz 
Zachód a stacją Prądy
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Na montaż kolejnego już 
pakietu odnawialnych źródeł 
energii urząd miasta otrzy-

mał 735 tys. zł dofinansowania. 
Ze względu na rosnące ceny prądu, 
dzięki realizacji tego projektu nasi 
włodarze planują zaoszczędzić na 
zużyciu energii około 175 tys. zł 
rocznie. 

Panele fotowoltaiczne pojawią 
się w połowie 2020 roku między 
innymi na budynkach miejskich, 
szkołach, basenach oraz na węzłach 
komunikacyjnych. Łącznie eko-
logiczne rozwiązania pojawią się 
w 11 lokalizacjach:

• Zespół Szkół Drzewnych przy 
ul. Toruńskiej 44 (19,2 kW);

• Zespół Szkół Chemicznych 
przy ul. Łukasiewicza 3 (20,7kW);

• Zespół Szkół Handlowych przy 
ul. Gajowej 94 (19,8kW);

• Zespół Szkół Elektronicznych 
przy ul. Karłowicza 20 (19,8kW);

• Zespół Szkół nr 8 przy ul. Pija-
rów 4 (18,0 kW);

• Zespół Szkół nr 16 przy ul. 
Koronowskiej 74 (19,8kW);

•  Za r z ąd  D r óg  M iejsk ic h 
i Komunikacji Publicznej przy ul. 
Toruńskiej 174a (39,9kW);

• Bydgoskie Biuro Finansów 
Oświaty przy ul. Baczyńskiego 
5 (39,9 kW);

• Powiatowy Urząd Pracy przy 
ul. Toruńskiej 147 (20,7kW);

• BiT City Bydgoszcz Leśna przy 
ul. Modrzewiowej 17 (9,9 kW);

• BiT City Bydgoszcz Błonie 
przy ul. Madalińskiego 1 (1,8kW).

W 2020 roku dzięki wykorzy-
staniu nowych odnawialnych źródeł 
energii planuje się uzyskanie łącznej 
mocy 230 kW. Wartość całego pro-
jektu wyniesie 1,4 mln zł, z czego 
ponad 50 % to dofinansowanie 
unijne w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020. 

Uwzględniając zapotrzebowanie 
placówek oświatowych oraz moc 
instalacji miasto planuje zaoszczę-
dzić aż 25 proc. kosztów zużycia 
energii. Po jej zakończeniu, aż 
41 budynków publicznych będzie 
posiadało instalacje OZE, których 
szacowana produkcja prądu wyniesie 
około 520 MWh/rok, a wysokość 
oszczędności dla miasta sięgnie 
poziomu do 350 tys. zł rocznie. ■

Wydarzenie odbędzie się 
w  n o w y m  t e r m i n i e , 
6 września 2020, a kom-

plet informacji o Festiwalu znajduje 
się na stronie  www.PKOBFB.pl

PKO Bydgoski Festiwal Biego-
wy to przede wszystkim sportowe 
święto, do uczestnictwa w którym 
zapraszamy wszystkich biegaczy: 
amatorów i wyczynowców, a także 
rodziny razem z dziećmi. Na uczest-
ników zawodów czekają bogate 
pakiety startowe (z profesjonalną 
koszulką techniczną oraz medalem 
na mecie), atestowane trasy i wyjąt-
kowe emocje towarzyszące mecie 
na legendarnym Stadionie Zawiszy 
w Bydgoszczy  – Mówi Sebastian 
Chmara z komitetu organizacyjnego 
wydarzenia.

Warto zapisać się jak najszybciej, 
ponieważ na pierwszych zawodników 
czekają pakiety w obniżonej cenie:

Bieg na 10 kilometrów:

• Pierwsze 50 osób z potwierdzoną 
płatnością 29,99 zł!

• Kolejne 300 osób: 39,99 zł

Półmaraton:

• Pierwsze 50 osób z potwierdzoną 
płatnością 39,99 zł!

• Kolejne 300 osób: 59,99 zł 

o PKo Bydgoskim Festiwalu 
Biegowym

W ramach 5. PKO Bydgoskiego 
Festiwalu Biegowego odbędą się:
• Rywalizacja biegowa na dystan-

sach 10 km oraz półmaratonu;
• Konkurencje biegowe na krót-

szych dystansach;

• Biegi dla dzieci i młodzieży oraz 
animacje sportowe;

• Drużynowy Bieg Pracodawców.

Zawody odbywają się na szyb-
kich, atestowanych trasach. Centrum 
i meta zlokalizowane są na terenie 
Stadionu Zawisza w Bydgoszczy.

Podczas PKO Bydgosk iego 
Festiwalu Biegowego mają miejsce 
również imprezy towarzyszące: targi 
sportowe oraz strefa Food-Trucków.

PKO Bydgoski Festiwal Biegowy 
uzyskał tytuł „Biegowe Wydarzenie 
Roku 2015/2016” na Gali w Krynicy-
-Zdroju, pokonując 123 imprezy bie-
gowe z całego kraju. Festiwal odbył 
się po raz pierwszy w maju 2016 roku 
i zgromadził ponad 2500 zawodni-
ków. Od tego czasu Festiwal ciągle się 
rozrasta, będąc jednocześnie najwięk-
szą imprezą biegową w Bydgoszczy. 
 ■

Energia słoneczna zasili 
kolejne bydgoskie szkoły
W drugiej połowie grudnia 2019 roku, ratusz podpisał umowę na dofinansowanie fotowoltaiki, która będzie zamontowana 
w przyszłym roku na dachach szkół i budynków publicznych. Darmowy prąd ze słońca, o łącznej mocy 230 kW popłynie do 
11 placówek. Wartość tej inwestycji to 1,4 mln zł.

Rozpoczęły się zapisy na 5. PKO 
Bydgoski Festiwal Biegowy
Dla wszystkich sportowców biegaczy mamy dobrą wiadomość. 15 stycznia br. rozpoczęły się zapisy na piątą, jubileuszową edycję 
największej imprezy biegowej w Bydgoszczy –  PKo Bydgoski Festiwal Biegowy.

Ważne: 

11
liczba placówek, które będą 
wyposażone w panele 
fotowoltaiczne

50%
kosztu inwestycji – 
dofinansowanie unijne

1,4 mln zł
wartość inwestycji | FoT. PIxABAy

| MAT. PRASoWe
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Juniorzy Archers, po zajęciu 
piątego miejsca w rozgrywkach 
o Mistrzostwo Polski 2019, będą 

chcieli udowodnić, że są w stanie 
bić się o najwyższe laury. Klub kon-
tynuuje też pracę nad szkoleniem 
najmłodszej młodzieży, organizu-
jąc zajęcia z futbolu flagowego dla 
dziewczynek i chłopców poniżej 
14 roku życia. Nowym pomysłem 
zarządu klubu jest natomiast powo-
łanie kobiecej drużyny futbolu ame-
rykańskiego.

Archers są zachęceni do podjęcia 
tego wyzwania sukcesem warszaw-
skich Syren (jedynej w tej chwili 
kobiecej drużyny futbolowej w Polsce). 

- Organizacja meczy dla jedynej 
drużyny w kraju to duże wyzwa-
nie, a są one niezbędne do tego, aby 
zatrzymać ludzi i dalej funkcjono-
wać. Niestety, drużyny które przy-
należą do lig w swoich krajach, nie 
są chętne do kosztownych podróży 
zagranicznych, dlatego zdecydowa-
łyśmy się dołączyć do ligi czeskiej. 
Sezon 2019 skończyłyśmy jako 
wicemistrzynie ligi, grając w meczu 
finałowym przeciwko kilkukrotnym 
mistrzyniom Czech z Brna. Bar-
dzo kibicujemy zamiarom Archers 
i liczymy na wspólne mecze – mówi 
Aleksandra Żakowska, prezes War-
saw Sirens.

Zawodn iczk i Sy ren mocno 
podkreślają, że futbol amerykań-
ski jest doskonałym sposobem na 
aktywność sportową dla kobiet: - 
Dzięki temu, że zdecydowałam się 
dołączyć do drużyny futbolu ame-
rykańskiego, nie tylko ruszyłam się 
w końcu z kanapy i zaczęłam swoją 
przygodę ze sportem, ale poznałam 
również wiele wspaniałych osób, 
w Polsce i za granicą – mówi Alek-
sandra Szwed, uprawiająca futbol 
od 6 lat. Wtóruje jej Ewa Charchut, 
która dołączyła do Syren w zeszłym 
roku: - Dowiedziałam się, że jestem 
niezniszczalna. Walka z własnymi 
słabościami zbudowała we mnie 
ogromną pewność siebie, która teraz 
mi pomaga w życiu prywatnym 
jak i zawodowym. Z kolei trenerka 
warszawskiej drużyny, Agnieszka 
Sobala, zwraca uwagę na to, że fut-
bol to sposób na oderwanie się od 
codziennej rutyny: - Futbol pomaga 
zapomnieć o problemach i kłopo-
tach, przez parę godzin dziennie 
liczy się tylko on. Treningi pozwala-
ją na wyżycie się, można się porząd-

nie zmęczyć, a wtedy nie ma już sił 
i energii na zamartwianie się czy 
stresowanie. Życie zdaje się być od 
razu lepsze!

 Warszawskie Syreny już zapo-
wiedziały, że dołożą wszelkich sta-
rań, by pomóc dziewczynom z Byd-
goszczy.

Pierwsze zawodniczki już trenują 
w Archers. Małgorzata Olszewska 
zaliczyła już w zeszłym roku debiut 
w rozgrywkach Ligi Futbolu Ame-
rykańskiego, natomiast Marika 
Czarnowska do tej pory występowała 
w drużynie juniorskiej. Teraz czekają 
je kolejne sportowe wyzwania i liczą 
na to, że dołączą do nich następne 
dziewczyny chętne spróbowania 
swoich sił w futbolu amerykańskim. 
Pierwsze rekrutacje do drużyny 
kobiecej bydgoscy Łucznicy zapla-
nowali na poniedziałek 27 stycz-
nia (17:30) i czwartek 30 stycznia 
(19:00). W tych samych terminach do 
drużyny Archers mogą się zgłaszać 
także zawodnicy poniżej 18 roku 
życia, chętni do dołączenia do dru-
żyn juniorskiej i minis. KB

Bydgoszcz Archers kompletuje 
drużynę kobiecą!
Bydgoszcz Archers, bydgoski klub futbolu amerykańskiego, obchodził w zeszłym roku swoje dziesięciolecie. W 2020 roku 
organizacja stawia przed sobą szereg wyzwań. Drużyna seniorska będzie od początku kwietnia rywalizowała 
z najsilniejszymi zespołami w Polsce i postara się udowodnić, że zapoczątkowana w 2018 roku przebudowa zespołu była 
właściwym krokiem.

Aktualności, ciekawostki, 
informacje z życia klubu:

www.facebook.com/
BydgoszczArchers
www.bydgoszczarchers.com
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Wynik najszybszego Damia-
na Rudnika na 5-kilo-
metrowej trasie to 15:21. 

Drugie miejsce zajął Adrian Bedna-
rek (wynik 15:40), a trzeci na mecie 
zameldował się Piotr Frydrychowski 
(czas 16:16).

Najszybsza wśród kobiet – Mar-
ta Szenk – uzyskała wynik 18:12. 
Jest to jej najlepszy rezultat w trwa-
jącej edycji. Warto dodać, że Marta 
wygrała klasyfikację generalną 
w poprzedniej edycji.

- Od k i lku sezonów widać 
u mnie tendencję spadkową, jeśli 
chodzi o wyniki na tej trasie, ale 
cóż – w tym roku kończę 40 lat, więc 
coraz szybsza już nie będę. Dzisiej-
szy bieg to dla mnie ogromna radość 
i niespodzianka. W zasadzie nie 
byłam przekonana do startu, dość 
późno wyszłam z domu, szybka roz-
grzewka, ale o dziwo od startu bie-
gło mi się bardzo dobrze. Weszłam 
w swój rytm, zaczęłam zbliżać się 
do dziewczyn, które były na prowa-
dzeniu i pomyślałam sobie: „Biegnę 
swoje”. I tak dobiegłam do mety 
pierwsza – relacjonuje Marta Szenk. 
- Może to jest jednorazowy wystrzał, 
ale staram się z takich drobnych rze-
czy cieszyć – dodaje. 

Drugie miejsce wywalczyła 
Daria Maik (wynik 18:27). Jako trze-
cia na metę wbiegła Zuzanna Latań-
ska (czas 18:37).

Tegoroczna edycja cyklu przy-
ciąga wyjątkowo dużą grupę osób 
biegających z psami. Są to zwierzaki 
przeróżnej wielkości, zarówno psy 
rasowe, jak i mieszańce.

- Czy  z psem jest łatwiej biegać? 
Tak, ale bardziej ze względu na psy-
chikę, bo Ajla to moja motywacja. 
Jeśli chodzi o pomoc fizyczną, to 
bywa różnie. Czasami nie chce jej się 
biegać, czasami trzeba się zatrzymać, 
czasami nieco zbiec ze ścieżki, bo 
coś ją zainteresuje. Trzeba być tego 
świadomym, że bieganie z psem to 
różne dodatkowe aspekty. Oczywi-
ście staramy się nie przeszkadzać 
innym biegaczom, mamy krótką 
linkę, żeby Ajla nie wbiegała niko-

mu pod nogi. Poza tym jest to pies, 
który potrafi biec z przodu, a do tego 
długodystansowiec – mówi Natalia 
Rakowska, właścicielka 3,5-rocznej 
suczki o imieniu Ajla, która trafiła do 
niej ze schroniska. Natalia i Ajla mają 
na koncie już 4 biegi CITY TRAIL.

Zawody CITY TRAIL Byd-
goszcz są poprowadzone ścieżkami 
Myślęcinka i Lasów Nadleśnictwa 
Żołędowo. Start, meta i biegowe 
miasteczko są zlokalizowane na 
Polanie Różopole. 

Kolejny bieg w Bydgoszczy jest 
zaplanowany na 23 lutego, a ostatnie 
zawody trwającej edycji odbędą się 
29 marca. Uroczyste podsumowa-
nie sezonu będzie zorganizowane 
w kwietniu. 

Cykl CITY TRAIL z Nationale-
-Nederlanden odbywa się w formule 
ogólnopolskiej. Poza Bydgoszczą 
zawody są organizowane w Kato-
wicach, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, 
Poznaniu, Szczecinie, Trójmieście, 
Warszawie i Wrocławiu. W trakcie 
sześciu jesienno-zimowych miesięcy 
odbędzie się łącznie sześćdziesiąt bie-
gów – po sześć w każdej lokalizacji.

Szczegółowe informacje oraz 
zapisy znajdują się na stronie www.
citytrail.pl.  KB

City Trail już za nami
Damian Rudnik i Marta Szenk zwycięzcami czwartego biegu CITy TRAIL z Nationale-
Nederlanden w Bydgoszczy w edycji 2019/2020, który odbył się 19 stycznia. 
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Do  p u s z e k  w o l o n t a r i u -
sze na dzień 13 stycznia 
zebrali ponad 709590.01. 

Jest to zatem bardzo satysfakcjonu-
jąca kwota, która pomoże w leczeniu 
wielu małych dzieci i na pewno jesz-
cze wzrośnie. Wiadomo już, że pad-
nie kolejny rekord. Na ten moment 
nieznana jest jednak suma, jaką uda 
się zgromadzić w wyniku licytacji. 
Niektóre z nich potrwają do końca 
stycznia. Wielką Orkiestrę wspierał 
również Prezydent Bydgoszczy, 
Rafał Bruski, który wraz z wolon-
tariuszami zbierał datki do puszki. 
Prężnie działało także Bydgoskie 
Centrum Wolontariatu, przygotowu-
jąc dla wolontariuszy ciepłe posiłki. 
Tradycyjnie już o godz. 20.00 miesz-
kańcy Bydgoszczy mogli podzi-
wiać „Światełko do nieba”. W tym 
roku wyglądało ono nieco inaczej. 
Tym razem zamiast głośnych fajer-
werków, w niebo wzbiło się koloro-
we konfetti. Wielu bydgoszczan nie 
kryło zdziwienia. 

Przypominamy też, że 17 stycz-
nia w ramach WOŚP zakończyła 
się zbiórka Bitcoinów.  Tu udało się 
zgromadzić 1332,13 zł. Akcję wspie-
rała kanga.exchange.

Inicjatywa ta rozpoczęła się 
podczas 23. Finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Fundacja 
zawsze szuka najnowszych i najlep-
szych rozwiązań technologicznych 
w kupowanych urządzeniach dla 
szpitali. Dlatego też bydgoski sztab 
postanowił wprowadzić rewolucję 
w kwestowaniu na rzecz finałów 
i zachęcić społeczność Bitcoin do 
wsparcia celów, jakie stawia przed 
nami kolejny WOŚP.

Do tej pory udało się uzbierać 
w Bitcoinach od pierwszej zbiórki:
• 23 Finał – 0.73795346 BTC
• 24 Finał – 2.01500176 BTC
• 25 Finał – 0.455983 BTC
• 26 Finał – 0.12237408 BTC
• 27 Finał – 0.34587163 BTC

Na mieszkańców Bydgoszczy, 
jak co roku w ramach każdego fina-
łu czekało mnóstwo atrakcji. Co się 
działo i kogo można było spotkać na 
Starym Rynku i w centrum miasta?

Moto DawcyUśmiechu

To grupa pozytywnie zakręcona 
ludzi z pasją o dobrych sercach. 
Już kolejny rok wspierali  Wielką 
Orkiest rę Świątecznej Pomocy. 
Pojawili się także Quad Team Byd-
goszcz,  chodzące maskotki Myszka 
Micki i Mini, para Minionków oraz 
dzielny Lew, z którymi mieszkańcy 
mogli zrobić sobie zdjęcia.

Jarek Brzeski

Dziennikarz, konferansjer, spiker 
sportowy. Specjalizuje się w prowa-
dzeniu imprez sportowych, koncer-
tów, konferencji i eventów firmo-
wych. Od 2009 roku poprowadził 
blisko 500 wydarzeń. Regionalne 
Finały WOŚP w Bydgoszczy wspiera 
swoim głosem od 2011 roku. W tym 
czasie zapowiadał w Bydgoszczy 
koncerty takich zespołów i artystów 
jak Sofa, Sebastian Makowski, Ino-
Ros, Cochise, Cleo, Jamal, Wanda 
i Banda czy Marta Gałuszewska. 

Niedzielny, 28. Finał WOŚP w Byd-
goszczy był dla niego dziewiątym 
w roli konferansjera. 

Agnieszka Adamczewska

To z pewnością jeden z najgłośniej-
szych debiutów 2018 roku. Pełna 
energii właścicielka wspaniałego 
głosu jest autorką hitu „Na wszyst-

ko przyjdzie czas”, który znalazł się 
w TOP20 utworów wykonywanych 
przez polskich artystów w stacjach 
radiowych w roku 2018. W sierpniu 
ukazał się drugi singiel artystki 
zatytułowany „W moje oczy patrz”, 
który także skradł serca wielu słu-
chaczy. Aktualnie wraz z producen-
tem Marcinem Kindla pracują nad jej 
debiutanckim albumem. 

Kali

Właściwie Marcin Kamil Gut-
kowski – polski raper. W latach 
2000–2010 członek zespołu Firma. 
Od 2009 roku współtwórca kolekty-
wu Ganja Mafia, a od 2011 roku pro-
wadzący solową działalność arty-
styczną. Współpracował z takimi 
wykonawcami jak: Afu-Ra, Bezczel, 
Borixon, Gedz, Hemp Gru, Kacper 
HTA, O.S.T.R., Paluch, Peja, Pezet, 
Popek, Sarius, Sobota, Sokół, Włodi 
czy Żabson.

ByDZIA-CoM-BAND!

Jest oczywistym już elementem 
bydgoskiego finału Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Kiedy 
w 2009 roku muzyczne środowisko 
muzyków rockowych i metalowych 
naszego miasta spotykających się na 
portalu www.bydzia.com skrzyknę-
ło się do stworzenia zespołu, który 
zagra tylko raz, aby dołożyć swoją 
cegiełkę do szczytnej akcji zbierania 
datków na rzecz potrzebujących, 
chorych dzieci byli ewenementem 
na skalę krajową. Inicjatywa Jarka 
Pabijana, wokalisty ówcześnie dzia-
łającego zespołu NOL, spotkała się 
z pozytywnym oddźwiękiem środo-
wiska, dzięki czemu bydgoski Stary 
Rynek rozkołysał się przy dźwię-
kach klasyki rockowych nut. Usły-
szeliśmy utwory Motorhead, TSA, 
Led Zeppelin, czy Scorpions, a ich 
przyjęcie było bardziej niż owacyj-
ne! Tegoroczna „odsłona” formacji 
jest tworzona przez muzyków zespo-
łów INFLICTION, ANY MORE, 
LOCOMOTIVE i uczestn iczek 
rockowych warsztatów wokalnych 
prowadzonych w Pałacu Młodzie-
ży i MDK nr 4.Tegoroczny pomysł 
muzyczny obejmował zwiększenie 
ilości polskich utworów, które usły-
szeli zgromadzeni na Starym Rynku. 
Zespół „Bydzia.com-band!” AD 
2020 tworzą:
• Marcin Noryśkiewicz – gitara,
• Adrian Lachowicz – gitara,
• Brian Gittmann – gitara,
• Mariusz Lemański – gitara,
• Rav Mathushchack – bass,

• Wojciech Stróżyński – perkusja,
• Paweł Pabijan – perkusja,
• Jarek Pabijan – śpiew,
• Julia Pituła – śpiew,
• Julia Ziółkowska – śpiew,
• Lila Laskowska – śpiew,
• Zuzanna Karpińska – śpiew

BANAU

To  trzy-osobowy zespół z Bydgosz-
czy i okolic, grający pozytywnego 
energetycznego rocka połączonego 
z rockowymi balladami. Na koncie 
mają około 500 koncertów; występ 
w „Must be the Music” (4x TAK!); 
występ na finale WOŚP pod Pałacem 
Kultury w Warszawie, na zaprosze-
nie samego Jurka Owsiaka;  koncer-
ty na żywo w studiu Polskiego Radia 
oraz występy w TVP. BANAU jest 
także rekordzistą w skali kraju pod 
względem ilości zagranych koncer-
tów podczas jednego finału WOŚP, 
ponieważ zagrał ich aż dziesięć, 
o czym wielokrotnie wspominał 
w mediach sam Jurek Owsiak.

Oprócz tego w finale WOŚP  po 
raz piąty udział wzięło Muzeum 
Komórek. Po raz pierwszy wysta-
wiali się podczas 24. finału na 
Starym Rynku w Bydgoszczy, aby 
w kolejnych latach kontynuować tą 
tradycję w namiocie MotoDawców 
Uśmiechu. Tegoroczny finał wyglą-
dał nieco inaczej. Muzeum Telefo-
nów Komórkowych wychodzi ze 
świata wirtualnego do realnego i już 
wkrótce będzie miało swoje miejsce 
na mapie Bydgoszczy. ME , KB

28. Finał WOŚP

Mieszkańcy i prezydent Bydgoszczy 
chętnie wspierali orkiestrę
Tegoroczny finał WoŚP okazał się bardzo udany. Dopisała zarówno frekwencja, jak i pogoda. 12 stycznia na Starym 
Rynku zjawiły się tłumy mieszkańców, a atmosfera, jak co roku była naprawdę gorąca. Finał przebiegał pod hasłem: „Wiatr 
w żagle – dla dziecięcej medycyny zabiegowej”.
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Komediowa propozycja Teatru 
Polskiego w Bydgoszczy to 
„Ptak” w reżyserii Magdy 

Drab, której premiera odbyła się 
1 grudnia. Wówczas spektakl został 
zgłoszony do V edycji Konkursu na 
Inscenizację Dawnych Dzieł Litera-
tury Polskiej „Klasyka Żywa”, który 
jest organizowany przez Instytut 
Teatralny im. Zbigniewa Raszew-
skiego. W konkursie wzięło udział 
41 spektakli z całej Polski.

13 stycznia została ogłoszona 
lista spektakli, które zakwalifiko-
wały się do finału Konkursu, a wraz 
z nią bardzo miła informacja dla 
Teatru Polskiego.

Komisja Artystyczna w składzie 
Patryk Kencki (przewodniczący), 
Tomasz Domagała, Jagoda Hernik 
Spalińska, Maria Marcinkiewicz-
-Górna, Rafał Węgrzyniak, Agniesz-
ka Wójtowicz, Kalina Zalewska 
przyznała bydgoskiemu teatrowi 
nagrodę specjalną. 

Uzasadnienie: Wyjątkowo przy-
znano również Nagrodę Specjalną 
w wysokości 30 tys. złotych dla 
teatru, który w sposób interesujący 
podjął próbę inscenizacji tekstu 
z repertuaru Reduty w związku 
z obchodami 100-lecia Reduty. 
Otrzymał ją Teatr Polski im. Hiero-
nima Konieczki w Bydgoszczy za 
spektakl „Ptak” Jerzego Szaniaw-
skiego w reżyserii Magdy Drab.

Najbliższa okazja do zobaczenia 
nagrodzonej produkcji pojawi się 
jeszcze w tym miesiącu. Na kolejne 
pokazy „Ptaka” Teatr Polski w Byd-
goszczy zaprasza 24 i 25 stycznia 
w piątek i sobotę o godz. 19.00.

o spektaklu:

Teatr od zawsze marzy o tym, by 
wpływać na rzeczywistość, zabie-
rać głos w sprawach publicznych, 
nadążać za aktualnymi problemami 
społecznymi. Sztuka w ogóle to 
narzędzie podejrzane, operujące 
podtekstami i szukające wolności.

A co ze sztuką, która jest tylko 
próbą dania ludziom odrobiny pięk-
na i radości? Co z komedią, która jest 
tylko komedią? Co jeśli ptak to po 
prostu… ptak. Żadnych podtekstów, 
zero polityki, czy współczesnych 
odniesień – w końcu coś dla zabawy. 
Ale czy na pewno?

I o czym właściwie jest ta 
sztuka?

Mieszkańcy pewnego miasta dowia-
dują się, że następnego dnia nad ich 
głowami wzniesie się wielki złocisty 
ptak. Podobno jakichś natchniony 
student szykuje n iezapomnia -
ne widowisko, na które zaprasza 
całe miasto. Tego wydarzenia nie 
przepuszczą oczywiście włodarze 
miasta, którzy będą chcieli strzec 
znanego dobrze wszystkim porząd-
ku. Przecież w tym mieście nigdy 
nie było i nie będzie takich ptaków! 
Ani takich zgromadzeń. Ani takich 
studentów. Najlepiej jeśli w ogóle 
będzie tak, jak było wcześniej.

Magda Drab reżyseruje niemalże 
stuletni tekst, w którym szuka odpo-
wiedzi na pytanie, czy teatr może coś 
zmienić? Czy śmiech i obcowanie ze 
sztuką mogą sprawić, że staniemy 
się lepsi? W końcu – zważając na 
niezwykłą aktualność tekstu Jerzego 
Szaniawskiego – czy sama rzeczy-
wistość w ogóle się zmienia? Może 
do zmiany potrzebny jest ptak?

Bydgoszc z  bie r ze  ud z ia ł 
w tegorocznej edycji presti-
żowego konkursu o tytuł Naj-

lepszego Europejskiego Celu Podró-
ży 2020 (European Best Destinations 
2020). Konkurs organizowany jest 
od 2009 roku przez międzynarodo-
wą organizację z siedzibą w Brukse-
li, której celem jest promocja kultury 
i turystyki w Europie.

- Ten konkurs to wyzwanie dla 
naszego miasta, ale też znakomita 
okazja do promocji Bydgoszczy 
w Europie. O ty tuł Najlepsze-
go Europejskiego Celu Podróży 
2020 będziemy walczyć z Atena-
mi, Paryżem, Rzymem i innymi 
turystycznymi gigantami. Jednak 
decyzja o aplikacji w konkursie 
i nominacja Bydgoszczy, jako jedy-
nego polskiego miasta to szansa, na 
przedstawienie naszego potencjału. 

Tym potencjałem jest oczywiście 
rzeka Brda, kiedyś wpływająca na 
rozwój gospodarczy, a dziś malowni-
cza, przyciąga jak magnes turystów. 
Teraz czas na mobilizację miesz-
kańców, od których zależy wynik 

konkursu – Mówi Michał Sztybel, 
zastępca prezydenta.

Bydgoszcz znalazła się wśród 
20 miast, do których warto się 
wybrać, a które wybrane zostały 
przez EBD. Wśród nich znalazły 
się: Rzym, Rotterdam, Sibiu, Ateny, 
Berlin, Colmar, Menorca, Tbilisi, 
Praga, Cork, Heviz, Wiedeń, Paryż, 

Rochefort (EDEN), Rijeka, Madryt, 
Cascais, Reykjavik oraz Namur.

- Bydgoszcz to idealne miejsce 
dla podróżników chcących odkry-
wać prawdziwe miasta z prawdziwy-
mi ludźmi i chcących doświadczyć 
czegoś niezwykłego – tak uzasadnia 
nominację Bydgoszczy Maximilien 
Lejeune, dyrektor European Best 
Destination.

O wyniku konkursu zdecydu-
je głosowanie internetowe, które 
potrwa do 5 lutego. Zachęcamy 
wszystkich mieszkańców, a także 
osoby które odwiedziły nasze miasto 
i zachwyciły się klimatem panują-
cym w mieście do oddawania elek-
tronicznych głosów na stronie www.
bydgoszcz.pl/ebd. Głosować można 
raz w tygodniu. 

Bydgoskie Centrum Informacji 
przygotowało specjalne tablice, dzię-
ki którym mieszkańcy mogą zachę-
cać innych do głosowania. Wystar-
czy zrobić sobie zdjęcie z tablicą, 
na której napisane jest „Głosuję na 
Bydgoszcz”, by wesprzeć promocję 
tej akcji. Plansze dostępne są w BCI 
przy ul. Batorego 2. ■

Prestiżowe wyróżnienie 
dla spektaklu bydgoskiego 
Teatru Polskiego
Najnowsza produkcja Teatru Polskiego w Bydgoszczy została doceniona.  Spektakl „Ptak” w reżyserii Magdy Drab, 
którego premiera odbyła się w grudniu, został nagrodzony przez Komisję Artystyczną  konkursu „Klasyka Żywa”.

Bydgoszcz może zostać Najlepszym 
Europejskim Celem Podróży 2020
Rozpoczęło się głosowanie internetowe 
Bydgoszcz to jedyne polskie miasto nominowane w konkursie na najlepszy europejski cel podróży. Nasze miasto 
powalczy o ten zaszczytny tytuł m.in. z Rzymem, Atenami, Berlinem i Paryżem. Głosowanie potrwa do 5 lutego.

 

Najbliższe przedstawienia 
spektaklu „Ptak”  
w Teatrze Polskim

24 i 25 stycznia 
o godz. 19.00
Spektakl „Ptak” Jerzego 
Szaniawskiego reżyserowała 
Magda Drab.
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Opera Nova
Don Carlos 
Opera

25.01.2020 godz. 19:00 
26.01.2020 godz. 18:00 
28.01.2020 godz. 19:00 

Po paryskiej prapremierze „Don 
Carlosa” Verdi nie był w pełni zado-
wolony z pierwotnej wersji swego 
dzieła i kilkanaście lat później, 
zabrał się do powtórnego opracowa-
nia opery. W  1884 roku opracowane 
zostało nowe libretto w języku wło-
skim - dla mediolańskiej La Scali. 
Dzieło z biegiem czasu zdobyło 
sobie zasłużone powodzenie i po 
dziś dzień zaliczane jest do kanonu 
największych arcydzieł włoskiej 
muzyki operowej. 

Libret to Giuseppe Verdiego 
powstało na kanwie dramatu Schil-
lera, pt. „Don Carlos.”

Awantura w Recco, czyli 
Drzewko wolności

Libretto Wojciecha Młynarskiego 
według pomysłu Adama 
Mickiewicza.

7.02.2020 (piątek), godz. 19:00 
8.02.2020 (sobota), godz. 19:00 
9.02.2020 (niedziela), godz. 18:00

Bydgoska prapremiera dzieła 
w jego nowej redakcji muzycz-
nej odbyła się 27 października 
2018 roku, przed przypadającą kil-
kanaście dni później setną rocznicą 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Według relacji Antoniego 
Edwarda Odyńca, przyjaciela Ada-
ma Mickiewicza z czasów filarec-
kiej młodości i późniejszego jego 
kronikarza, poeta myślał o libretcie 
operowym opisującym losy polskie-
go legionisty. 

Przypomnijmy, że w 1797 r. sta-
rania generała Jana Henryka Dąbrow-
skiego doprowadziły do powstania 
na terenie Włoch Legionów Polskich. 
Wierzyli, że przez pokonaną przez 
Napoleona Austrię przejdą do Polski. 
Rzeczywistość okazała się bardziej 
skomplikowana. W 1799 r. polscy 
legioniści wzięli udział w walkach 
i odnieśli szereg porażek oraz cięż-
kie straty w bitwach: pod Weroną, 
w oblężonej Mantui oraz w ciągu 
zaciekłej trzydniowej bitwy nad 
Trebbią. Rany poniesione w tej 
ostatniej leczy ( i romansuje) w ligu-
ryjskim miasteczku Recco niejaki 
Tadeusz. Recco leży niedaleko Reg-
gio Emilia, gdzie na pierwszy widok 
Wojska Polskiego, Józef Wybicki 
napisał swoją bojową „Pieśń Legio-
nów Polskich we Włoszech”, czyli 
Mazurka Dąbrowskiego. 

Obecna, druga wersja Awantury 
w Recco napisana została prze kom-
pozytora libretta  –  Macieja Małec-
kiego w latach 2017-2018 na zamó-
wienie Opera Nova w Bydgoszczy. 
Nie różnie się ona jednak w warstwie 
literackiej od pierwszej, zmianie 
natomiast uległa warstwa muzyczna. 
Dokonano szeregu zmian, a całość 
zyskała nową instrumentację.

Kujawsko-
Pomorskie 
Centrum Kultury 
(KPCK)
„Walizkowy teatrzyk 
lalkowy” – warsztaty 
teatralne dla grup 
zorganizowanych

28.01.2020 godz. 10:00

Koszt udziału w spotkaniu wynosi 
7 zł od osoby. 

Czego pot rzeba, aby zrobić 
w domu teatrzyk stolikowy? Kto 
może zostać aktorem w tak im 
teatrzyku? Tego wszystkiego dowie-
dzą się uczestnicy warsztatów dla 
dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Pod-
czas spotkania dzieci nie tylko prze-
niosą się w zaczarowany świat baśni, 
ale poznają też podstawy warsztatu 
aktorskiego ćwicząc dykcję i plasty-
kę ruchu. Zajęcia przeznaczone są 
dla grup zorganizowanych. 

Obowiązują zapisy pod nr. tel. 
510 005 672 oraz adresem e-mail: 
promocja@kpck.pl. Ilość miejsc 
jest ograniczona.

Z cyklu „Portrety”:  
Ignacy Bulla.  
Prowadzenie:  
Urszula Guźlecka

30.01.2020 godz. 18:00

Wstęp wolny.

PORTRETY – to cykl spotkań 
odbywających się w Salonie Hoffman 
Kujawsko-Pomorskiego Centrum 
Kultury, poświęconych ludziom kul-
tury, nauki, sportu i życia społeczne-
go, którzy wywarli wpływ na rozwój 
i wizerunek naszego regionu. 

Wydarzenie realizowane jest 
wspólnie z dziennikarką Urszulą Guź-
lecką, autorką filmów, programów 
radiowych i telewizyjnych. Podczas 
spotkania dziennikarka porozmawia 
z zaproszonym gościem. Zaprezen-
towany zostanie  również 30 min. 
film o bohaterze wieczoru autorstwa 
Urszuli Guźleckiej, a wyprodukowa-
ny przez TVP3 Bydgoszcz. 

Kultura w Bydgoszczy
W styczniu warto znaleźć czas dla siebie i podążyć karnawałowym krokiem. W nowym roku w Bydgoszczy jest, co robić 
i na pewno nie powinniśmy narzekać na nudę. Imprez kulturalnych nie brakuje i z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. 
Zapraszamy do zapoznania się z krótkim przewodnikiem po tych najciekawszych wydarzeniach organizowanych przez 
bydgoskie instytucje. 

KPCK: walizkowy teatrzyk

opera Nova: Awantura w Recco
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Ignacy Bulla – absolwent Pań-
stwowego Zespołu Szkół Plastycz-
nych im. Leona Wyczółkowskiego 
w Bydgoszcz oraz Państwowej 
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych 
w Poznaniu. 

Dyplom obronił w 1967 roku 
w pracowni prof. Jacka Pugeta i Mag-
daleny Więcek. Malarz, grafik, rzeź-
biarz i satyryk, ministerialny rze-
czoznawca w dziedzinie malarstwa 
współczesnego, a także współza-
łożyciel (wraz z Michałem Kubia-
kiem i Januszem Bałdygą) Grupy 
Bydgoskiej – Galerii 1+X. Autor 
wielu wystaw indywidualnych oraz 
uczestnik 45 wystaw zbiorowych 
w kraju i za granicą. Jego prace znaj-
dują się m.in. w zbiorach Muzeum 
Okręgowego w Bydgoszczy, Cen-
trum Sztuki Współczesnej w Toru-
niu oraz w prywatnych kolekcjach na 
całym świecie. 

Uhonorowany medalem im. 
Jerzego Su l imy Ka m ińsk iego 
w dziedzinie sztuk plastycznych 
i „Szelągiem Bydgoskim” – meda-
lem przyznany za szczególne zasługi 
w upowszechnianiu kultury i sztuki. 
Ignacy Bulla jest uznawany za jed-
nego z najwybitniejszych współcze-
snych polskich portrecistów – portre-
ty jego autorstwa można podziwiać 
między innymi w holu głównym 
Urzędu Miasta Bydgoszczy. 

Filharmonia 
Pomorska
IMPROWIZACJE FILMOWE

31.01.2020, godz. 19:00

W pierwszej części koncertu 
Filip Presseisen będzie improwizo-
wał na organach do filmu niemego 
„Młody Sherlock Holmes” („Sher-
lock Jr.”, 1924) w reżyserii Bustera 
Keatona, co nawiązuje do amerykań-
skiej tradycji improwizacji do kina 
niemego na organach kinowych. 

W drugiej części Capella Byd-
gost iensis zaprezentuje muzykę 
filmową w tym z organistą, który 
zagra, opracowane na orkiest rę 
i organy, utwory: Arvo Pärta – My 
Heart’s in the Highlands. Kompo-
zycję tę bardzo spopularyzował 
słynny obraz Paola Sorrentino pt. 
„Wielkie piękno” (2013), wielo-
krotnie nagrodzony, także Osca-
rem; Hansa Zimmera – fragment 
muzyki z utytułowanego filmu SF 
„Interstellar” (2014) w reż. Chri-
stophera Nolana; Johna Williamsa 
utwór solo na organach Marsz 
Imperialny z kultowych „Gwiezd-
nych Wojen”. Zwany też „Tematem 
Lorda Vadera”, który pojawił się 
w V części pt. „Imperium kontrata-
kuje” (1980). 

Fi l ip Presseisen - organista 
i improwizator. Stypendysta bawar-
skiego programu BAYHOST ukoń-
czył Hochschule für Musik w Würz-
burgu i Lubece. Absolwent Andrzeja 
Chorosińskiego na Uniwersytecie 
Muzycznym w Warszawie. Koncer-
tuje zarówno w kraju jak i za granicą. 

Jako improwizator wykonywał na 
organach muzykę do filmów niemych 
oraz współpracował z zespołem Flo-
res Rosarum i Kantorei Sankt Barba-
ra. W 2015 wygrał konkurs Centrum 
Edukacji Artystycznej na napisanie 
programu nauczania przedmiotu 
„organy”, który stał się modelem 
edukacji w szkołach muzycznych 
w Polsce. Ponadto laureat wielu 
fest iwali i konkursów, ostatnio 
w 2019 – Międzynarodowego Kon-
kursu Improwizacji w Schwäbisch 
Gmünd. Wykładowca m.in. Mię-
dzyuczelnianego Instytutu Muzyki 
Kościelnej w Krakowie i Akademii 
Sztuki w Szczecinie. Kantor kościoła 
św. Marcina w Krakowie. 

Magdalena Miśka - absolwentka 
Wydziału Radia i Telewizji Uni-
wersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Od 2005 roku w zespole RMF 
Classic. Autorka wielu radiowych 
programów, poświęconych sztuce 
filmowej („Cały ten film”, „Mistrzo-
wie drugiego planu”). Laureatka 
nagrody Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej za audycję „Moje kino” 
(2010). Stworzyła i prowadzi Listę 
Przebojów Muzyki Filmowej, która 
jest jedynym tego typu programem 
w Polsce. 

Dla RMF Classic rozmawiała 
z największymi osobowościami 
kina, muzyki i literatury. Jako konfe-
ransjer związana m.in. z Festiwalem 

Muzyki Filmowej w Krakowie, pre-
stiżowymi wydarzeniami kultural-
nymi, festiwalami, licznymi koncer-
tami muzyki klasycznej i filmowej 
w całym kraju.

AMERICAN POPS 
CONCERT 
KoNCeRT Z NIANIĄ
24.01.2020 godz. 19:00

Bilety dla dzieci w cenie 1 zł będą 
do odbioru w kasie biletowej FP.

Niezwykle atrakcyjne spotkanie 
z kunsztem i projektem AMERI-
CAN POPS CONCERT maestro 
Smolija. Mistrz batuty poprowadzi 
nas w muzyczny świat ze Wschodu 
na Zachód, czyli z Broadwayu do 
Hollywood. 

Mariusz Smolij mieszka w Sta-
nach Zjednoczonych od blisko 30 lat. 
Wyjechał z Polski jako skrzypek – 
muzyk Kwartetu Smyczkowego im. 
Krzysztofa Pendereckiego. W USA 
kontynuował studia dyrygenckie 
i kameralistykę, w 1998 otrzymał 
tam stopień doktorski. 

Artysta podczas wieloletniej 
kariery artystycznej zdobył również 
szerokie uznanie za kreatywność 
programową, podnoszenie poziomu 
artystycznego pracujących z nim 
orkiestr oraz kunszt pedagogiczny 
i umiejętności popularyzowania 
muzyki. Został m.in. Kawalerem 
Krzyża Orderu Zasługi Rzeczy-
pospolitej Polski za pokazywanie 
piękna kultury polskiej za granicami 
naszego kraju, w szczególności za 
oceanem. Od 2016 do 2019 pełnił 
rolę dyrektora artystycznego Toruń-
sk iej Ork iest ry Symfonicznej. 
Z orkiestrami Filharmonii Pomor-
skiej współpracuje regularnie od 
wielu lat. 

Pod dyrekcją artysty i z pianistką 
Ewą Kupiec Capella Bydgostiensis 

dokonała nagrań utworów Grażyny 
Bacewicz dla znanej w świecie firmy 
fonograficznej Naxos. Płyta pt. „Gra-
żyna Bacewicz: Symphony for String 
Orchestra” otrzymała nagrodę Fry-
deryk 2015 w kategorii Najlepszy 
album polski za granicą.

Na czas trwania koncertu będzie 
można zostawić dzieci (od 3 do 
7 roku życia) pod opieką wykwalifi-
kowanych animatorów z UKW. 

Teatr Polski 
Klub kawalerów

1.02.2020 godz. 19.00  
SPeKTAKL / duża scena 
Setny pokaz spektaklu

Silna i poważna deklaracja pię-
ciu mężczyzn na temat (nie)zawie-
rania małżeńskich związków zostaje 
zachwiana, gdy w progach Klubu 
kawalerów pojawia się kobieta. 
W nieugięte i bezżenne, jak dotąd, 
towarzystwo wkrada się wątpliwość. 
W głosach pojawiają się pojedyncze 
zająknięcia, kroki okazują się bar-
dziej chwiejne. Siwe włosy układają 
się zalotnie nad czołem, podobnie 
buty lśniące jak nigdy, krawaty, 
zdobne poszetki... 

Ale zaraz, panowie! Starokawa-
lerstwo jest wszak postawą godną 
najbardziej wytrwałych jednostek 
w tym matrymonialnym społe-
czeństwie. Przejściowy kryzys, 
który byliśmy w stanie przetrwać, 
nie powinien prowokować decyzji 
pochopnych, deklaracji idących zbyt 
daleko. Sytuacja w trybie wręcz 
natychmiastowym musi powrócić 
do stanu pierwotnego! Co jeśli jed-
nak umowa między kawalerami 
wygasła na zawsze? Jeśli bieg zda-
rzeń potoczy się dalej, rozwinie się 
niebezpiecznie? Ta dumna życiowa 
dewiza, której podjęła się grupa 

opera Nova: Don Carlos

Filharmonia: American PoPS Concert maestro SmolijaMCK: ożenek

Kultura w BydgOszczy
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nieco tylko podstarzałych męż-
czyzn, może się rozmyć wraz z poja-
wieniem się kolejnych postaci płci 
przeciwnej. Jak tylko poradzić sobie 
z konsekwencją wypowiedzianych 
już zdań? Nie uchodzi wycofać się 
naprędce, czmychnąć niepostrzeże-
nie nie zważając na skutki.  Trzeba 
będzie stanąć naprzeciw siebie w tej 
arcygroźnej bliskości drugiego ciała.

Inna dusza

2.02.2020 godz. 16.00 
Duża scena / spektakl kameralny

Sztuka powsta ła w oparciu 
o utwór Łukasza Orbitowskiego pt.: 
„Inna dusza”. 

- Dwa tygodnie temu przyszła mi 
do głowy myśl, by zabić Dominikę. 
Nie wiem czym to było spowodowa-
ne, ale czułem, że wzbiera we mnie 
agresja. Obmyśliłem jak dokonam 
zabójstwa – powie Jacek B., 13 maja 
1999 r., po całonocnym przesłucha-
niu. Nad ranem śledczy usłyszy, że to 
nie była jedyna ofiara zatrzymanego. 

Nareszcie się z tego wyzwoliłem 
– doda na koniec. Sąsiedzi będą się 
dziwić; to w końcu całkiem dobry 
chłopak był. Uprzejmy, z normalnej 
rodziny, nie pił, nie palił. W szkole, 
co prawda, nie szło mu dobrze, za to 
w cukierni był wzorem dla innych. 

Właściciel zakładu powie: - Naj-
lepszy z moich uczniów: dokładny, 
wręcz pedantyczny, do tego arty-
styczna żyłka. Na 650-lecie Byd-
goszczy zrobił makietę zabytkowych 
spichrzy z czekolady i herbatników.  
Na wizję lokalną do mieszkania 
zamordowanej 16-latki wejdzie 
z promiennym uśmiechem. Spokoj-
nie wskaże miejsca, gdzie schował 
zakrwawione ubrania i narzędzia 
zbrodni: tłuczek do mięsa i nóż. 

Równe dwadzieścia lat później, 
Michał Siegoczyński, reżyser cenio-
ny za przenikliwą obserwację posta-
ci, o których mówi ze sceny, bierze 
na warsztat historię bydgoskiego 
mordercy. Czym jest ów „pierwia-
stek zła”, który świadkowie procesu 
rzekomo widzieli w oczach oskar-
żonego? Czy chęć destrukcji przy-
chodzi z zewnątrz, czy jest uśpiona 
w każdym z nas? I w końcu, co może 
czuć człowiek, kiedy pozbywa życia 
drugiego człowieka? 

S p e k t a k l  b i e r z e  u d z i a ł 
w 26. Ogólnopolskim Konkursie na 
Wystawienie Polskiej Sztuki Współ-
czesnej.

MCK (Miejskie 
Centrum Kultury)
Wystawa na ekranie:  
Munch 150 z Munchmuseet 
i Nasjonalgalleriet w Oslo
26.01.2020 godz. 14.00 
Wstęp: 25 zł. 
Kino oRZeŁ

W 2013 roku cała Norwegia 
obchodziła 150. rocznicę urodzin 
Edvarda Muncha (1863 – 1944), jed-
nego z ważniejszych reprezentantów 

sztuki współczesnej. Zorganizowana 
z tej okazji wystawa została okrzyk-
nięta „jedyną taką w życiu”. 

Globalne zainteresowanie było 
ogromne – nie tylko z powodu pre-
zentacji jednego z czterech obrazów 
„Krzyk”, który nieco wcześniej 
ustanowił nowy rekord cenowy na 
aukcji publicznej kwotą 120 mln 
dol. Wielu widzów zna Muncha 
jako autora „Krzyku”, ale nigdy nie 
widziało jego innych prac, które są 
równie godne uwagi i dzięki którym 
potwierdza on swoje miejsce jako 
jeden z największych artystów jacy 
kiedykolwiek żyli. 

Wystawa „Munch 150” była 
współorganizowana przez miesz-
czące się w Oslo Muzeum Narodowe 
i Muzeum Muncha. Wydarzenie 
zgromadziło największą liczbę klu-
czowych dzieł Muncha w jednym 

miejscu w historii – łącznie 220 płó-
cien i rysunków. 

Film oprócz samej wystawy 
i poszczególnych dzieł prezentuje 
kulisy przygotowań do tak dużej 
ekspozycji oraz pogłębione spojrze-
nie na życie i twórczość człowieka, 
który żył od połowy XIX wieku, aż 
po niemiecką okupację Norwegii 
w czasie II wojny światowej. Narra-
tor Tim Marlow oraz goście specjal-
ni – znawcy tematu – przedstawiają 
złożoność twórczości Muncha.

Teatr CZEMU NIE?  
„www.ożenek.pl”

29.01.2020 godz. 16.00 
Bilety w cenie 5 zł (dostępne 
w kasie MCK).

Zdarzenie całkiem wiarygodne 
w dwóch aktach ze śpiewem, inspi-
rowane i przeplatane „Ożenkiem” 
Mikołaja Gogola. „Do zakochania 
jeden krok” jak śpiewał Andrzej 
Dąbrowski! Cóż jednak ma zrobić 
Ewa, która od ponad pięćdziesięciu 
lat boi się tego pierwszego kro-
ku? Poddać się presji środowiska, 
przestać być singielką i wyjść za 
mąż? Tylko po co? I skąd tego męża 
wziąć??? I tutaj z pomocą przy-
chodzi jej Wszechmocny Internet 
i współczesna swatka Marianna! 

Zapraszamy do obejrzenia około 
miłosnych perypetii “biblijnej pary”: 
Adama i Ewy. 

Scenariusz – Krzysztof Ryzlak 
OBSADA: EWA – urzędniczka 
Ministerstwa, singielka / Ewa Kukuła 

LUDMIŁA – gosposia Ewy / Elżbieta 
Olejnik MARIANNA – swatka z IBM 
/ Stenia Augsburg ROBERTO – jej 
przyjaciel / Andrzej Zielonka ADAM 
– spadkobierca, kawaler na wydaniu 
/ Jerzy Gawłowski TOMASZ – wuj, 
zarządca majątku Adama / Stani-
sław Borkowski BLONDI – I panna 
na wydaniu / Barbara Trzaskalska 
RUDA – II panna na wydaniu / Maria 
Jabłońska CZARNA – III panna na 
wydaniu / Marlena Kluk SZATYN-
KA – IV panna na wydaniu / Wanda 
Majchrowicz ARCHANIOŁ / Stani-
sław Kołodziejczak ANIOŁ 1 / Irena 
Łukasiak ANIOŁ 2 / Helena Kowal-
ska ANIOŁ 3 / Stenia Szadkowska 
ANIOŁ 4 / Władysław Krysiak 
Przygotowanie wokalne i opracowa-
nie muzyczne piosenek / MAGDA 
PTASZYŃSKA Nagranie piosenek / 
MICHAŁ CHOJNACKI Projekt pla-
katu / MARTA FIJAŁKOWSKA Sce-
nografia i kostiumy / KRZYSZTOF 
RYZLAK, KAROLINA ŁABĘCKA 
i ZESPÓŁ Światła / PAWEŁ ŁABĘC-
KI Nagłośnienie / JAROSŁAW SZY-
MANIAK Scenariusz i reżyseria / 
KRZYSZTOF RYZLAK.

LPKiW 
Myślęcinek
Styczeń: Ferie w Zoo

08.02. Akademia Biegacza

23.02. Bieg City Trail

Kultura w BydgOszczy

Sekrety przedwojennej 
Bydgoszczy
„Mord na Zimnych Wodach” to debiut literacki Małgorzaty 
Grosman. To niezwykły kryminał, idący wbrew trendom 
nakazującym epatowanie tanią mrocznością i wyłapywanie 
najbardziej wyuzdanych rodzajów morderstw. Morderstwo 
tu jest, ale autorka skupia się na ścigającym przestępcę 
aspirancie Fąferku, przenikliwym stróżu prawa z Bydgoszczy.

Fąferek nie jest żadnym Sher-
lockiem Holmesem. To bystry 
przedstawiciel policji, zdający 

sobie sprawę z własnych ograniczeń. 
Porównując jego warsztat pracy ze 
współczesnym, aż dziw, że przy uży-
ciu książki adresowej i telefonicznej 
oraz umiejętności dojścia do sedna 
sprawy, jest w stanie rozwikłać 
sprawę zabójstw, która rzeczywiście 
przedwojenną Bydgoszczą wstrzą-
snęła i była na pierwszych stronach 
ówczesnych gazet. I to Bydgoszcz 
właśnie jest równoprawnym bohate-
rem tej książki. Przedwojenne realia 
tego miasta zostały tu doskonale 
odmalowane. Bydgoszcz aspiranta 
Fąferka może wydawać się mroczna 

i niepokojąca, jednak chodząc dziś 
po jego śladach czuje się wzruszenie 
i bliskość dawnych lat zapisaną na 
bruku, na elewacjach secesyjnych 
kamienic, w podwórkach, z których 
wiele wygląda wciąż tak samo jak 
wtedy. 

Autorka zadbała o jeszcze jed-
ną ważną rzecz, która dodaje temu 
kryminałowi niewątpliwego uroku 
– odtworzyła zapomnianą już bydgo-
ską gwarę. 

Jeśli ktoś sięgnie po książkę 
Małgorzaty Grosman, musi liczyć 
się z tym, że zostanie przeniesio-
ny  w czasie do przedwojennej Byd-
goszczy i szybko z niej nie wróci. ■

 

Teatr Polski: Inna dusza

KPCK: Portrety - Ignacy Bulla
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365 DNI
• Premiera: 7 lutego 2020 
• Produkcja: Polska 2020
• Reżyseria: Barbara Białowąs

„365 dni” to pierwszy polski ero-
tyk. Film powstał na podstawie best-
sellerowej książki autorstwa Blanki 
Lipińskiej. To nie kolejna komedia 
romantyczna, ale opowieść o pożą-
daniu i pragnieniach. 

Massimo Tor r icel l i ,  młody 
i przystojny szef sycylijskiej rodzi-
ny mafijnej po zamachu, w którym 
ginie jego ojciec, jest zmuszony prze-
jąć rządy. Laura Biel jest dyrektorką 
sprzedaży w luksusowym hotelu. 

Odnosi sukcesy zawodowe, 
ale w życiu prywatnym brakuje jej 
namiętności. Podejmuje ostatnią 
próbę ratowania związku. Razem 
z partnerem i przyjaciółmi leci na 
Sycylię. Laura nie spodziewa się, że 
na jej drodze stanie Massimo – naj-
niebezpieczniejszy mężczyzna na 
wyspie, który porwie ją, uwięzi i da 
365 dni na… pokochanie go.

Gang zwierzaków
• Premiera: 7 lutego 2020
• Produkcja: USA 2019
• Reżyseria: Reinhard Klooss

Pełna przygód animowana kome-
dia o paczce czworonogów, która musi 
wspólnymi siłami ocalić swoje mia-
sto. W świecie przyszłości, gdy ludzie 
przegrywają rywalizację z robotami, 
cała nadzieja w zwierzakach domo-
wych. Czas zerwać się ze smyczy! 

Gdy w Robopolis mieście przy-
szłości władzę przejmują zbuntowane 
roboty, ludzie muszą natychmiast 
opuścić miasto. Grupa rozpieszczo-
nych, przyzwyczajonych do luksusów 
zwierzaków domowych z elegancką 
kotką Bellą na czele, nie bardzo umie 

radzić sobie bez swoich opiekunów. 
Co innego bezpański pies Roger. 
On jest w siódmym niebie. Zna ulice 
jak własną kieszeń i bez nadzoru 
ludzi łatwo potrafi zdobyć smaczne 
kąski i wywieść w pole mechanicz-
nych stróżów prawa. 

Wkrótce jednak nawet on zaczy-
na tęsknić za ludźmi, bo roboty 
zaczynają się coraz bardziej pano-
szyć i planują zburzenie całego mia-
sta. Roger, jego przyjaciel Bob czyli 
robot o gołębim sercu oraz Bella i jej 
zadzierający nosa kompani, muszą 
połączyć siły w walce o swoje domy, 
miasto, może nawet cały świat, 
a przy okazji o swoich kochanych 
opiekunów.

Ptaki Nocy 
(i fantastyczna 
emancypacja 
pewnej Harley 
Quinn)
• Premiera: 7 lutego 2020
• Produkcja: USA 2020
• Reżyseria: Cathy Yan

A znacie to o policjantce, kanar-
ku, wariatce i mafijnej księżniczce? 
Ptaki Nocy (i fantastyczna eman-
cypacja pewnej Harley Quinn) to 
pokręcona historia, opowiadana 
przez samą Harley w stylu, w jakim 
tylko ona może ją opowiedzieć. 

Kiedy najbardziej narcystyczny 
z bandziorów Gotham, Roman Sio-
nis, i jego oddana prawa ręka Zsasz 
biorą na cel niejaką Cass, w poszuki-
wania dziewczyny angażuje się całe 
miasto. Nieprawdopodobny zbieg 
okoliczności krzyżuje drogi Har-
ley, Łowczyni, Czarnego Kanarka 
i Renee Montoyi. 

Cztery diametralnie różniące 
się kobiety nie mają wyjścia. Muszą 
współpracować, żeby pokonać 
Romana.

Małgosia i Jaś / 
napisy
• Premiera: 31 stycznia 2020
• Produkcja:   
 Irlandia/Kanada/USA 2020
• Reżyseria: Oz Perkins

Dawno, dawno temu w odległej 
baśniowej krainie… nic nie przy-
pomina bajki. Wszechobecny głód 
i brak pracy, zmusza rodzeństwo Mał-
gosię i Jasia do opuszczenia rodzin-
nego domu w poszukiwaniu lepszego 
miejsca do życia. Jedyna znana im 
droga wiedzie przez niekończący się 
las, który wydaje się pulsować jakimś 
odwiecznym życiem. 

Wyc ieńczone w ie lod n iową 
wędrówką i nieopuszczającym ich 
strachem dzieci trafiają wreszcie na 
ludzkie domostwo. Mieszkająca tu 
dziwna kobieta oferuje im gościnę 
i posiłek. Przekraczając próg jej 
domu, Małgosia i Jaś trafiają do 
miejsca gorszego niż piekło…

Zenek
• Premiera: 14 lutego 2020
• Produkcja: Polska 2020
• Reżyseria: Jan Hryniak

Scenariusz opowiada historię 
opartą na życiorysie Zenka Marty-
niuka, gwiazdy muzyki popularnej.

Jest to opowieść ubarwiona 
zdarzeniami, które przytrafiały 
się w tamtym czasie muzykom 

disco polo, a których konsolidacja 
w jednym filmie pozwala barwniej 
nakreślić realia lat osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych w Polsce. 

Oś fabuły zbudowana jest jak 
film paradokumentalny. W różnych 
momentach pojawiają się współcze-
sne postacie bohaterów (grane przez 
aktorów), które wspominają i zapo-
wiadają wydarzenia.

Małe kobietki 
• Premiera: 31 stycznia 2020
• Produkcja: USA 2019
• Reżyseria: Greta Gerwig

Spojrzenie Gerwig na ukochaną 
przez publiczność historię czterech 
sióstr March, zdeterminowanych, 
by żyć po swojemu, jest zarówno 
ponadczasowe, jak i silnie osadzone 
w rzeczywistości.

Poznajmy się 
jeszcze raz
• Premiera: 31 stycznia 2020
• Produkcja: Francja 2019
• Reżyseria: Nicolas Bedos

Zagubiony w świecie nowych 
technologii, wzdychający do tele-
fonów stacjonarnych, papierowych 
książek i wąsów rysownik komiksów 
Victor (w tej roli gwiazda francuskie-
go kina, Daniel Auteuil), nieoczeki-
wanie dostaje propozycję nietypowej 
podróży w czasie. Mężczyzna przyj-
muje ją tym chętniej, że jego mał-
żeństwo się sypie, a żona Marianne 
(w tej roli Fanny Ardant) w niczym 
nie przypomina cudownej dziewczy-
ny, w której kiedyś się zadurzył. 

Wybiera więc lata 70., by znów 
móc wejść do baru „Belle Epoque”, 
bezkarnie zapalić papierosa przy 
stoliku i z drżącym (po raz pierwszy 
od tak dawna!) sercem czekać, aż 
w drzwiach pojawi się rudowłosa, 
seksowna, niezależna Marianne. 

Odtworzona na jego życzenie 
epoka wydaje się Victorowi o wiele 
prawdziwsza niż współczesność, 
w której wszystko – od międzyludz-

kich relacji przez pracę, po sztukę – 
staje się wirtualne.

Proxima
• Premiera: 24 stycznia 2020
• Produkcja: Francja 2019
• Reżyseria: Alice Winocour

Sara (Eva Green) jest astro-
nautką. Jako jedyna kobieta bierze 
udział w wyczerpującym szkoleniu 
Europejskiej Agencji Kosmicznej. 
Każdego dnia pod kontrolą maszyn 
i specjalistów poddana ekstremal-
nym warunkom, jakie panują na 
statku kosmicznym, ćwiczy wytrzy-
małość swojego organizmu. 

Jej codzienność to nie tylko mor-
dercze treningi, ale również ciągłe 
udowadnianie męskiej części załogi, 
że zasługuje na miejsce w zespole. 
W domu zrzuca skafander i jest 
mamą 7-letniej Stelli. 

Kiedy zostaje wybrana na członka 
załogi misji „Proxima”, jej dotych-
czasowe życie zaczyna się kompli-
kować. Jako astronautka jest gotowa, 
by spełnić swoje marzenia i polecieć 
w kosmos, jako mama boi się rozłąki 
z córką. Każda decyzja jest dobra i zła 
jednocześnie. Wyprawa w kosmos cza-
sami okazuje się mniejszym wyzwa-
niem niż zwykłe życie na Ziemi.

Multikino

Balet Bolszoj: 
Giselle
• Giselle muzyka: Adolphe Adam 
• Choreografia: Aleksiej Ratmański 
• Czas trwania: ok. 2,5 godz.
• Pokaz: 26 stycznia 2020, g. 16.00

Tytuł uwielbiany przez miłośni-
ków baletu na całym świecie w nowej 
inscenizacji: transmisja na żywo, 
z Moskwy, w styczniu w Multikinie. 
Ukoronowanie stylu romantycznego 
w balecie, tytuł uwielbiany przez 
baletomanów całego świata powraca 
w nowej inscenizacji. Wiejska dziew-
czyna Giselle zakochuje się w przy-
stojnym młodzieńcu, nie wiedząc, że 
to książę Albert w przebraniu. 

Książę nie może ożenić się z ubo-
gą panną, ma już zresztą narzeczoną. 
Gdy prawda wychodzi na jaw, Giselle 
umiera z rozpaczy i dołącza do wił – 
duchów dziewcząt, które zmarły przed 
ślubem. Nocą, w scenerii leśnego 
cmentarza, Giselle powstaje z grobu 
i jeszcze raz spotyka Alberta, którego 
na miejsce jej spoczynku przywiodły 
wyrzuty sumienia. Młodzieniec jest 
jednak w niebezpieczeństwie… 

W swojej premierowej wersji 
Aleksiej Ratmański chce ukazać ten 
kanoniczny balet z nowej, świeżej 
perspektywy. 

Filmowy rozkład jazdy
Na ekranie, czyli co nowego w największych bydgoskich kinach?
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Zwierzęcy  
instynkt

Stres towarzyszy nam od zawsze. 
Pojawiał się w sytuacji fizycznego 
zagrożenia. Naszemu przodkowi na 
widok niebezpiecznego zwierzęcia 
serce zaczynało mocniej bić, mięśnie 
napinały się,  a oddech stawał się 
głębszy. 

- Powszechnym zjawisk iem 
w wyniku przeżytego stresu jest 
pojawienie się reakcji stresowej 
zarówno u zwierząt jak i ludzi. 
Wywołuje ona w ciele błyskawicz-
ne zmiany fizjologiczne. Oto jak to 
działa: kiedy doświadczasz jakiejś 
stresującej sytuacji aktywuje się twój 
współczulny układ nerwowy, co 
prowadzi do uruchomienia w organi-
zmie szeregu reakcji fizjologicznych:  
wydzielanie adrenaliny, przyspiesze-
nie akcji serca i oddechu, wzmożenie 
wydzielania potu, zawężenie uwagi 
– tłumaczy Anna Hibner, dr psycho-

logii, Psycholog w Centrum Zdrowia 
Psychicznego przy Akademickim 
Centrum Medycznym, wykładowca 
Wyższej Szkoły Gospodarki w Byd-
goszczy, TRE® Provider w trakcie 
szkolenia. -  Od zarania dziejów 
każda z tych zmian miała na celu 
przygotować nas do jednej z dwóch 
reakcji na zagrożenie – walki lub 
ucieczki. Szybszy oddech – dostar-
cza organizmowi więcej tlenu. Serce 
bije szybciej, lepiej rozprowadzając 
tlen do mięśni, a przez to zwięk-
szając ich siłę. Zwilżone potem 
dłonie zapewniają lepszy uchwyt. 
Naczynia krwionośne zwężają się, 
by, w razie zranienia, uchronić nas 
przed wykrwawieniem. Zawężenie 
uwagi powoduje, że nie docierają do 
nas inne bodźce. Zaczyna działać 
adrenalina – na chwilę przestajemy 
odczuwać ból i zmęczenie.

W dawnych czasach, k iedy 
niebezpieczeństwo czaiło się za 
każdym krzakiem, reakcja ta była 
kluczem do naszego przetrwania. 

Współczesny  
świat

Współczesnemu człowiekowi stres, 
czyli reakcja na wyzwania towa-
rzyszy codziennie. Za co słono pła-
cimy – organizm, który ciągle jest 
w pełnej mobilizacji po prostu gorzej 
funkcjonuje. Nie tylko w sferze psy-
chicznej, ale i fizycznej.

- Kiedy stoimy w korku, spóź-
nieni na spotkanie, a korek przed 
nami wydaje się nie mieć końca, na 
niewiele nam się zda przyspieszenie 
akcji serca i nagły dopływ adrenali-
ny. Podobnie, kiedy siedząc w biurze 
otwieramy pełnego negatywnych 
emocji maila od niezadowolonego 
klienta lub przełożonego. Nasz orga-
nizm tak samo reaguje na bodźce 
społeczne i psychiczne, jak na zagro-
żenie fizyczne – mówi Anna Hibner. 
-  Problem w tym, że taka reakcja nie 
pomaga nam rozwiązać problemu, 
ponadto nie mamy możliwości roz-

Sytuacje stresowe
Nie chcemy się stresować, wolimy mieć dobre, czyli spokojne życie. Jednak okazuje się, że bez stresu trudno nam byłoby 
żyć. Stres napędza nas do działania, pod warunkiem, że mamy go pod kontrolą, a kontrola oznacza, że zdajemy sobie 
sprawę z jego natężenia.

 

Opłata za stres

Współczesnemu człowiekowi 
stres, czyli reakcja na 
wyzwania towarzyszy 
codziennie. Za co słono 
płacimy – organizm, 
który ciągle jest w pełnej 
mobilizacji po prostu gorzej 
funkcjonuje. Nie tylko w sferze 
psychicznej, ale i fizyczne.

Jeśli zbyt długo wytężamy wzrok 
przed komputerem, grożą nam 
dwie dolegliwości: astenopia 

i zespół suchego oka. – Astenopię 
pacjenci nazywają przemęczeniem 
oczu. To nic innego jak próba zobra-
zowania dolegliwości obejmującej 
uczucie zmęczenia, dyskomfortu 
oraz bólu – wyjaśnia mgr Waldemar 

Błoch z salonu optycznego Pro Ocu-
lo. - Natomiast zespół suchego oka 
(ZSO) jest wieloczynnikowym scho-
rzeniem, które obejmuje występowa-
nie przewlekłego stanu zapalnego 
powierzchni oka – dodaje.

Zespół suchego oka

Zespół suchego oka to dolegliwość, 
którą może wywołać wiele czynni-
ków, jednak najczęściej jest to zbyt 
długie korzystanie z komputera 

i innych urządzeń cyfrowych, a zimą 
klimatyzacja i przebywanie w zbyt 
suchych i przegrzanych pomieszcze-
niach. - Objawy ZSO to: zadrażnienie 
oka, pieczenie, uczucie ciała obcego 
oraz przejściowe zamglone widzenie 
– mówi Waldemar Błoch. - Nasilają 
się one pod wpływem czynników, 
które zwiększają parowanie łez, czyli 
klimatyzacji czy centralnego ogrze-
wania oraz długotrwałego czytania 
lub pracy przy komputerze. Jeśli na 
czymś długo skupiamy wzrok, nie 
mrugamy dostatecznie często, więc 
nie nawilżamy rogówki jak należy.

Jak dbać o oczy

Żeby dbać o oczy, trzeba je dodatko-
wo nawilżać. Mogą to być kompresy 
lub krople nawilżające. Technika 
idzie jednak dalej. - Są już są dostęp-
ne jednoogniskowe relaksacyjne 
soczewki okularowe. Ich głównym 
zadaniem jest zmniejszenie wysiłku 
akomodacyjnego przy pracy w ultra 
bliskich odległościach np. podczas 

korzystania ze smartfona z odległości 
około 30 cm – wyjaśnia Waldemar 
Błoch. - Na rynku dostępne są też 
aplikacje, które w regularnych odstę-
pach czasu przypominają o zrobieniu 
przerwy, a także o mruganiu – dodaje.

Dobra dieta

W zachowaniu prawidłowego widze-
nia niezbędna jest odpowiednia die-
ta. Należy zwrócić szczególną uwagę 
na to by była bogata w antyoksydan-
ty, czyli substancje, które usuwają 
z organizmu związki utleniające. 
Do przeciwutleniaczy należą m.in. 
witaminy, składniki mineralne, anto-
cyjany oraz kwercetyna i luteina.

Do codziennej diety włączone  
powinny być również nienasycone 
kwasy tłuszczowe omega-3, które 
zawierają kwas dokozaheksaenowy 
(DHA). Jest on naturalnym składni-
kiem siatkówki oka, pełniącym funk-
cję zabezpieczającą fotoreceptory.  ■

| FoT. PexeLS.CoM

| FoT. PexeLS.CoM

Bezpłatne 
badania
Do końca stycznia wszystkie 
bydgoskie babcie i dziadkowie 
oraz osoby po 50. r. życia 
mogą zbadać BeZPŁATNIe 
ostrość swojego wzroku 
w Salonie optycznym PRo 
oCULo przy ul. Gdańskiej 
140 w Bydgoszczy. 
Celem badania nie jest 
dobór korekcji okularowej, 
tylko sprawdzenie, czy 
w ogóle jest taka potrzeba. 
Pozwala także na wczesne 
rozpoznanie chorób oczu 
w ich początkowym stadium.
Ze względu na ograniczoną 
liczbę miejsc prosimy 
o wcześniejszą rejestrację 
telefoniczną pod numerem: 
536 338 338.

Oczy przed komputerem
Zimą oczy nie mają lekko. Szkodzi im sztuczne światło, przesuszone powietrze i zbyt długie godziny spędzone przed 
ekranem. Zadbajmy o nasz wzrok.
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R e K L A M A

Sposób  
na stres
Aktywność fizyczna

- zmniejsza w ciele poziom 
horomonu stresu (kortyzolu), 
a zwiększa poziom endorfin, 
odpowiedzialnych za uczucie 
szczęścia. Wspomaga też 
radzenie sobie ze stresem. 
Endorfiny wyzwolimy jeśli  
zwiększymy liczbę uderzeń 
serca do 120-180 razy na minutę 
przez pół godziny dziennie. 

Sen 

- Potrzebujemy od 7-8 h snu. 
Powinniśmy kłaść się spać 
regularnie o tej samej porze. 
Tak nauczymy swój organizm 
odczuwać zmęczenie. Będzie 
nam łatwiej zasypiać i radzić 
sobie ze stresem. 

Dieta 

- Picie wody pomaga w zwalczeniu 
stresu. Odwodniony organizm 
czy pominięcie śniadania, 
zwiększa produkcję kortyzolu . 
Ważne, aby w naszej diecie nie 
zabrakło witaminy D3, kwasów 
Omega 3 i 6, witamin z grupy B, 
które wspomagają prawidłową 
pracę układu nerwowego oraz 
wpływają na nasze samopoczucie. 
Kawa, energy drinki oraz alkohol 
zwiększają reakcję stresową.

Słuchanie relaksującej muzyki 

– warto wybrać muzykę bez 
wokalu. Instrumenty, które 
pomagają się odstresować to 
flet, fortepian i skrzypce. Często 
odstresowują nas dźwięki natury 
jak szum fal czy śpiew ptaków. 

Masaż

- przygaszone światło 
i masaż z olejkami pozwolą   
zapomnieć o problemach, 
obniżyć napięcie w mięśniach 
i zmniejszyć odczuwany stres.

Wizualizacja

- siedząc na podłodze po turecku 
można wyobrażać sobie, że jesteś 
my w miejscu, które lubimy 
i w którym dobrze się czujemy. 
Należy skupić się na szczegółach 
tego miejsca. 

Relaksacja 

– ćwicząc naprzemienne napinanie 
przez 10 sekund i rozluźnianie 
mięśni całego ciała pomagamy 
organizmowi znieść napięcia.

Medytacja 

 - już 20 minut medytacji 
dziennie łagodzi nerwowość.  

ładowania rosnącego i kumulującego 
się w ciele  napięcia. Kiedy taka 
sytuacja powtarza się regularnie, 
nasz organizm przechodzi od stadium 
mobilizacji odporności, do stadium 
wyczerpania. Spadają wówczas zdol-
ności radzenia sobie, rozregulowują 
się funkcje fizjologiczne, co w dłuż-
szej perspektywie może doprowadzić 
do rozmaitych chorób: nadciśnienia, 
zawału serca, wrzodów żołądka, 
bólów głowy i pleców, problemy 
z zasypianiem, czy ataków paniki.

odcienie stresu

Słowo stres ma najczęściej nega-
tywne konotacje, gdy w rzeczy-
wistości niekoniecznie musi prze-

szkadzać. Bardzo często wręcz 
s t y mu lu je  do  d z i a ł a ń ,  k tó r e 
w rezultacie pozwalają nam na 
realizację naszych marzeń i ambi-
cji. Oznacza to, że stres może być 
spostrzegany nie tylko jako obcią-
żenie, negatywnie wpływające 
na nasze życie, ale równocześnie 
może stać się dodatkowym bodź-
cem, pozwalającym na realizację 
najtrudniejszych nawet zadań.

- Przypomnijmy sobie radość 
sportowców z rozpoczynających się 
zawodów, muzyków z wykonanego 
koncertu czy trenera z ukończo-
nego szkolenia. Każdemu z tych 
wydarzeń towarzyszy odpowiedni 
poziom stresu, który pobudza, cie-
szy i powoduje, że każdy z nich jest 
w stanie osiągnąć swoje maksimum. 

W efekcie stres jest również sprzy-
mierzeńcem człowieka, mobilizując 
go i pozwalając osiągać doskonałe 
rezultaty. Jednak jeśli jego poziom 
nie jest zbyt wysoki, pojawia się 
charakterystyczne poczucie znu-
dzenia, zmęczenia i braku zaintere-
sowania. Brak stymulacji może być 
równie obciążający, co jej nadmiar 
– wyjaśnia Anna Hibner.

Jak oswoić niepokoje

Emocje, które nas dosięgają, gdy 
stajemy przed trudnymi sytuacjami, 
są czasem nie do opanowania. Utrata 
pracy, śmierć najbliższego, czy cią-
gła walka o przetrwanie powoduje, 
że zamykamy się w sobie tłumiąc 
wszystko w sobie. 

- Zamykanie się w  sobie, wypie-
ranie i odgradzanie się od przeżywa-
nych emocji na dłuższą metę nie przy-
niesie nic dobrego – wręcz przeciw-
nie. Może powodować nawarstwianie 
się przeżywanych emocji i w efekcie 
powodować kolejne kłopoty mówi 
Anna Hibner. - Warto odwiedzić psy-
chologa, aby ktoś z zewnątrz pomógł 
przyjrzeć się Twojej sytuacji życio-
wej, poszukać prawdopodobnych 
przyczyn przeżywanego stresu oraz 
zaproponować skuteczną i profesjo-
nalną pomoc. Pod okiem psychologa 
– providera możesz nie tylko nauczyć 
się technik relaksacji, ale również 
poznać innowacyjną metodę TRE® 
uwalniającą  ciało od codziennych 
napięć i traum. ■
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Wielu z nas sięga po to, 
co naturalne i swojskie. 
Nastała moda na kuch-

nię regionalną i  przyprawy takie 
jakie stosowały nasze babcie. Okra-
szamy więc dania majerankiem 
i lubczykiem nawet nie wiedząc, że 
i dla zdrowego odżywiania będą one 
wsparciem. 

Majeranek

- W naszej kuchni dodaje się go 
zazwyczaj do tłustych i ciężkostraw-
nych potraw – mówi Halina Olszew-
ska, właścicielka sklepu medyczno-
-zielarskiego w Bydgoszczy. - Jego 
składniki czynne pobudzają układ 
trawienny do pracy. Zapobiegają też 
nieprzyjemnym wzdęciom. Napa-
ry z majeranku z powodzeniem 
stosuje się jako środek na kaszel 
i katar. Specjalnie dla małych dzieci 
przeznaczona jest maść majeran-
kowa do smarowania pod noskiem. 
Mało kto wie, że zioło to zawiera też 
lit, a to sprawia, że jego napary dzia-
łają antydepresyjnie i działają toni-
zująco na układ nerwowy. Natomiast 

olejek z tej rośliny stosowany na skó-
rę ma właściwości antybakteryjne, 
przeciwzapalne i przeciwtrądzikowe 
– dodaje Pani Halina.

Cząber i jałowiec

Korzenny i pikantny smak cząbru 
i zapach sprawia, że doskonale kom-
ponuje się on z tłustymi potrawami 
i mięsami, takimi jak baranina, gęsi-

na czy dziczyzna. Ma właściwości 
podobne do majeranku – dzięki swo-
im składnikom pobudza produkcję 
żółci i wspomaga trawienie. - Tak 
samo działa jałowiec, również tra-
dycyjna, polska przyprawa – dodaje 
Halina Olszewska. - Nie ma dobrego 
bigosu bez tych kuleczek. Niestety, 
najczęściej lądują one na brzegu 
talerza, a powinniśmy je pogryzać, 
by wydobyć z nich prozdrowotne 

właściwości. To też produkt leczni-
czy – żucie kulek jałowca zapobiega 
nieprzyjemnemu zapachowi z ust. 
Nie każdy jednak może taką kurację 
przejść – nie jest ona wskazana dla 
osób z chorobami nerek – zaznacza 
nasza rozmówczyni.

Rozmaryn i lubczyk 

Fraza z wojskowej piosenki „O mój 
rozmarynie rozwijaj się..” zmienia 
trochę znaczenie nazwy tej rośli-
ny, jeśli przyjrzymy się jej wła-
ściwościom leczniczym. Jest ona 
stosowana jako środek na potencję. 
Poza tym, poprawia on trawienie. 
Olejek z rozmarynu ma natomiast 

działanie ściągające i antyseptyczne, 
może być więc stosowany w pielę-
gnacji skóry tłustej i trądzikowej. 

- Lubczyk to też roślina „miło-
sna”. Jego nazwa pochodzi od cza-
sownika „lubić się”. Ma wiele zasto-
sowań w fitoterapii. Może też sprawić, 
że kobieta staje się piękniejsza. Filtruje 
nerki, a więc zapobiega opuchliznom, 
szczególnie tym, które są spowodo-
wane wahaniami hormonalnymi – 
wyjaśnia Halina Olszewska.

Pietruszka

Bez pietruszki nie ma żadnego pol-
skiego wywaru na zupę. Dodaje się 
ją nie tylko dla smaku, ale i wła-
ściwości zdrowotnych. Warto wie-
dzieć, że dla korzenia i natki są one 
inne. Natka jest  bogatym źródłem 
witaminy C i żelaza, działa więc 
krwiotwórczo. - Korzeń natomiast, 
ma działanie moczopędne. Powi-
nien więc na stałe zagościć w diecie 
osób, które zmagają się obrzękami 
i u chorych na nadciśnienie tętnicze 
– zaznacza Halina Olszewska. ME

Polskie zdrowe zioła
Majeranek, cząber, macierzanka czy lubczyk. oto zioła, które od wieków królowały w polskiej kuchni. Stosowano je też do 
ratowania zdrowia i poprawiania urody.

Na bydgoskim Uniwersytecie 
Technologiczno-
Przyrodniczym w 2017 r. 
otwarto studia inżynierskie 
z zakresu fitoterapii 
i zielarstwa.

Warto kupować zioła 
ze sprawdzonych 
i certyfikowanych plantacji. 
Tylko takie będą czynne 
biologicznie i nie będą 
zawierać metali ciężkich – 
radzi Halina olszewska.

Słodycz słodyczy nie jest równa
Polacy najczęściej kupują cukier buraczany rafinowany.  Jest w nim sama czysta sacharoza. Ten związek chemiczny nie 
ma żadnych wartości odżywczych, tylko węglowodany.

To one właśnie są odpowiedzial-
ne za nadwyżkę energetyczną, 
z którą nasz organizm nie 

potrafi sobie poradzić i tworzy zapa-
sy w postaci tłuszczu. To nie jedyna 
wada cukru, ponieważ psuje on rów-
nież nam zęby i niszczy tętnice. 

Można jednak wybrać inny 
rodzaj cukru. Taki, który nie zruj-
nuje nam zdrowia, oczywiście pod 
warunkiem, że nie będziemy go spo-
żywali w nadmiarze. 

Stewia 

To naturalny słodzik, który jest 
nawet 300 razy mocniejszy od 
sacharozy zawartej w zwykłym 
cukrze typu kryształ. Produkuje 
się go z liści rośliny Stewia rebau-
diana z rodziny astrowatych. Moż-
na ją uprawiać w ogrodzie i mieć 
słodycz za darmo. Słodki wywar 
uzyskuje się gotując suszone liście 

przez około 15 minut w niewiel-
kiej ilości wody. Można też kupić 
ją w sklepie w postaci  płynu, żelu, 
tabletek i proszku przydatnego 
do słodzenia ciast. Wyciąg z tej 
rośliny zawiera witaminy z grupy 
B i C. Ma też cenne minerały, takie 
jak magnez, chrom, potas, krzem 
czy selen. 

Stewia zalecana jest cukrzykom 
i osobom z nadciśnieniem.  

Ksylitol

To nic innego jak cukier brzozowy. 
Pod względem budowy chemicznej jest 
on alkoholem, a nie cukrem. Pozyskuje 
się go z kory brzozy fińskiej. Wygląda 

jak cukier i jak cukier smakuje. Ma on 
wiele zalet. Przede wszystkim niski 
indeks glikemiczny, więc mogą go spo-
żywać osoby chore na cukrzycę. 

Co ciekawe słodzik ten wpływa 
na stan naszych zębów, ale pozytyw-
nie. Wykazuje bowiem właściwości 
bakteriobójcze i przeciwpróchnicze. 
Przywraca też właściwe pH śliny 
oraz wspomaga  rozwój prawidłowej 
flory bakteryjnej w jelitach.

Syrop klonowy

W USA i Kanadzie jadany jest 
codziennie. Zbiera się go wczesną 
wiosną, nacinając korę kilkudzie-
sięcioletnich klonów. Podobnie jak 
naturalnego miodu nie przetwarza 
się go z użyciem chemii. Jest więc 
produktem naturalnym.

Jest doskonałym i zdrowszym 
zamiennikiem cukru. Zawiera pier-
wiastki, takie jak cynk, wapń, fosfor, 
cynk i rzadko występujący w innych 
produktach mangan. Posiada też spo-
ro witamin z grupy B. Ma działanie 
prozdrowotne – przeciwmiażdżyco-
we, antyoksydacyjne i przeciwzapal-
ne. Można go stosować do słodzenia 
potraw i napojów, także do wypie-
ków. Niestety, diabetycy nie powinni 
go używać. 

Melasa 

To półpłynny produkt uboczny 
powstający podczas wytwarzaniu 
cukru trzcinowego. Może być jasna 
i przypominająca konsystencją miód 
lub bardzo ciemna w postaci pasty. 
Jest bogata w składniki odżyw-
cze: wapń, żelazo, potas, magnez, 
miedź, chrom i witaminy z grupy B. 
Ma karmelowy smak i nadaje się do 
słodzenia potraw i napojów. Jednak 
dość zdecydowany aromat sprawia, 
że oprócz słodyczy przekazuje daniu 
własny smak i zapach.  ME

 

Ksylitolu nie powinny 
spożywać dzieci do 3 roku 
życia, a dorośli przyzwyczajać 
się do niego stopniowo – 
może wywoływać problemy 
gastryczne. Bezpieczna 
dawka dzienna na początku 
jego spożywania to 
3 łyżki dziennie. Przetworów 
z ksylitolem nie mogą jeść psy. 

| FoT. PIxABAy

| FoT. PIxABAy

Kupując melasę należy 
zwrócić uwagę czy nie 
dodano do niej siarki. Lepiej 
wybrać tę naturalną.
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Tak świętowaliśmy 
100-lecie powrotu 

do macierzy
Podziwialiśmy parady wojskowe i inscenizacje historyczne. Przebrani w stroje z epoki 

tańczyliśmy poloneza na ulicach naszego miasta i zjedliśmy urodzinowy tort. Tak wyglądały 
nasze obchody powrotu Bydgoszczy do Polski.

Oficjalne obchody rozpoczęły 
się już w sobotę, 18 stycznia. 
W programie było wiele atrak-

cji, które przygotowało miasto Byd-
goszcz, bydgoskie instytucje kulturalne 
i bydgoscy harcerze. Mieszkańcy mogli 
wybierać spośród wydarzeń odby-
wających się na bydgoskiej starówce, 
w muzeach, czy Wojewódzkiej i Miej-
skiej Bibliotece Publicznej.

Na Moście Staromiejskim zwiedzi-
liśmy wystawę „Moja rodzina, moje 
miasto na historycznej fotografii”- to 
niezwykły zbiór kilkudziesięciu zdjęć, 
na których można zobaczyć, jak byd-
goszczanie spędzali wolny czas, gdzie 
pracowali oraz jak zmieniło się nasze 
miasto na przestrzeni lat. Ekspozycję 
zdjęć można oglądać do końca lutego.

Prosto z wystawy przeszliśmy na 
al. Osolińskich, gdzie oznaczyliśmy 

Dąb Stulecia. Uroczystego odsłonięcia 
nazwy dokonały prawnuczki pierwszego 
prezydenta wolnej Bydgoszczy, adwoka-
ta Jana Maciaszka. Poczet Dębów Hono-
rowych wzbogacił się o Dąb 100-lecia 
powrotu Bydgoszczy do Polski.

W sobotnie świąteczne popołudnie 
zebraliśmy się na Wzgórzu Dąbrow-
skiego, by w gronie harcerek i harcerzy, 
odsłonić flagę państwową i odśpiewać 
hymn narodowy. W rekonstrukcji 
w pełnym umundurowaniu historycz-
nym oraz wspólnym śpiewaniu pieśni 
wojskowych wzięli także udział posło-
wie na sejm, prezydent miasta Bydgosz-
czy oraz miejscy radni.

Świąteczna niedziela

O poranku zastępca prezydenta Miasta 
Michał Sztybel razem z wiceprzewod-

niczącymi Rady Miasta Ireneuszem 
Nitkiewiczem i Lechem Zagłobą-
-Zyglerem oraz harcerzami złożyli 
kwiaty pod pomnikiem prezydenta 
Leona Barciszewskiego i tablicami 
Jana Teski, Jana Biziela, Alojzego 
Stryszka i Ignacego Rochona.

Przez cały dzień mogliśmy jeździć 
zabytkowym tramwajem, w którym 
uczniowie VII i VIII LO przygotowali 
specjalny program na stulecie, w połu-
dnie rozpoczęło się spotkanie z historią 
na Wyspie Młyńskiej. Bydgoszczanie 
wybijali jubileuszowe monety, robi-
li pamiątkowe zdjęcia, odwiedzali 
frymark z rękodziełem i daniami 
regionalnymi. Nie zabrakło wystawy 
historycznego umundurowania i broni. 
Na zakończenie tej imprezy wszyscy 
mogli skosztować jubileuszowego tortu 
wykananego przez mistrzynię świata 
dekorowania tortów Jowitę Woszczyń-
ską, reprezentującą Cukiernie Sowa. 
Natomiast w restauracji APTEKA, 
można było obejrzeć makietę Starego 
Rynku z 1920 roku przygotowaną przez 
Macieja Bakalarczyka, menedżera Sta-
rego Miasta i Śródmieścia, w ramach 
projektu Podwórko Tajemnic.

Najważniejsze widowisko dnia 
odbyło się na Starym Rynku. W rekon-
strukcji, w której uczestniczyły tysiące 
bydgoszczan zobaczyliśmy jak Brom-
berg stał się Bydgoszczą.  Dokładnie 
sto lat temu, w sali posiedzeń Rady 
Miejskiej w ratuszu dokonał się „wie-
kopomny akt przejęcia władzy” i odda-
nia Bydgoszczy Odrodzonej Polsce. 
W tym nadzwyczajnym wydarzeniu 
brali udział m.in.: Józef Wierzbicki, 
Jan Teska, dr Jan Biziel oraz aptekarz 
Władysław Kużaj. To tutaj przyjechał 
Jan Maciaszek, pierwszy komisaryczny 
Prezydent Bydgoszczy, który odebrał 
klucz do miasta. Po czym na płytę 
Starego Rynku wmaszerowały wojska 
w strojach sprzed stu lat. 

Niedzielne uroczystości zakończył 
zainicjowany przez Zespół Pieśni i Tań-

ca „Płomienie” taneczny korowód,który 
w rytm poloneza przeszedł ulicami mia-
sta w stronę Wyspy Młyńskiej. Wielu 
uczestników uroczystości kontynuowa-
ło zabawę na potańcówce w stylu epoki 
zorganizowanej przez Miejskie Centrum 
Kultury we wnętrzach Barki Lemara.

Świąteczny poniedziałek

Odsłonięte zostały pamiątkowe tablice 
z okazji 100. rocznicy powrotu Pomo-
rza i Kujaw do Wolnej Polski. Tablice 
zostały poświęcone ojcom polskiej 
niepodległości: Józefowi Piłsudskie-
mu, Romanowi Dmowskiemu, gen. 
Józefowi Hallerowi oraz Wojciechowi 
Korfantemu. Odbyła się też oficjalna 
ceremonia wojskowa, która na płycie 
Starego Rynku zgromadziła tłumy byd-
goszczan. W uroczystości wzięli udział 
żołnierze Wojska Polskiego oraz repre-
zentanci  wojewódzkich i miejskich 
służb, inspekcji i straży, Policji, Straży 
Pożarnej, Straży Granicznej, Służby 
Więziennej, Administracji Skarbowej, 
harcerze, przedstawiciele organizacji 
społecznych, pozarządowych oraz byd-
goskich szkół. 

Prezydent Rafał Bruski przywitał 
gości: przedstawicieli władz rządo-
wych, parlamentarzystów ziemi bydgo-
skiej, reprezentantów władz samorzą-
dowych, przedstawicieli Wojska Pol-
skiego, oficerów krajów sojuszniczych, 
służących w bydgoskich jednostkach 
NATO, przedstawicieli kościołów, 
konsulów honorowych oraz delegacje 
wyższych uczelni i szkół.

Wieczorem w Filharmonii Pomor-
skiej wielu bydgoszczan wzięło udział 
w uroczystej gali, podczas której zapre-
zentowano sylwetki 26 osobistości, 
które otrzymały tytuł Bydgoszczanina 
Stulecia. Wybrani w plebiscycie otrzy-
mali z rąk Prezydenta Rafała Bruskiego 
i Przewodniczącej Rady Miasta Moniki 
Matowskiej-Gulczyńskiej, pamiątkowe 
medale.

R e K L A M A



Bydgoszczanie stulecia
26 osób w ostatnim stuleciu związanych z miastem zostało wyróżnionych honorowym tytułem Bydgoszczan Stulecia. 

Nazwiska zasłużonych postaci poznaliśmy na gali z okazji 100-lecia powrotu Bydgoszczy do Polski.

Dwudziestolecie 
międzywojenne

Leon Wyczółkowski - malarz, 
grafik i rysownik, jeden z czoło-
wych przedstawicieli Młodej Polski 
w nurcie malarstwa realistycznego. 
Od 1946 r. jest patronem Muzeum 
Okręgowego w Bydgoszczy.

 Jan Teska - założyciel, wydawca 
i redaktor „Dziennika Bydgoskiego”, 
głównego pisma polskiego ukazującego 
w mieście od 1907 r.

Jan Maciaszek – pierwszy prezy-
dent Bydgoszczy, 19 stycznia 1920 roku 
przejął władzę nad miastem z rąk Niem-
ców. Dzięki niemu m.in. włączono 
w granice Bydgoszczy 18 podmiejskich 
gmin, zamieszkanych w większości 
przez Polaków. 

Bernard Śliwiński – jako Prezydent 
Bydgoszczy w latach 1922-1930 przy-
czynił się do rozwoju miasta, doprowa-
dził do uzyskania przez miejskie szkoły 
średnie pełnych praw szkół państwo-
wych.

Leon Barciszewski - prezydent 
Bydgoszczy w latach 1932-1939, wice-
prezes Związku Związków Komunal-
nych Kas Oszczędności w 1939 roku.

Marian Rejewski - matematyk 
i kryptolog, który w 1932 roku złamał 
kod Enigmy, najważniejszej maszyny 
szyfrującej używanej przez hitlerow-
skie Niemcy. 

Lata 1940 – 1959
Jerzy Rupniewski - malarz, w listo-

padzie 1920 r. zamieszkał w Bydgosz-
czy, malował widoki miast, stare domy 
i ulice, Wenecję Bydgoską, zabytki 
i ich szczegóły. Nazywany bydgoskim 
Canalettem.

Konrad Pałubicki - współtwórca 
orkiestry przy Rozgłośni Polskiego 
Radia i Pomorskiej Orkiestry Symfo-
nicznej, kompozytor Hejnału Bydgo-
skiego (1946) i licznych dzieł symfo-
nicznych. 

Leszek Jan Malinowski - żołnierz 
AK, nauczyciel, wykładowca w Wyż-
szej Szkole Pedagogicznej w Bydgosz-
czy. Założyciel Nauczycielskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej i społecznik.

Roman Träger - jego rodzina, mając 
austriacki korzenie, w czasie wojny 
przyjęła niemieckie obywatelstwo. 
Będąc zakonspirowanym agentem 
wywiadu AK zdobył szczegółowe 
informacje o produkcji i testach broni 
rakietowej V-1 i V-2, w efekcie lot-
nictwo brytyjskie dokonało nalotu na 
zakłady w ramach tzw. Operacji Kusza.

Leszek Bia ły - podporucznik 
Armii Krajowej, został aresztowany 
w lutym 1945 r., dopiero w październi-
ku 1956 r. jego szczątki odkryto w piw-
nicy budynku UB przy ul. Markwarta. 

Dwudziestolecie 
1960-1979

Teodor Kocerka - wioślarz, dwu-
krotny brązowy medalista olimpijski 
(1952, 1960) i pięciokrotny medalista 
mistrzostw Europy. 

Kazimierz Karabasz - rodowity 
bydgoszczanin, twórca polskiej szkoły 
dokumentu. Profesor sztuki filmowej, 
wykładowca i dziekan Wydziału Reży-
serii PWSF w Łodzi.

Jerzy Sulima – Kamiński - pisarz, 
poeta i dziennikarz radiowy zwią-
zany z Bydgoszczą. Powszechne 
uznanie zyskał trylogią bydgoską pt. 
„Most Królowej Jadwigi”, wydaną 
w 1981 roku.

Zdzisław Krzyszkowiak - lek-
koatleta, biegacz długodystansowy, 
mistrz olimpijski, rekordzista świata, 

mistrz Europy. Patron bydgoskiego sta-
dionu „Zawiszy”.

Andrzej Szwalbe - organizator 
życia muzycznego w mieście, przez 
40 lat dyrektor Filharmonii Pomorskiej, 
do budowy której doprowadził, honorowy 
obywatel Bydgoszczy, współtwórca Aka-
demii Muzycznej i bydgoskiego BWA.

Lata 1980 – 1999
Jan Domaniewski - profesor nauk 

medycznych, patomorfolog, współ-
twórca i pierwszy rektor Akademii 
Medycznej w Bydgoszczy. Prezes 
Związku Powstańców Warszawskich 
w Bydgoszczy.

Tadeusz Nowakowski - pisarz 
i publicysta, działacz polski na uchodź-
stwie, honorowy obywatel Bydgoszczy, 
jako dziennikarz Radia Wolna Europa. 
Po powrocie z emigracji był inicjatorem 
powstania Światowego Związku Byd-
goszczan.

Zygmunt Mackiewicz - chirurg, 
profesor n. med., współtwórca Akade-
mii Medycznej im. Ludwika Rydygiera 
w Bydgoszczy. Inicjator powstania 
Stowarzyszenia Odbudowy Fontanny 
„Potop”.  

Jan Rulewski - związkowiec, prze-
wodniczący Regionu Bydgoskiego 
„Solidarności”. Internowany w stanie 
wojennym za działalność opozycyjną. 
Poseł na Sejm I, II i III kadencji, senator 
VII, VIII i IX kadencji.

Zbigniew Boniek - należy do gro-
na stu najlepszych piłkarzy na świece 
według FIFA. Uczestnik 3. turniejów 
finałowych mistrzostw świata. Wycho-
wanek bydgoskiego Zawiszy. Obecnie 
prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

Lata 2000 – 2020
Maciej Figas - dyrygent, od 1992 r. 

dyrektor naczelny Opery Nova w Byd-
goszczy. Inicjator odbywającego się od 
1994 r. Bydgoskiego Festiwalu Opero-
wego. Wprowadził przedstawienia do 
nowo wybudowanego gmachu Opery. 

 Rafał Blechacz - polski pianista, 
w 2005 r., jako drugi Polak w historii, 
został zwycięzcą Międzynarodowego 
Konkursu Pianistycznego im. Frydery-
ka Chopina. 

Adam Sowa - mistrz piekarski 
i cukierniczy, współwłaściciel, wraz 

z żoną i dziećmi, firmy rodzinnej 
Cukiernia Sowa, założonej przez jego 
rodziców w 1946 r. Sieć obecnie tworzy 
160 sklepów w Polsce i za granicą. 

Marek Harat - neurochirurg, profe-
sor nauk medycznych, kierownik Klini-
ki Neurochirurgii X Klinicznego Szpi-
tala Wojskowego w Bydgoszczy. Prze-
prowadził wiele nowatorskich zabiegów 
neurochirurgicznych w tym związanych 
z głęboką stymulacją mózgu.

Tomasz Gollob - żużlowiec, jeden 
z najbardziej utytułowanych na świe-
cie reprezentantów tej dyscypliny 
sportu. 7-krotny mistrz świata w jeź-
dzie na żużlu. Wychowanek bydgo-
skiej Polonii. 

Jan Maciaszek

Leszek Biały

Andrzej Szwalbe

Zygmunt 
Mackiewicz

Tomasz  
Gollob

R e K L A M A



fot.  Mariusz Kaźmierczak,  
Maja erdmann
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Kiedy łupie 
w kręgosłupie
Stanisław i Rafał Kocińscy to dyplomowani terapeuci, którzy 
posiadają ponad trzydziestoletnie doświadczenie. Dzięki 
autorskiej terapii wypracowanej przez lata praktyki wiele 
dolegliwości bólowych mogą usunąć podczas pierwszych 
wizyt. Kocińscy leczą zarówno dolegliwości samego 
kręgosłupa jak i choroby odkręgosłupowe.

Najczęśc iej  zg łaszają s ię 
pacjenci z dysfunkcją odcin-
ka szyjnego i piersiowego 

kręgosłupa: bóle i zawroty głowy, 
drętwienie rąk, zaburzenia oddy-
chania, neuralgie. Kolejną grupę 
pacjentów tworzą osoby z dyskopa-
tią, rwą kulszową, zmianami zwy-
rodnieniowymi kręgosłupa i stawów, 
wadami postawy. Terapia zawsze 
dostosowana jest indywidualnie do 
choroby i stanu pacjenta oraz poprze-
dzona jest dokładnym wywiadem 
i zapoznaniem się z dokumentacją 
choroby. Precyzyjnie wykonany 
zabieg, połączony z wiedzą medycz-
ną daje szanse na szybki powrót do 
zdrowia. Większość z nas lekceważy 
pierwsze objawy bólu kręgosłu-
pa spowodowane przeciążeniem 
lub zwyrodnieniem. Pamiętajmy, 
że nieleczone dolegliwości mogą 
doprowadzić do poważnych chorób 
i komplikacji. Dlatego ważne jest, 
by odpowiednio szybko i właściwie 
zareagować. – mówi Rafał Kociń-

ski – W naszym gabinecie pacjenci 
otrzymają ocenę swojej choroby oraz 
pomoc w powrocie do zdrowia.

Rafał Kociński podkreśla jak 
ważną funkcje spełnia nasz krę-
gosłup i jak wiele od niego zależy. 
Każdy z odcinków kręgosłupa jest 
odpowiedzialny za prawidłowe 
funkcjonowanie naszego cia ła. 
Dlatego w poczekalni u Kocińskich 
można spotkać osoby w różnym wie-
ku od dzieci po osoby starsze, oty-
łych i szczupłych, co świadczy, że 
na schorzenia kręgosłupa i narządu 
ruchu mogą chorować wszyscy.

- Ważnym elementem  dbania 
o kręgosłup jest profilaktyka. Sta-
ramy się uczyć naszych pacjentów 
jak o niego dbać. Każdy wiek ma 
bowiem swoje prawa i obowiąz-
ki. Pamiętajmy o tym przy okazji 
zabaw, pracy, życia osobistego. 
Zapominamy, że kręgosłup i układ 
ruchu rośnie z nami, przeżywa chwi-
le miłe i złe rzeczy – podkreśla Rafał 
Kociński. ■

Centrum Terapii Manualnej Kręgosłupa Kociński, ul. Krzysztofa Gotowskiego 
6/24 (Bydgoski Dom Technika ) w Bydgoszczy. Rejestracja telefoniczna pod 
numerem 52 334 21 41. Więcej informacji na stronie www.kocinski-kregoslup.pl

Pola Negri | FoT. eAST NeWS

Być jak Pola Negri
Właśnie obchodzimy 100-lecie przyłączenia Bydgoszczy do macierzy. Wracają wspomnienia 
z dawnych lat, wraca też moda.

Nasze prababcie były bardzo 
eleganckie. Starannie dobie-
rały strój do okazji. Kochały 

kapelusze, sukienki z obniżoną talią 
i buty z cieniutkim paseczkiem przy 
kostce. 

W latach dwudziestych panował 
styl na chłopczycę. Kobiety pozbyły 
się gorsetów i… długich włosów. 
Antoni Cierplikowski, fryzjer z Pol-
ski znany jako Antoine wymyślił 
fryzurę z włosów ciętych do linii 
szczęki i krótką grzywką. Czasami 
prostowano włosy, czasami przy 
pomocy specjalnych klipsów ukła-
dano je w fale. Ten nowoczesny styl 
łączył się nieodmiennie z modą. 
Trendy były przede wszystkim pro-

ste sukienki w kształcie litery H. 
Preferowano wtedy kobiety o szczu-
płej, nieco chłopięcej budowie ciała, 
więc nie podkreślano talii, a linię 
bioder przesunięto niżej. Na wieczór 
wybierano kreacje maksi, do pracy 
czy na spacer preferowano długość 
za kolana. 

Ikoniczne flapperki

Flapperk i promowały wizeru-
nek kobiety-chłopczycy, wolnej 
i wyzwolonej. Do swoich styliza-
cji wybierały ubrania o męskim 
kroju. Zakładały spodnie, co było 
w tych czasach nie lada skanda-
lem. Flapperką można było nazwać 
Coco Chanel, która nie dość, że 
promowała spodnie i wzorowane na 
męskich marynarkach żakiety, to 
jeszcze odsłoniła kobiece nogi aż… 
do kolan. W latach dwudziestych 
wykreowała najsłynniejszą na świe-
cie „małą czarną”. 

Kapelusze jak hełm

Ka nony dobrego w ychowan ia 
zakładały, że ulicami miast kobieta 
nie powinna się przechadzać bez 
kapelusza. Najpopularniejsze miały 
kształt zgrabnego hełmu. Takie nosi-
ła w przedwojennych filmach Hanka 
Ordonówna. Te kapelusiki typu clo-

che, były doskonałym dodatkiem do 
ubrań dziennych, które projektowała 
Coco Chanel. Pola Negri, pochodzą-
ca z Polski gwiazda Hollywood też je 
lubiła, ale często wybierała turbany. 
Wszak w latach 20. fascynowano się 
kultura i modą Dalekiego Wschodu 
i Egiptu.  

Stylowe dodatki

Pióra, futra i cekiny. To dodatki, 
które preferowały elegantki sprzed 
stu lat. Błyszczące frędzle i naszy-
wane elementy były konieczną 
ozdobą sukienek na wyjścia na tańce 
do jazzowego klubu. Do bardziej 
wytwornych kreacji, które zakłada-
no do opery czy na rauty dobierano 
etole z futer lub piór egzotycznych 
ptaków. Włosy natomiast  zdobiły 
opaski. Za dodatek mógł posłużyć 
po prostu, ładny szalik zawiązany 
wokół głowy czy zdobione kamie-
niami biżuteryjne cuda. Taki sznyt 
można podpatrzeć na przykład 
u bohaterek filmu „Chicago”. Warto 
przyjrzeć się też charakterystycz-
nym w tych czasach butom. Nazwały 
się one Mary Jane. Miały zgrabny 
obcas, zwężone noski i pasek wokół 
kostki.  W codziennych realiach 
noszono natomiast buty płaskie lub 
na bardzo niskim słupku. Miało być 
wygodnie. ■

Makijaż wampa
Nasze modne prababcie nie 
żałowały sobie kosmetyków. 
Ideałem była porcelanowa 
twarz, mocno pokreślone 
oczy i wyrysowane ciemną 
szminką w serduszko usta. 
Podpatrzeć go można u Poli 
Negri, Clary Bow, czy Jadwigi 
Smosarskiej.  
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Kolory uczuć 
w domu
Dom jest naszym azylem. Chcemy w nim czuć się dobrze. Czasami jednak nie zwracamy 
uwagi na to, jak ważną rolę ogrywają kolory, którymi się otaczamy.

Igłą w zmarszczki
odmładzające zabiegi z wykorzystaniem akupunktury są 
coraz popularniejsze. Nie stosuje się w nich chemii, są 
skuteczne, a ich efekt trwa długo. 

Kolory mogą sprawić, że 
będzie nam w domu cią-
gle zimno, nieprzyjemnie. 

Inne wywołają uczucie spokoju 
i relaksu. Jak dobrać odpowiednie 
odcienie ścian? Psycholodzy, spe-
cjaliści od wystroju wnętrz i… od 
marketingu od lat prowadzą badania, 
które mają wskazać jak barwy wpły-
wają na nasze samopoczucie, apetyt 
i szczęście rodziny. 

Biały 

Optycznie powiększa przestrzeń 
i podkreśla inne kolory. Jednak 
może wywoływać uczucie chłodu 
i nudy. Są osoby, które na białe ściany 
w domu reagują uczuciem przygnębie-
nia. Trzeba jednak pamiętać, że istnie-
ją różne odcienie bieli. Jeśli będziemy 
chcieli stworzyć w przestrzeni poczu-
cie schludności, uważajmy na jej żółte 
i zielonkawe odcienie, ponieważ mogą 
one dać całkowicie odwrotny efekt.

Żółty

Tę barwę i wszelkie jej jasne odcienie 
najczęściej wybierają osoby starsze, 
które chcą, by ich wnętrza sprawiały 
wrażenie ciepłych, a jednocześnie 
nie były zbyt krzykliwe. Rzeczywi-
ście, barwa ta dobrze odbija światło 
słoneczne, rozjaśniając pomiesz-
czenie. Daje to poczucie spokoju 

i odprężenia. Doskonale nadaje się 
do jadalni i kuchni, pobudza bowiem 
trawienie. Trzeba jednak uważać 
na ostrzejsze, bardziej nasycone 
odcienie żółtego – kanarkowy czy 
słonecznikowy mogą powodować 
zniecierpliwienie i podenerwowanie. 

Pomarańczowy 

To radosny kolor w każdym swoim 
odcieniu. Nadaje energii i sprzyja 

dobremu nastawieniu na drugie-
go człowieka, dlatego dobrze się 
sprawdzi w pokojach dziennych, 
w których rodzina spędza ze sobą czas 
i w którym przyjmujemy gości. Jed-
nak pomarańczowy nie jest łatwym 
kolorem, w zależności od odcienia, 
inaczej zachowuje się w świetle dzien-
nym, w skrajnych przypadkach (buro 
za oknem, które wychodzi na północ) 
może skłaniać do melancholii. 

Czerwony

To zdecydowan ie dom inujący 
kolor. Mocno pobudzający, choć ma 
też odcienie skłaniające do melan-
cholii, na przykład ten w odcieniu 
starego wina. Ogólnie jednak, jeśli 
brakuje nam energii, pomalujmy 
na czerwono jedną ze ścian salo-
nu, korytarza czy kuchni. Wbrew 
pozorom karmin nie jest wskazany 
do sypialni. Podgrzeje temperaturę 

uczuć, ale jednocześnie może spo-
wodować bezsenność. 

Niebieski 

Ciemnoniebieski obniża ciśnienie 
krwi i uspokaja, ale tylko pod warun-
kiem, gdy jest połączony z innymi 
jaśniejszymi kolorami. Błękity nato-
miast chłodzą atmosferę w domu. 
Będą idealne dla zestresowanych 
i nadpobudliwych osób. Dobrze 
sprawdzą się również w sypialniach 
i łazienkach. 

Zielony

To kolor natury, który daje uczucie 
bezpieczeństwa, jeśli oczywiście nie 
wybierzemy zbyt jaskrawego jego 
odcienia –  trawiastego, limonkowe-
go czy seledynowego. Dobrze spraw-
dzi się w salonie, w którym wypo-
czywamy po ciężkim dniu w pracy. 
Także w kuchni odcienie mięty czy 
groszku będą sprzyjać dobremu 
nastrojowi podczas posiłku. 

okiem eksperta

- Kolory we wnętrzach mogą wywo-
łać pobudzenie i ekscytację (żółty 
i pomarańczowy), a w nadmiarze 
(ostry czerwony) – nawet rozdraż-
nienie. Mogą też ukoić skołatane 
nerwy i uspokoić (biały, zielony). 
To, w jakim wnętrzu przebywamy 
wpływa na nasz nastrój. Jeśli nie 
chcemy czuć się przygnębieni, uni-
kajmy całodziennego funkcjonowa-
nia w otoczeniu fioletu czy zimnego 
niebieskiego. Kolor szary i czarny 
też wywołuje smutek, a ponadto znu-
dzenie i brak motywacji. Jeśli więc 
poszukujemy wsparcia dla zdrowia, 
szczęścia i kreatywności – wybie-
rajmy kolory świadomie. Tak, by 
ich oddziaływanie pomagało nam 
działać zgodnie z ustabilizowanym 
zrównoważonym systemem nerwo-
wym. Czasami warto się zatrzymać 
i poczuć, jak się czuję w danym oto-
czeniu. Czy ekspresja kolorów ścian 
mi służy czy nie? Odczuwam świe-
żość czy przytłoczenie? Chęć czy 
niechęć wobec ważnych dla mnie 
aktywności? Zostawiam jak jest 
czy coś zmieniam? – mówi Dorota 
Wojtczak, trener mindfulness, coach 
emocji, autorka bloga myway uważ-
ność i empatia. ME

Przy pomocy igieł można trwale 
usuwać takie defekty kosme-
tyczne skóry jak zapalenia, trą-

dzik, nadmierne wydzielanie sebum 
lub odwrotnie, zbytnie jej przesu-
szenie. Leczy się też różnego rodza-
ju wypryski, pokrzywki, a nawet 
łuszczycę. Co ciekawe, dobre efekty 
stosowania akupunktury obserwuje 
się w zapobieganiu nadpotliwości.   

- W przypadku medycyny este-
tycznej zabiegi akupunktury stosu-
jemy by spłycać zmarszczki, robić 
lifting, zmniejszać lub likwidować 
obrzęki twarzy lub powiek, ciemne 
koła wokół oczu, czy unosić biust – 
mówi lek. med. Ewa Łączkowska, 
specjalista akupunktury tradycyjnej. 

Potrzeba cierpliwości

- Liczba zabiegów zależy od wielu 
czynników: stylu życia danej osoby, 
nawyków prozdrowotnych, uzależ-
nień, jakości jedzenia, suplementacji 
ewentualnej oraz oczywiście od 
oczekiwanych efektów – wyjaśnia 
Ewa Łączkowska i dodaje: - Zwykle 
wykonuje się przez pierwsze cztery 
tygodnie dwa zabiegi tygodniowo, 
a później jeden zabieg podtrzymują-
cy raz w miesiącu.

Jak działa akupunktura?

Zwykle nakłuwa się więcej niż 
jeden punkt na ciele. Odpowiednie 
kombinacje tych punktów wpływają 

regulująco na funkcje powiązanych 
z nimi narządów wewnętrznych 
i poprawiają ich działanie. 

Kon ieczne jes t  precyzy jne 
umieszczenie igieł oraz odpowiednia 
stymulacja punktów, aby uzyskać 
określony efekt. Nakłucie skóry 
jest bezbolesne, natomiast moment 
napłynięcia energii do stymulowa-
nego punktu może być odczuwany 
jako drętwienie, rozpieranie, cięż-
kość czy ból. Odpowiednio sty-
mulując igłami punkty staramy się 
przywrócić równowagę i harmonię 
pomiędzy Yang i Yin w organizmie 
– mówi Ewa Łączkowska.

Przeciwwskazania 

Choć akupunktura może być zdrow-
szą a lternatywą do stosowania 
botoksu czy kwasu hialuronowego, 
to w niektórych przypadkach nie 
można jej się poddać. To lekarz 
określa, czy pacjent z powodzeniem 
podda się zabiegowi. 

- Tak jest w przypadku nadci-
śnienia tętniczego,  ciąży, czy wieku. 
To tak zwane przeciwwskazania 
względne oznaczające, że lekarz 
podejmuje decyzję, czy można zasto-
sować tę metodę leczenia, na podsta-
wie swojego doświadczenia, wiedzy, 
rodzaju choroby oraz stanu pacjenta. 
Bezwzględnie nie można korzystać 
z zabiegu akupunktury po spożyciu 
alkoholu – dodaje doktor Łączkow-
ska.  ME
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Na zaćmę chorował np. Rem-
brandt. Na późnych obra-
zach tego malarza nie ma 

błękitów, barwy są tylko w palecie 
brązów. Soczewki jego oczu robiły 
się brunatne i nie „przepuszczały do 
oka” światła niebieskiego, pozbawia-
jąc go widzenia tej barwy. Nawet biel 
nie była czysta, tylko bura. W jego 
przypadku była to tzw. zaćma bru-
natna. 

Po pięćdziesiątym roku życia 
badania okulistyczne powinny być 
standardem, szczególnie u osób, 
w których rodzinach występowała 
zaćma. - Prawie każdy z nas będzie 
miał tę zaćmę w mniejszym lub 
większym stopniu zaawansowania 
– mówi dr n. med. Zofia Sikorska, 
specjalista chorób oczu, ze Specjali-
stycznego Ośrodka Okulistycznego 
Oculomedica w Bydgoszczy.  Ale są 
też schorzenia, które przyśpieszają 
rozwój zmętnienia soczewki: jest to 
cukrzyca lub przewlekłe stosowanie 
sterydów.

Skuteczne leczenie

Trzeba wiedzieć, że nie ma żadnego 
skutecznego leczenia zmętnienia 
soczewki za pomocą kropli, leków 
doustnych czy też zastrzyków.

Im wcześniej zdiagnozowana 
zaćma, tym lepiej.  - Łatwiej ją zope-
rować wtedy, gdy nie jest ona tak 
bardzo dojrzała. Gdy soczewka staje 
się twarda, wtedy operacja jest trud-
niejsza - wyjaśnia Zofia Sikorska. – 
Zabieg wcześniejszy jest obarczony 
znacznie mniejszą ilością powikłań 

i trwa około 15 minut. Operacja 
zaćmy nie wymaga narkozy, znie-
czulamy tylko za pomocą podania 
kropli do oka. 

Podczas zabiegu okulista przeci-
na rogówkę,  nacina torebkę przednią 
soczewki i rozbija jej jądro za pomo-
cą fal ultradźwiękowych, a następnie 
wypłukuje z oka masy soczewkowe. 
W kolejnym etapie operacji do oka 
wprowadza się zwiniętą soczewkę 
sztuczną, która rozwija się w oku. 
Taki zabieg nazywamy fakoemulsy-
fikacją.

W większośc i przypadków 
efekty operacji są widoczne od razu. 
Pacjent widzi wyraźnie, dostrze-
ga całą paletę barw. U niektórych 
pacjentów może pojawić się nie-
wielki obrzęk rogówki, który po 
kilku dniach ustępuje. - Czasem 
wnukowie przywożą do nas swoich 
dziadków, którzy nie chcą operacji, 
bo po co im to na „stare lata”. Jeśli 
uda się ich jednak przekonać, to my 
okuliści doświadczamy najprzyjem-
niejszych chwil w naszym lekarskim 
życiu. Następnego dnia po operacji 

zaćmy zdejmujemy opatrunek z oka, 
a pacjent zaczyna płakać. Ze szczę-
ścia. Bo widzi, a dawno nie widział. 
Cóż może być piękniejszego dla oku-
listy? – mówi Zofia Sikorska.  

Bez limitu wieku

Średni wiek operowanych osób to 
70 lat. Zdarzają się dużo młodsi 
pacjenci, na przykład ci, u których 
zdiagnozowano tzw. zaćmę cukrzy-
cową. Górnej granicy wieku kwa-
lifikującego do operacji nie ma. 
- Operowaliśmy kobietę, która miała 
103 lata. Zaczęła na nowo lepiej 
widzieć. Wzrok jest bardzo ważny 
w życiu, w kontaktach społecznych 
i rodzinnych – mówi Zofia Sikor-
ska. - Osoba starsza, która przestaje 
widzieć, nie może się na nowo 
nauczyć otaczającego go świata. 
Ten świat staje się dla niej wrogi. 
Tym bardziej, jeśli ma demencję lub 
choruje na schorzenia typu altzhe-
imerowskiego.  

Po operacji  nawet jednego 
oka senior trafi łyżką do talerza, 
bez problemu skorzysta z toalety, 
będzie wiedział, gdzie jest klamka 
od drzwi, będzie mógł się podpisać. 
Istotne jest, by nie odkładać decyzji 
o zabiegu na kolejne lata. Młodszy 
pacjent ma mniej obciążeń z tytułu 
chorób ogólnych (m.in. układu krą-
żenia, układu nerwowego) i jest tym 
samym odporniejszy na stres zwią-
zany z zabiegiem. ME

Operacja zaćmy
Jeśli zaczynamy widzieć wszystko jak przez mgłę, kolory stają się blade, a obraz 
delikatnie rozmazuje się – to znak, że czas udać się do okulisty. Mogą to być bowiem 
objawy zmętnienia soczewki, czyli zaćmy. 

 

Platforma znajduje się pod 
adresem: 

walkazesmogiembydgoszcz.
ekostrateg.com/ 

lub można wejść bezpośrednio 
ze strony

www.bydgoszcz.pl.

Chroń dziecko przed smogiem
Udowodniono, że zanieczyszczenie powietrza może być przyczyną trudności związanych  
z zajściem w ciążę i rozwojem dziecka w łonie matki.

Dlatego kobie t y w c ią ży 
i te, które planują posiadanie 
dziecka powinny na bieżąco 

sprawdzać stan powietrza. Polscy 
naukowcy dowiedli też, że smog 
powoduje obniżenie jakości plemni-
ków, a także zawarty w nich materiał 
genetyczny. 

A m e r y k a ń s c y  n a u k o w c y 
wykazali natomiast, że narażenie 
na wdychanie zanieczyszczonego 
powietrza w okresie ciąży sprzyja 
ponadto przedwczesnym poro -
dom oraz prawdopodobieństwu 
wystą pien ia u kobiety c iężar -
nej zapaleń narządów rodnych. 

To z kolei może zwiększyć ryzyko 
wywołania u dziecka wielu pro-
blemów zdrowotnych, zarówno  
w okresie prenatalnym, po porodzie, 
jak i w późnym dzieciństwie. 

Dlatego tak ważne jest , by 
codziennie sprawdzać stan jakości 
powietrza. 

W naszym mieście działa system 
służący ocenie rozkładu zanieczysz-
czeń powietrza. Mapa pokazuje 
aktualny stan zanieczyszczenia 
powietrza pyłami: PM10, PM2,5, 
pozwala też wprowadzić adres, który 
nas interesuje. ME
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Stylowa marynarka
Po garniturze poznaje się klasę mężczyzny. Zadbany Pan nosi te pieczołowicie dobrane, dopasowane do figury i do 
sytuacji. Powinien z partnerką tworzyć zgrany, modowy duet. 

Grochy

Grochy to ponadczasowy deseń. 
Ten trend powstał w latach 40. i jest 
kojarzony ze stylizacjami typu pin-
-up. Zazwyczaj pojawiały się one na 
apaszkach, którymi przepasywano 
włosy. Do tego deseniu powrócono 
w latach 50. i 60. Jedna wersja to 
delikatne groszki zdobiące bluzki 
i sukienki, które w połączeniu z deli-
katną biżuterią tworzyły klasyczny, 
elegancki styl. Druga wersja tego 
motywu to duże koła, najczęściej 
czarno-białe, które zdobiły sukienki 
wcięte w pasie i mocno rozklo-
szowane u dołu, które uwielbiały 
dziewczęta tańczące jazz i twista. 
Te mocno zaznaczone grochy utoro-
wały drogę na tkaniny innym, moc-
no graficznym  motywom. W sezo-
nie wiosna-lato 2020 grochy nadadzą 
każdej stylizacji elegancji i klasy. 
W naszej szafie powinna wiec się 
znaleźć choćby bluzka w grochy, 
niekoniecznie monochromatyczne. 
Mogą pojawić się kolory – granaty 
czy zielenie. 

Jeans

Farbowany, w kolorze indygo i lekko 
przecierany jeans wrócił na wybiegi. 
Projektanci wykorzystują go jednak 
w dość nietypowy sposób – szyją 
z nich płaszcze, sukienki z falbanka-
mi czy kapelusze. Jako że w trendzie 
jest stylizacja na chłopczycę, modne 
będą też jeansowe koszule wygląda-
jące jak ukradzione z szafy partnera. 
Ciekawy jest też trend vintage, który 

radzi szukać ubrań w stylu lat 70. 
Dżinsów z prostymi, bardzo szeroki-
mi nogawkami, czy sukienek maksi 
w stylu hipisowskim. 

Krata

Ten deseń właściwie nigdy nie 
wyszedł z mody. Od kiedy kobie-
ty zaczęły nosić męskie koszule 
robocze, w różnych wariacjach jest 
modny do dziś. Na wiosnę 2020 roku 
projektanci proponują nowe podej-
ście do kratki. Nie dość, że jest ona 
kolorowa, to pokrywa nie tylko bluz-
ki, ale i sukienki czy mini-spódnicz-
ki. Kratka zdobi tez paski, torebki 
i buty. 

Tropikalne

Papugi, cytrusy, szalone kipiące 
kolorami kwiaty –  tropikalne printy 
znowu będą zdobić sukienki i spód-
nice. Ten styl ma nam przypominać 
o egzotycznych krajach, cieple pia-
sku plaży i słońcu. Dlatego tkaniny 
są naturalne i lekkie, przewiewne 

i delikatne jak mgiełka. Kroje odkry-
wają kobiecą sensualność, odsłaniają 
dekolt i podkreślają gibkość figury. 

Inspiracja sztuką

Moda znowu sięga po inspiracje 
sztuką. Tym razem są to psychode-
liczne printy rodem z lat 70. Inspi-
racji szuka też w twórczości takich 
malarzy ja na przykład Soni Delau-
nay, zafascynowanej kolorem i geo-
metrycznymi formami. W kolek-
cjach na wiosnę i lato, mamy więc 
suknie i spódnice z ogromnymi, 
kolorowymi kwiatami, soczystymi 
w kolorystyce kołami i kwadratami, 
ale pojawiają się też wzorowane na 
impresjonistach delikatne cieniowa-
ne tkaniny. ME

Marynarka to niezbędny ele-
ment męskiej szafy. W tym 
sezonie najmodniejsze są te 

o kroju fraka lub smokingu. – Takie 
marynarki można wykorzystywać 
do wielu rodzajów stylizacji od ślub-
nych, wieczorowych po casualowe 
Teraz każdy garnitur jest wielorazo-
wy. Zależy od stylizacji. Można je 
nawet nosić z dżinsami oraz t-shir-
tem i sportowymi butami — tłuma-
czy nam Janusz Wiśniewski, właści-
ciel sklepów Vestito Moda Męska.  

Smoking i frak

Marynarka smokingowa jest zapi-
nana na jeden guzik i ma wykła-
dany atłasem szalowy kołnierz. 
Taką marynarkę można nosić  roz-
piętą, guzik zapinamy tylko w wyjąt-
kowych sytuacjach, na przykład przy 
przywitaniu.  Natomiast marynarka 
frakowa ma kołnierz cięty w spe-
cyficzny sposób. Najmodniejsze są 
szyte z lekko połyskujących materia-
łów. Takie klapy modelują sylwetkę 
i sprawiają, że mężczyzna wydaje się 
bardziej rozbudowany w ramionach.  

Dodatki tworzą styl

Bardzo modne są poszetki, czyli chu-
steczki wkładane do kieszonki przy 
kołnierzu zwanej brustaszą. - Nie 
muszą być w kolorze krawata, ale 
dobrze, by były w podobnej tonacji, 
która z kolei współgra z kolorem 
koszuli. Ogólnie w męskiej stylizacji 

stosuje się najwyżej trzy różne kolory, 
wtedy całość jest elegancka — radzi 
Janusz Wiśniewski. – Przypomniano 
sobie też o butonierce, na mniej ofi-
cjalne okazje, zdobi się ją specjalną 
spinką, a nie żywym kwiatem.

- Nie należy się sugerować zdję-
ciami z magazynów mody. To co 
dobrze wygląda na jednym, u inne-
go pana będzie nie do zniesienia. 
Dobór kolorów i tonacji zależy nie 
tylko od koloru włosów czy oczu, 
ale i od… temperamentu – dodaje 
Janusz Wiśniewski. 

Ważny kolor i tkanina

Garnitury są szyte z lekkich wełen, 
a jeśli mają one domieszkę to niewiel-
ką. Pozwala ona lepiej  zachować fason. 
Dla większego komfortu użytkowania 
pod pachami wszywa się specjalne 
wkładki, które pochłaniają pot. Pod-
szewki też są z naturalnych włókien. 

- Kolor garnituru jest bardzo 
ważny. Przy jego doborze n ie 
wystarczy powiedzieć: „Chcę ten. 

Granatowy.” Koniecznie t rzeba 
przymierzyć strój i poczuć się w nim 
dobrze  — mówi Janusz Wiśniewski. 
- Modne są też wszelkiego rodzaju 
kraty. Nasi klienci wybierają zazwy-
czaj te stonowane, jednak i marynar-
ki w ostrzejszych, kontrastujących 
barwach są pożądane — dodaje.

Jak wybrać dobrą marynarkę

Przede wszystkim musi być dopaso-
wana do figury. To świadczy o ele-
gancji. Już dawno wyszły z mody 
obszerne marynarki bez taliowania. 
– Często panowie boją się nawet 
przymierzyć marynarkę typu slim. 
Uważają, że brzuszek im na taki krój 
nie pozwala, a to nieprawda. Można 
tak dopasować ten krój, by tuszować 
niedostatki figury i wyglądać szczu-
plej — radzi nasz ekspert.

Innym ważnym szczegółem jest 
długość rękawa. Kiedyś sięgał on 
do nasady kciuka, dziś jest krótszy 
i kończy się u nasady dłoni — 1,5 cm 
mankietu powinno być widoczne. ME

Inspiracją do „groszkowego” 
wizerunku może być Audrey 
Hepburn.  
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Papuga w groszki 
Wzory i desenie tkanin na sezon wiosna-lato 2020 są bardzo wyraziste. Na sukienkach i bluzkach pojawiają się 
zdecydowane, graficzne grochy i psychodeliczne kompozycje wzorowane na latach 70. Nie brakuje też inspiracji sztuką – 
rozmytych pejzaży impresjonistów czy kopii dzieł Aborygenów. 
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OFERTA HANDLOWA WAŻNA OD 21.01 do 1.02.2020

OFERTA HANDLOWA WAŻNA OD 21.01 do 27.01.2020

Carrefour Galeria Pomorska, ul. Fordońska 141

Carrefour Glinki, ul. J.P. II 115

Carrefour Fordon, ul. Skarżyńskiego 2
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W niektórych przypad-
kach niepokój ten jest 
uzasadniony. Inne zmiany 

wymagają jedynie specjalnej pielę-
gnacji. Interwencja pediatry nie jest 
konieczna.  

Potówki

To chyba najczęstsza zmiana poja-
wiająca się na skórze niemowląt. 
Potówki, to drobne grudki zabar-
wione na czerwono. Najczęściej 
można je zauważyć na tułowiu, 
karku, twarzy i w fałdach skórnych. 
Jako że swędzą, dziecko staje się 
niespokojne. Powodem powstawania 
potówek jest przegrzanie. Dziecko 
zbyt mocno opatulone po prostu się 
poci, a wilgoć nie ma możliwości 
odparowania.

Co zrobić? 

Skórę należy przemywać i delikatnie 
osuszać. Trzeba też stosować zasyp-
ki. Najlepiej używać naturalnych 
produktów, takich jak mąką ziem-
niaczana czy kukurydziana. Dziecku 
pomoże również sposób naszych 
babć, czyli kąpiel w krochmalu. 
Do tego trzeba zadbać, by dziecko 
ubierać w przewiewne ubranka. 
Materiał powinien być wykonany 
z naturalnych surowców. Ważne też, 
by pomieszczenie, w którym prze-
bywa dziecko było często wietrzone 
i nie przegrzewane. 

Zwykłe potówki nie wymagają 
interwencji lekarskich, chyba że 
zaczną zmieniać swój wygląd. Na ich 
końcach pojawią się żółte grudki 
lub zaczerwienienia. Mogą one 
świadczyć o zakażeniu bakteryjnym 
i wtedy będzie konieczne stosowanie 
leków na receptę.

Trądzik niemowlęcy

Na policzkach lub czole dziecka 
pojawiają się grudki podobne do 
trądziku u nastolatków. Lekarze 
nie są do końca pewni przyczyn tej 

dolegliwości. Mówi się o ty, że win-
ne jest przegrzanie, chemia zawarta 
w proszkach do prania i kosmety-
kach. Być może za powstawanie trą-
dziku u niemowląt odpowiadają hor-
mony. Dokładniej androgeny, któ-
rych poziom rośnie u kobiet w ciąży. 
Po poradzie ich nadmiar może być 
wydzielany w mleku, które pije 
dziecko. Co ciekawe zauważono, że 
u wielu niemowlaków z trądzikiem 

problem znika po kilku miesiącach, 
gdy u ich karmiących mam poziom 
androgenów wraca do normy.

Co robić? 

Najważniejsza jest odpowiednia 
pielęgnacja specjalistycznymi pre-
paratami. Przy ich wyborze najlepiej 
skonsultować się z lekarzem lub 
położną. Ważne jest też, by wyeli-
minować przyczyny powstawania 
trądziku: nie przegrzewać dziecka, 
używać jedynie hipoalergicznych 
kosmetyków i proszków. Przy takiej 
pielęgnacji zmiany ustąpić powinny 
samoistnie. 

Jeśli trądzik będzie miał cha-
rakter ropnych krostek, konieczna 
będzie konsultacja dermatologiczna. 

Atopowe zapalenie skóry

To coraz częstsza choroba niemow-
laków i małych dzieci. Jej objawem 
są rumieniowe, łuszczące się zmiany 
pojawiające się najczęściej na policz-
kach i w zgięciach łokci i kolan. 

Zmiany te swędzą i dziecko jest 
niespokojne, płaczliwe i rozdrażnio-
ne. Za ATZ najczęściej odpowiada 
alergia na pokarmy, a dokładniej na 
to, co je karmiąca mama. Przyczyną 

mogą być też składniki proszków do 
prania i kosmetyków. 

Co zrobić? 

Dziecko kąpiemy rzadko i krótko. 
Do pielęgnacji wykorzystujemy spe-
cjalne emolienty  przeznaczone do 
skóry z ATZ. Ciało dziecka powinno 
być też nawilżane odpowiednimi 
środkami i natłuszczane w miej-
scach, gdzie skóra jest sucha. Sto-
sowanie specjalistycznych środków 
pielęgnacyjnych trzeba powtarzać co 
najmniej co cztery godziny, inaczej 
nie będą działać kojąco. 

W przypadku ATZ konieczna 
jest konsultacja dermatologiczna. 
Lekarz doradzi nie tylko, jak pielę-
gnować maluszka, ale zapisze odpo-
wiednie leki i wspólnie z rodzicami 
postara się ustalić alergen, który 
uczula dziecko i powoduje zmiany 
skórne. 

Pieluszkowe zapalenie skóry

Dolegliwość ta pojawia się w miej-
scach, gdzie skóra dziecka ma kon-
takt z pieluchą. W wyniku złej 
pielęgnacji tej okolicy ciała i zbyt 
długiego kontaktu skóry z moczem, 
dochodzi do podrażnienia, a bak-

terie powodują stan zapalny. Także 
zbyt długa antybiotykoterapia może 
powodować zapalenia skóry okolic 
pupy. 

Często zdarza się, że pieluszko-
we zapalenie skóry występuje, gdy 
zbyt mocno dopinamy pieluchę lub 
jest ona po prostu za mała. 

Co robić? 

Przy zmianie pieluchy trzeba 
obmyć ciało dziecka ciepła wodą. 
Nie używać zwykłych mydeł i zrezy-
gnować z chusteczek nawilżanych, 
których składniki mogą dodatkowo 
podrażniać skórę. Pupę dziecka 
dobrze jest posmarować kremem 
o działaniu antybakteryjnym. Ważne 
jest, by jak najdłużej pozostawiać 
malucha bez pieluszki. 

Nie powinniśmy w tym przy-
padku stosować zalecanych zasypek 
czy przemywania skóry wywarem 
z rumianku. 

Ciemieniucha

To jeden z symptomów łojotokowe-
go zapalenia skóry. Ciemieniucha 
pojawia się we włosach i brwiach. 
Ma postać łuszczących się strzępków 
o żółtawym odcieniu odrywających 

się od powstałej na skórze skorupki. 
Na policzkach dziecka mogą powsta-
wać pojedyncze grudki. 

U noworodków jej przyczyną 
mogą być hormony, które podczas 
ciąży wydzielała mama. Przenika-
ły one do organizmu dziecka i zbyt 
mocno pobudzały gruczoły łojowe 
malucha. Na szczęście w większości 
przypadków ciemieniucha zani-
ka około trzeciego miesiąca życia 
dziecka. 

Zdarza się jednak, że i roczne 
dziecko ma problem z łojotokowym 
zapaleniem skóry. Jego objawy są 
bardzo podobne do łupieżu.

Co robić? 

Zmiany nie wymagają leczenia. 
Wystarczy odpowiednia pielęgna-
cja skóry. Łuski można delikatnie 
wyczesywać miękką szczoteczką 
do włosów tuż po kąpieli, gdy są 
rozmiękczone. Skórę głowy trzeba 
smarować oliwką lub preparatem, 
który nawilża i natłuszcza. 

Jeśli jednak zabiegi te nie dają 
rezultatów, a ciemieniucha pojawia 
się także na innych partiach ciała, 
trzeba skonsultować się z pediatrą 
lub położną. ME

Zadbaj o delikatną skórę dziecka
Skóra małych dzieci jest bardzo delikatna. Często pojawiają się na niej jakieś zmiany, które bardzo niepokoją rodziców.

Uwaga na alergie

Na skórze dziecka mogą 
pojawiać się różnego rodzaju 
zaczerwienia. Mogą one mieć 
charakter rumieniowaty lub 
złuszczający. Każdą z takich 
zmian powinien obejrzeć 
lekarz. Mogą one bowiem być 
objawem poważnych chorób 
dermatologicznych lub alergii. 
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Gdy jesz zbyt zdrowo
Coraz więcej osób cierpi na zaburzenia odżywiania. Znamy anoreksję i bulimię, od niedawna 
diagnozuje się też otoreksję, czyli obsesyjnie skupianie się na jakości jedzenia.

Ortoreksja polega na patolo-
gicznej, najczęściej szko-
dliwej obsesji na punkcie 

zdrowego odżywiania się,  spożywa-
nia zdrowej żywności, jak również 
zdrowego jej przygotowania czy  
obróbki. Osoby dotknięte ortoreksją 
skupiają większość swojego czasu 
na myśleniu o zdrowym jedzeniu, 
planowaniu posiłków, ich kupowa-
niu, sprawdzaniu składu, zawartości 
substancji odżywczych, środków 
konserwujących, a nawet metod ich 
pakowania oraz celebrują odpowied-
nie sporządzanie, przygotowywanie 
posiłków, często zaniedbując inne 
sfery życia. Bardziej zwracają uwagę 
na jakość potraw niż na walory sma-
kowe czy wzrokowe. U takich osób 
odstępstwa od zdrowego żywienia 
wywołują poczucie winy i lęku

- W postępowaniu osób z orto-
reksją zazwyczaj można wyróżnić 
kilka faz postępowania – I faza 
związana z nadmiernym myśle-
niem związanym z planowaniem 
posiłków, II faza z gromadzeniem 
zdrowych produktów z wysoką ich 
selekcją pod względem ”zdrowych 

substancji”, III faza przygotowa-
nia, obróbki, zajmująca dużo czasu 
i IV faza związana z zadowoleniem, 
satysfakcją lub niekiedy odczu-
ciem winy – mówi dr med. Paweł 
Rajewski, prof. WSG, konsultant 
wojewódzki w dziedzinie chorób 
zakaźnych dla województwa kujaw-
sko-pomorskiego. 

Otoreksja wymaga długiego 
leczenia. W jej łagodnej formie 
wysta rczą sesje terapeutyczne 
u psychoterapeuty. W cięższych 
przypadkach potrzebna jest również 
pomoc psychiatry i wdrożenie tera-
pii lekowej. ME
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W okresie niemowlęcym 
i wczesnym dzieciństwie 
naby wa my zdol nośc i 

komunikacyjne, poprzez przyswa-
janie dźwięków otoczenia. To tzw. 
„złoty okres” dla rozwoju mowy 
i przypada on na pierwsze cztery 
lata życia. - Rodzice powinni w tym 
czasie pilnie obserwować dziecko. 
Już sześciomiesięczne niemowlę 
powinno reagować na dźwięki, na 
przykład odwracać głowę w stronę 
wołającej go mamy.  Około pierw-
szego roku życia powinny pojawić 
się pierwsze słowa, sylaby. W przy-
padku braku takich reakcji, warto 
zasięgnąć porady specjalisty, albo 
wcześniej po prostu wykonać bada-
nie słuchu. Czasami zwykły katar, 
który przeciąga się w nieskończo-
ność, może powodować przejścio-
we problemy ze słuchem – mówi 
Tomasz Szutko, protetyk słuchu 
z firmy Otosonica.

Co się dzieje kiedy maluch nie 
słyszy ?

- Dzieci bardzo często mając pro-
blemy ze słuchem, stają się lekko 
wycofane, trudno im nawiązać kon-
takt z rówieśnikami. Czasami mogą 
być skierowane do poradni pedago-
giczno- psychologicznej, ponieważ 
podejrzewa się u nich inne schorze-
nia  – mówi Tomasz Szutko.

Rodzice, którzy po raz pierwszy 
trafiają na badanie słuchu, są prze-
straszeni i zaniepokojeni tym, że ich 
pociecha nie słyszy. W większości 
przypadków jednak niedosłuchy 

u dzieci da się wyleczyć, bo nie są 
trwałe. 

Jest wiele badań, jakie należy 
wykonać, aby lekarz mógł podstawić 
odpowiednią diagnozę. Na szczęście 
wiele z nich nie wymaga współpracy 
dziecka, są to tzw. badania obiek-
tywne. Niektóre badania przepro-
wadza się w formie zabawy z dziec-
kiem. Tak jest w przypadku tzw. 
Audiometrii tonalnej, gdzie dzieci 
powyżej drugiego roku życia reagują 
na dźwięki wrzucając zabawkę do 
koszyczka (badanie wykonuje się 
po przeprowadzeniu odpowiedniego 
treningu). 

Czy każdy niedosłuch da się 
wyleczyć ?

- Niestety są rodzaje niedosłuchów, 
które nie są do wyleczenia na drodze 
medycznej – dodaje Tomasz Szut-
ko. W dzisiejszych czasach nie jest 
to jednak „koniec świata”. Istnieją 
aparaty słuchowe, które przy odpo-
wiedniej wiedzy specjalisty, mogą 
wyrównać niedostatki związane ze 
słabym słuchem. 

Dopasowanie takich urządzeń 
jest pewnym procesem, dlatego musi 
to zrobić doświadczony protetyk 
słuchu, we współpracy z lekarzem 
audiologiem i logopedami. Wymaga-
ne jest na przykład przeprowadzanie 
pomiaru akustyki kanału słucho-
wego dziecka ( tzw. RECD), który 
jest znacznie mniejszy niż u osoby 
dorosłej. 

Aparaty słuchowe dla dzieci są 
często kolorowe, mają zabezpiecze-
nie komory baterii oraz diodę świetl-
ną , które to cechy pomagają rodzi-
com kontrolowanie tych urządzeń. 

- Noszenie aparatów słuchowych 
to rehabilitacja słuchu, dlatego najle-
piej jest zaopatrzyć dziecko w pomoc 
słuchową jak najszybciej. Wielokrot-
nie spotykamy się z dziećmi na wizy-
tach kontrolnych, gdzie z miesiąca 
na miesiąc dziecko staje się bardziej 
ciekawe świata, otwarte i pełne ener-
gii – mówi Tomasz Szutko. 

Należy pamiętać, że dobry słuch 
to nie tylko rozwój mowy, ale rów-
nież ogólny rozwój emocjonalny 
naszych pociech. ME

Dziecko słuchem 
poznaje świat
Badania słuchu u dziecka są kluczowe dla jego prawidłowego rozwoju. Jeśli maluch nie będzie dobrze 
słyszał, nie rozwinie mowy i nie będzie miał możliwości komunikowania się ze światem.

Jak wykazują badania nawet 
10 proc. dzieci w wieku 
szkolnym ma problemy 
w słyszeniu
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Demakijaż to podstawa
Dokładne oczyszczanie skóry twarzy jest najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym. Tylko czysta skóra może swobodnie 
oddychać i w odpowiedni sposób przyjąć składniki kremów.

Taje m n ic a  praw id ł owego 
oczyszczania tkwi w trzech 
krokach. Pierwszy to usunię-

cie makijażu, drugi –  przywrócenie 
jej naturalnego odczynu poprzez 
tonizowanie. Trzeci krok polega na 
nałożeniu odpowiedniego kosmety-
ku pielęgnacyjnego. 

Preparaty myjące

Wybór środka do demakijażu zależy 
od rodzaju skóry. Sucha i skłonna 
do podrażnień będzie potrzebowała 
mleczka o jak najmniej intensyw-
nym zapachu, bo to właśnie dodatki 
perfumeryjne najczęściej powodują 
uczulenia i podrażnienia. Mleczko 
powinno delikatnie natłuszczać, by 
wzmocnić barierę ochronną i nie 
powodować uczucia ściągnięcia. 

Do oczyszczania tłustej cery 
lepsze będą preparaty lekkie, takie 
jak żele, pianki czy kostki do mycia. 

Mleczko jest potrzebne tylko do 
demakijażu oczu. 

Osoby, które nie mają żadnych 
problemów z cerą często popełniają 
błąd i nie stosują żadnych specjali-
stycznych preparatów do usunięcia 
makijażu. Dla nich doskonałym 
wyborem są sydenty, czyli mydła 

bez mydła. Doskonale oczyszczają 
skórę, a jednocześnie zachowują nie-
naruszone jej naturalne pH.

A może płyn?

Płyny micelarne można dobrać do 
każdego rodzaju skóry. Bardzo 

łagodnie, ale skutecznie oczysz-
czają zarówno twarz jak i powieki 
oraz  rzęsy. Jednak w przypadku 
wodoodpornego tuszu potrzebny 
będzie specjalny preparat, najlepiej 
dwufazowy. Przed użyciem trzeba 
go wstrząsnąć, tak by połączyć część 
olejową i wodną. 

Kosmetyki te są bardzo wygodne 
w użyciu, jednak nie nadają się dla 
osób, które noszą szkła kontaktowe 
lub mają bardzo wrażliwe oczy. 

Tonik  
obowiązkowy

Aby uniknąć podrażnień naskórka 
po usunięciu makijażu konieczne 
jest użycie toniku. Jego funkcją 
jest przywrócenie naturalnego pH 
skóry i przygotowanie do nałożenia 
kremu. Osoby z tłustą cerą powin-
ny pamiętać, że nie oczyszcza on 
porów, a jedynie nawilża. Nato-
miast przy suchej skórze może on 
w awaryjnych sytuacjach zastąpić 
mleczko. ME

Woda  
ryżowa
Do nawilżania skóry na 
twarzy i dekolcie można, 
wzorem Koreanek, użyć 
wody ryżowej. To kosmetyk 
skuteczny i za darmo. 
Przygotowujemy go 
namaczając garść ziarenka 
ryżu w przegotowanej, ciepłej 
wodzie przez kilka godzin. 
Zmętniały płyn odlewamy 
i używamy do pielęgnacji 
skóry. Woda ryżowa jest 
doskonałym źródłem witaminy 
e i witamin z grupy B.

Kosmetolodzy  
przestrzegają 
przed zmywaniem makijażu 
zwykłym mydłem. Odtłuszcza 
ono skórę, a więc zaburza jej lipi-
dową warstwę ochronną. To pro-
wadzi do uszkodzeń naskórka 
i kolonizacji jego powierzchni 
przez bakterie.

Na pobudzenie zmysłów
Zbliża się dzień św. Walentego, czyli święto wszystkich zakochanych. Co zrobić, by było one uwieńczone 
satysfakcjonującym życiem intymnym? Nie chodzi tu o zażywania pigułek na potencję. Chodzi o delikatne pobudzenie 
w sposób naturalny i na dokładkę przyjemny. Sięgnijmy po afrodyzjaki.

Historyczne przykłady

Już greccy i rzymscy bogowie wspo-
magali swoje siły seksualne jedząc 
pokarm robiony z kaszy jaglanej 
i miodu. Afrodyta, bądź, co bądź 
bogini miłości chętnie zjadała owoce 
morza. Nic dziwnego, że działały. 
Naukowcy odkryli, iż małże i ostrygi 
zawierają sporo cynku, który wpły-
wa na produkcje testosteronu i męską 
sprawność seksualną. Do tego mają 
dużą wartość odżywczą, zawierają 
mnóstwo witamin, mikroelementów, 
dobrego białka, a przy tym są lekko-
strawne. 

Nasi słowiańscy przodkowie 
także zabiegali o gorące uczucia płci 
przeciwnej i parzyli ziółka. Najczę-
ściej był to lubczyk, ale pomagały 
napary i kąpiele w kwiatach leszczy-
ny czy rumianku.  

Jedzenie  
na oziębłość

Jak wybierano pokarmy do miło-
snych kolacji? Najprościej jak tylko 
można… kierowano się podobień-
stwem. Preferowano więc te skład-
niki, które przypominały narządy 
płciowe męskie i żeńskie rzecz jasna: 
ostrygi, świeże figi, marchew lub 
ogórek.

A może po prostu sięgnąć po menu 
ze świąt wielkanocnych? Tam aż roi 
się od symboli płodności na talerzu. 
Mamy tam jajka, bogate w witaminę 
A i E, mamy pasztety z dziczyzny, 
a szczególnie te z mięsem zajęczym 
uznawana są za pobudzające. 

Miłość w płynie

Ważnym składnikiem miłosnego 
menu od zawsze były – i są nadal 
– wina. Nie dość, że czerwone, 
wytrawne wpływa korzystnie na 
nasze trawienie, to jeszcze podnosi 
temperaturę uczuć. Tak na pewno nie 
zadziała kaloryczne i moczopędne 
piwo, czy zabójcza dla zmysłów 
wódka.  ME

 

Ludzie stosowali jako 
afrodyzjaki najdziwniejsze 
rzeczy. Jedli węże, stosowali 
wyciągi z pająków, muszek 
hiszpańskich, sproszkowany 
róg nosorożca, czy 
odpowiednio przyrządzone 
narządy płciowe zwierząt.

| FoT. PexeLS.CoM
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Domowe wędliny
Czy wiesz, co jesz kupując wędlinę w sklepie? Teoretycznie tak. Cały skład umieszczony 
jest wszak na etykiecie. Ale wczytując się w nią można się zaniepokoić. Te wszystkie 
e-związki i nazwy substancji, które trudno wymówić… Może warto zacząć wytwarzać wędliny 
własnoręcznie? Zdrowo i naturalnie.  

Składniki: 

1,2 kg szynki 
(kulka), sól, 
czosnek 
granulowany, 
majeranek, 
słodka papryka, 
ziele angielskie, 
liść laurowy.

Składniki: 

½ kg wątróbek 
drobiowych, 
mała cebulka, 
łyżeczka 
kaparów, pieprz 
i sól. 

Przygotowanie: 

Szynkę myjemy i osuszamy. Miesza-
my w równych częściach czosnek, 
paprykę, majeranek i sól. Nacieramy 
tym szynkę, przekładamy do naczy-
nia, szczelnie zamykamy i odstawia-
my do lodówki na  24 godziny. 
Przygotowujemy zalewę. Na 3 litry 
wody bierzemy 2  łyżki soli. Doda-
jemy liść laurowy, ziele angielskie 
i pieprz czarny w całości. Szynkę 
przekładamy do garnka i zalewa-
my ziołową marynatą. Teraz trzeba 
wszystko doprowadzić do wrzenia 
i gotować przez 20 minut. Po tym 
czasie całość studzimy i odstawia-
my w chłodne miejsce. Czynność tę 
potarzamy przez kolejne dwa dni. 
Gotową szynkę podajemy po schło-
dzeniu w lodówce. 

Przygotowanie: 

Cebulkę pokrojoną w drobną kostkę 
szklimy na niewielkiej ilości masła. 
Odkładamy. Na tym samym tłuszczu 
smażymy wcześniej doprawioną pie-
przem wątróbkę. Po czym przekłada-
my do naczynia z cebulą. Miażdżymy 
widelcem do uzyskania pasty, doda-
jemy przesiekane kapary, mieszamy 
i dopiero teraz solimy do smaku. 

Gotowana szynka

Wątróbka na szybko

Składniki: 

½ kg łopatki 
wieprzowej, ½ 
kg szynki, ½ kg 
boczku, ½ szklanki 
wody, 5-6 ząbków 
czosnku, majeranek, 
pieprz czarny, 
ziarna kolendry, sól, 
łyżeczka cukru. 

Składniki: 

1,2 kg schabu bez 
kości, cukier, sól, 
ulubione przyprawy

Przygotowanie: 

Schab oczyszczamy z błon i dokładnie osu-
szamy. Do szklanego lub kamionkowego 
naczynia wsypujemy cukier, tak by przykrył 
grubą warstwą całe dno. Układamy na nim 
mięso i dokładnie obsypujemy cukrem. 
Naczynie przykrywamy i wstawiamy do 
lodówki na dobę. Po tym czasie zlewamy cały 
powstały płyn i powtórnie obsypujemy schab 
cukrem ze wszystkich stron. Po 12 godzinach 
w lodówce odlewamy płyn i przekładamy 
schab na drugą stronę. Po kolejnych 12 godzi-
nach wyjmujemy schab z cukru, myjemy 
i dokładnie osuszamy. 

Te same czynności powtarzamy przy uży-
ciu soli (najlepiej tej niejodowanej). Po dwóch 
dniach schab dokładnie oczyszczamy z soli 
i osuszamy. Teraz można go natrzeć ulubio-
nymi ziołami, czosnkiem granulowanym, 
papryką czy też pieprzem. Schab umiesz-
czamy w wyparzonej wcześniej pończosze 
i zawieszamy w ciepłym, ale przewiewnym 
miejscu.  Po 7-10 dniach suszony schab powi-
nien być gotowy do jedzenia. 

Przygotowanie: 

Mięso mielimy jeden raz przez sitko 
o grubych oczkach. Masę przekładamy 
do miski i dodajemy przyprawy wraz 
z przeciśniętym przez praskę czosnkiem 
i wodą. Ilość dodanych przypraw zależy 
od naszych upodobań. Masę mięsną 
wyrabiamy bardzo dokładnie przez kil-
ka minut i odkładamy na noc do lodów-
ki. Po tym czasie, kiełbasę przekładamy 
do słoiczków tak, by wypełniała je do 
¾ wysokości. Mocno ją ubijamy. Sło-
iki zakręcamy i pasteryzujmy przez 
60 minut. Następnego dnia pasteryzację 
powtarzamy – powinna trwać 40 minut. 
By proces zakończyć, pasteryzację trze-
ba powtórzyć jeszcze raz. Tym razem 
wystarczy 30 minut. 

Kiełbasa ze słoika

Schab 
suszony

Rillettes  
z gęsi
Składniki:

2 udka gęsie, ½ kg tłuszczu gęsie-
go, 4 ząbki czosnku, pół szklanki 
białego wina, 2-3 liście laurowe, 
kilka kulek ziela angielskiego, 
pieprz i sól, zioła (tymianek, roz-
maryn lub majeranek). 

Przygotowanie: 

Gęsie uda nacieramy solą z ziołami 
i szczelnie owinięte w folię spo-
żywczą przechowujemy w lodów-
ce przez dobę. Po tym czasie 
odwijamy z folii i przekładamy 
do brytfanki lub rondla o grubym 
dnie. Obsypujemy przyprawami 
i zalewamy roztopionym tłusz-
czem – powinien zakryć udka. 
Na koniec dodajemy wino. Gotu-
jemy na jak najmniejszej mocy 
palnika przez około 3-4 godziny. 
Po tym czasie mięso powinno 
samo dochodzić od kości. Można 
też garnek wstawić do piekarnika 
i powoli piec w temperaturze około 
110 st. C. Mięso nie powinno mieć 
spieczonej skórki.  

Gdy udka będą już gotowe, 
oddzielamy mięso od kości, dzie-
limy na małe kawałeczki i prze-
kładamy do naczynia, w którym 
rillettes będziemy podawać. Zale-
wamy przecedzonym tłuszczem. 
Podajemy na zimno. 
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Przepisy dla kochanków
Komponując walentynkową kolację warto sięgnąć po produkty bogate w cynk, selen 
oraz witaminę C, czyli o składniki, które zapewnią dobry nastrój, zwiększą ciśnienie krwi 
i delikatnie podgrzeją atmosferę biesiady we dwoje.   

Składniki: 

miękisz z czterech kromek białego 
chleba, pół szklanki migdałów bez 
skórki, ząbek czosnku, łyżka oliwy 
z oliwek, pół łyżki białego octu 
winnego, pół litra wody i szczypta 
soli. 

Przygotowanie: 

Wszystkie składniki dokładnie mik-
sujemy w blederze. Wstawiamy do 
lodówki do schłodzenia. Podajemy 
z białymi winogronami krojonymi 
na pół lub cząstkami melona.

Składniki: 

4 jajka, pół 
kostki masła 
w temperaturze 
pokojowej, pół 
szklanki cukru, 
¾ szklanki mąki 
ziemniaczanej, 
¾ mielonych 
orzechów włoskich 
lub laskowych, 
startej na wiórki 
czekolady gorzkiej, 
łyżeczka kakao, 
łyżeczka proszku do 
pieczenia, szczypta 
soli. 

Przygotowanie: 

Jaja wbijamy do miski i ubijamy mik-
serem aż się spienią, potem dodajemy 
cukier i sól. Znowu ubijamy, aż powsta-
nie gładka masa. Teraz można dodać 
mąkę ziemniaczaną, proszek do piecze-
nia, kakao i orzechy. Mikser nastawia-
my na wolne obroty i dodajemy czekola-
dę i masło. Ubijamy przez dwie minuty. 
Pieczemy w temperaturze 180 st. 
C przez  około 45 minut. 

Białe 
Gazpacho Słodka witamina E

Sałatka z łososiem 
i awokado
Składniki:

wędzony łosoś, awokado, czerwona 
cebula, garść oliwek, dowolna sałata, 
kilka pomidorów koktajlowych.

Sos do sałatki:

3 łyżki oleju lnianego lub oliwy, 
2 łyżki soku z cytryny, łyżka miodu, 
łyżeczka musztardy francuskiej, sól 
i pieprz.

Przygotowanie:

Łososia podzielić na cząstki, awoka-
do pokroić w paski lub kostkę, cebule 
pokroić w cienkie piórka, pomidorki 
na ćwiartki. Na talerzu wyłożyć 
warstwami sałatę, łososia, cebulkę 
awokado, oliwki i pomidorki. Skro-
pić sosem tuż przed podaniem. 
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Na twarzy każdego sympatyka 
żużla w Bydgoszczy zaczy-
na pojawiać się uśmiech. 

Wszystko wskazuje na to, że najtrud-
niejsze chwile ZOOleszcz/Polonia 
ma już za sobą. Udało się w końcu 
spłacić ponad 5 mln zł kredytu, któ-
ry pozwolił uregulować wszystkie 
zaległości, między innymi wobec 
byłych zawodników i działaczy. 

To już mamy za sobą i zaczy-
namy od zera – mówi z ulgą prezes 
klubu Jerzy Kanclerz.

Do budżetu klubu wpływa coraz 
więcej środków od sponsorów i kibi-
ców, ponieważ  zeszłoroczna fre-
kwencja na meczach przy ul. Sporto-
wej była lepsza niż się spodziewano. 
Co więcej, w niespełna miesiąc klub 
sprzedał 700 karnetów na sezon 
2020. To dziesięć razy więcej niż rok 
temu w tym samym czasie. Prezes 
Kanclerz może więc spokojnie budo-
wać budżet na pierwszą ligę.

W budowie jest również trybu-
na naprzeciwko startu pod którą, 
wzorem toruńskiej Motoareny, 
usytuowane będą nowe miejsca par-
kingowe dla zawodników. Na try-
bunie „B” będzie mogło zasiąść aż 
2500 kibiców. Będzie również moż-
liwość dostawienia konstrukcji na 
kolejne 1600 miejsc. Przy okazji fani 
speedway’a skorzystają z nowej stre-
fy gastronomicznej. Całość ma kosz-
tować ok. 22 mln zł, a termin oddania 
nowej części stadionu do użytku 
wyznaczono na wiosnę tego roku.

Ciekawie przedstawia się też 
plan sparingów przed nowym sezo-

nem. Do Bydgoszczy przyjechać 
mają absolutni dominatorzy. 28 mar-
ca poloniści mają gościć mistrzów 
Polski, ekipę Unii Leszno. 

Najwięcej sympatyków czar-
nego sportu pojawi się z pewnością 
7 czerwca na długo oczekiwanych 
derbach z Apatorem Toruń (pod 
koniec czerwca odbędzie się rewanż 
w grodzie Kopernika). Jeśli pogoda 
dopisze śmiało można spodziewać 
się około 10 tys. kibiców. Dodajmy, 
że pierwsza liga rusza 5 kwietnia 
i tego dnia poloniści podejmować 
będą ekipę z Ostrowa.

Tymczasem Zbigniew Boniek, 
który wspiera bydgoski klub, chęt-
nie widziałby w ZOO/leszcz Polonii 
mistrza świata i Sportowca Roku 
Bartosza Zmarzlika. Na interneto-
wym kanale „Łączy nas piłka” popu-

larny Zibi podpytywał zawodnika 
o to, jak długo ma ważny kontrakt ze 
Stalą Gorzów. 

Wiem, że jeśli chodzi o sprawy 
finansowe to w twojej sprawie trze-
ba rozmawiać z mamą – zagadywał 
Zmarzlika Boniek. Następnie dodał: - 
Wiesz, teraz trochę Polonii pomagam, 
a za rok wchodzimy do ekstraligi.

- I wtedy będę wolny – odpo-
wiedział mocno rozbawiony mistrz 
świata. Na co Boniek odparł: - To 
pani Dorota (mama Zmarzlika — 
przyp. red.) musi być przygotowana 
na ciężki telefon. (pisownia orygi-
nalna)

Czy jedna z najbardziej wpły-
wowych osób w polskim sporcie 
przekona doskonałego zawodnika do 
zmiany barw klubowych? Dowiemy 
się w przyszłym roku. MK

Odbudowa żużla
Boniek chciałby widzieć Zmarzlika w Polonii
W ubiegłym roku Polonia Bydgoszcz zrobiła dwa ważne kroki ku odbudowie czarnego sportu w naszym mieście. 
Finansowy – spłaciła zaciągnięty kilka lat temu kredyt i  sportowy – awansowała na zaplecze ekstraligi.

Wielkie emocje w Artego Arenie
Historyczny moment dla bydgoskiego klubu
Koszykarki Artego Bydgoszcz, nie licząc dyscyplin indywidualnych, stały się sportową wizytówką Bydgoszczy. 
W pierwszej rundzie play-off euroCup jednym punktem wyeliminowały w dwumeczu rumuński ACS Sepsi, dzięki czemu 
będą mogły  rywalizować z hiszpańską ekipą z Salamanki.

Można się sprzeczać, czy to 
akurat najpopularniejsza 
dyscy pl i na w naszy m 

mieście, bo więcej kibiców cho-
dzi (a w pierwszej lidze chodzić 
będzie) na żużel czy też koszykarzy 
Astorii. I gdyby tylko piłka nożna 
bądź siatkówka (głównie męska) 
stała na wyższym poziomie, to tam 
również spodziewać można się kil-
kutysięcznej widowni. Ale fakty są 
niezaprzeczalne. Jedynie koszykarki 
walczą o mistrzostwo Polski i mogą 
zaprezentować się na europejskich 
arenach.

W Basket Lidze Kobiet pod-
opieczne Tomasza Herkta, po trzech 
wicemistrzostwach kraju, kolejny 
sezon walczą o medale, a w roz-
grywkach EuroCup (Puchar Europy 
Kobiet FIBA) cieszyły się niedawno 
z awansu do najlepszej szesnastki. 

W pierwszym pojedynku z Sepsi 
na wyjeździe bydgoszczanki wygra-
ły 70:61, więc w rewanżu musiały 
ut rzymać k i lkupunktową prze-
wagę. Ta sztuka udała się dopiero 
w ostatnich sekundach! Do szczęścia 
wystarczył jeden trafiony rzut osobi-
sty Amerykanki Brianny Kiesel.

Może  n ie  był oby pora ż k i 
w rewanżu (71:79), gdyby nie absen-
cja kontuzjowanych Shanty Evans 
i Kateryny Rymarenko.

- Drugie spotkanie było dla 
moich dziewczyn bardzo wyczerpu-
jące – powiedział bydgoszcz . com 
trener Artego Tomasz Herkt – Byłem 
zmuszony wystawić do boju sześć 
zawodniczek, co w nowoczesnej 

koszykówce jest rzadko spotykane. 
Mimo wszystko liczyłem jeszcze na 
zwycięstwo, lecz w takich momen-
tach decydują pojedyncze rzuty, a my 
w ważnych momentach, z czystych 
pozycji, nie trafialiśmy do kosza. 
Rywalki zaś i dobrze zbierały i celnie 
trafiały za trzy punkty – dodał trener.

Zmęczona Karina Michałek 
również przyznała, że brakowało 
rotacji w składzie: 

- Trudno w szóstkę walczyć 
z całych sił przez całe spotkanie. 
Rywalki wiedząc o tym, chciały nas 
jak najszybciej zmęczyć. Wyszło im 
to nieźle, ale zdołałyśmy obronić 
się. Przed nami jednak trudniejsze 
wyzwanie i zobaczymy na co tym 
razem będzie nas stać. Co by się 
natomiast nie wydarzyło, sam udział 
w tej batalii dla nas, kibiców i mia-
sta jest ciekawym doświadczeniem 
–  powiedziała zawodniczka Artego.

Podobnego zdania była Karolina 
Poboży: - W okrojonym składzie było 
ciężko, do tego przegrałyśmy walkę 

pod tablicami. Zobaczymy co będzie 
dalej. Chcemy zajść jak najwyżej, 
ale żadnego celu sobie nie stawiamy 

– stwierdziła w rozmowie z byd-
goszcz . com.

W czteroletn iej przygodzie 
z europejskimi pucharami, wygra-
na w dwumeczu nad Rumunkami 
okazała się historyczna, gdyż po raz 
pierwszy Artego weszło do czołowej 
szesnastki.

Na 23 stycznia zaplanowano 
pierwszy mecz w kolejnej rundzie, 
z rozstawionym z numerem jeden, 
hiszpańskim zespołem Perfumerias 
Avenida (rewanż 28/29 stycznia).

- To niezwykle silny przeciwnik. 
Cyklicznie grywał w Eurolidze, 
a w tym roku w Pucharze Europy 
nie przegrał jeszcze żadnego meczu. 
Dziewczyny mogą się cieszyć, że 
mają okazję sprawdzić się na jego tle. 
Dla nich to też szansa, by powalczyć 
w przyszłości o lepsze kontrakty – 
dodał trener Herkt na zakończenie 
rozmowy z nami.  MK

 



35bydgoszcz com

R e K L A M A

R e K L A M A



36 bydgoszcz com

Minęło właśnie pięć lat, od 
kiedy funkcjonuje Aka-
demia Młodych Orłów 

– oczko w głowie prezesa Polskiego 
Związku Piłki Nożnej, bydgoszcza-
nina Zbigniewa Bońka.

Takie ośrodki znajdują są w każ-
dym województwie. W Bydgosz-
czy jest to Szkoła Podstawowa nr 
15 przy ulicy Czerkaskiej na Osiedlu 
Leśnym.

- Jeśli dzieciaki zainteresują się 
futbolem, mogą traktować te zajęcia 
jako element poza szkolnych zajęć 
sportowych. Tu nikt nikogo nie 
krzywdzi, każdy może spróbować 
swoich sił. A warunki do rozwoju, 
jak widać, mamy znakomite – 
zapewnia jeden z trenerów AMO, 
Tomasz Łachowski. 

Latem na boisku (o wymiarach 
62x30 ze sztuczną trawą), zimą 
w pięknej hali – urozmaicony pro-
gram szkolenia zachęca, by skorzy-
stać z dodatkowych zajęć w akademii.

Nie trzeba zmieniać szkoły, 
ani klubu

Głównym celem AMO jest oczy-
wiście popularyzacja piłki nożnej 
wśród dzieci i młodzieży, zwiększe-
nie liczby trenujących dziewczynek 
i chłopców oraz ogólna poprawa roz-
woju i wychowanie w duchu sportu, 
a co za tym idzie kształtowanie pra-
widłowych postaw społecznych.

To wszystko ma iść też w kie-
runku podniesienia jakości szkole-
nia, o którym tak wiele mówiło się 
w ostatnich latach, stąd zaangażowa-
nie w projekt prawie całego środowi-
ska piłkarskiego w Polsce.

- Ważne jest również to, że dzieci 
nie muszą zmieniać szkoły, mogą 
dalej trenować w swoich klubach – 
opowiada trener Łachowski.

Model AMO zakłada współpracę 
trzech podmiotów: PZPN, Kujawsko-
-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
i miasta. Pierwszy z nich zapewnia 
autorski program, markowy sprzęt 
sportowy, dwóch trenerów i reklamę; 
miasto – bazę sportową i dwóch tre-
nerów asystentów;  KPZPN –  wspar-
cie merytoryczne, organizacyjne 
oraz infrastrukturalne.

Akademia, to nasze stabilne orle 
gniazdo, które tworzą zarówno sztab 

szkoleniowy, dzieci oraz rodzice. 
Piłka ma budować charaktery, oso-
bowość i siłę psychiczną – informuje 
PZPN. 

Związek zapewnia, że kładzie 
także nacisk na edukację, wyniki 
w szkole oraz dyscyplinę.

- Nasza wizja jest taka, że AMO 
to najlepsze źródło pozyskiwania 
adeptów piłki nożnej w Polsce, 
gdzie wiedza i doświadczenie idzie 
w parze z szacunkiem dla młodego 
człowieka i jego talentu. Każdy 
zna swoje obowiązki, funkcjonuje 
w swoim systemie wartości, zasad 
i reguł, którymi powinien się kiero-
wać –  mówią trenerzy PZPN.

Kolejny nabór w czerwcu 

Selekcja do AMO odbywa się co 
roku w czerwcu podczas Dni Talen-
tu. W Bydgoszczy mali gracze tre-
nują w sześciu grupach wiekowych 
(maksymalnie 16 osób w grupie, 
łącznie 96 zawodników). Do każdej 
z grup przydzielono dwóch tre-
nerów plus dwóch asystentów. 
Przedział wiekowy wygląda nastę-
pująco: młodszy skrzat i skrzat 
(5-6 lat), młodszy żak i żak (7-8), 
młodszy orlik i orlik (9-10). Zajęcia 
dla poszczególnych kategorii odby-
wają się dwa razy w tygodniu.

Cztery razy w ciągu roku trenerzy 
uczestniczą w szkoleniach organizo-
wanych przez PZPN. Zajęcia AMO 
są bowiem monitorowane i ocenia-

ne przez trenerów PZPN zarówno 
w obszarze organizacyjnym, meto-
dycznym, jak i edukacyjnym.

- Idea akademii szalenie mi się 
podoba. Przede wszystkim rodzice 
o nic, poza obuwiem, nie muszą się 
martwić. Za nic nie muszą płacić. 
Dzieciaki mają zapewniony ubiór, 
torby, jak i sprzęt sportowy. Ponadto 
szykujemy dla nich niespodzianki 
w postaci wyjazdów na mecze repre-
zentacji Polski. To dla nich fajna 
atrakcja. Bilety funduje rzecz jasna 

PZPN – zdradza naszej gazecie Zbi-
gniew Stefaniak, koordynator AMO 
w województwie kujawsko-pomor-
skim.

Najlepsi mają okazję, by 
pokazać się w kadrze

W pierwszych latach istnienia aka-
demii niektóre kluby stawiały opór, 
by ich zawodnicy nie korzystali 
z dodatkowych zajęć w AMO. Jak ta 
sprawa wygląda obecnie? – pytamy 
przy okazji trenera Zbigniewa Stefa-
niaka.

Nie mamy już takich problemów. 
Przedstawiciele klubów zrozumieli, 
że w niczym im to nie przeszkadza 
– mówi szkoleniowiec, związany 
z futbolem od ponad 50 lat. 

U nas nie ma tabelkomanii, nie 
rywalizujemy w rozgrywkach ligo-
wych bądź turniejach, ponieważ dla 
nas, w tych kategoriach wiekowych 
najważniejszy jest indywidualny 
rozwój młodych ludzi. Dla nich są to 
dodatkowe lekcje, piłkarskie korepe-
tycje. Nie każdy pewnie to wie, ale 
staramy się także dotrzeć do każdego 
powiatu i w tym celu utworzyliśmy 
Mobilną Akademię Młodych Orłów 
– dodaje.

Wielu zawodników szkolonych 
w AMO reprezentowało barwy 
Kujawsko-Pomorskiego Związku 
Piłki Nożnej. Każdego roku wyse-
lekcjonowana grupa zawodników 
uczestniczy w zajęciach pokazo-
wych podczas Akademii Grossroots 
w Janikowie i bierze udział w kon-
ferencjach trenerów KPZPN w Byd-
goszczy. Byli zawodnicy AMO są 

powoływani na Wiosenną, Letnią, 
Jesienną i Zimową Akademię Mło-
dych Orłów, czyli na konsultacje 
młodzieżowych reprezentacji Polski. 

Filip Karwacki (MUKS CWZS, 
obecnie Lech Poznań) jest reprezen-
tantem Polski do lat 15, a Mateusz 
Sitek (MUKS CWZS) trafił do kadry 
U’14.

Niebawem, po pięciu latach 
funkcjonowania akademii, odbędzie 
się w Warszawie spotkanie, podsu-
mowujące całą ideę po to, by polska 
piłka rosła w siłę. MK

Idea Grassroots
To słowo często pojawia się 
w artykułach o tematyce 
piłkarskiej. oznacza ono 
rozgrywki amatorskie 
oraz wszelkiego rodzaju 
aktywności ruchowe 
związane z piłką nożną. 
Celem Grassroots nie są 
korzyści materialne a czysta 
zabawa. Dla niektórych jest 
ona formą rekreacji, rozrywki, 
zabawy, dla innych jest to 
piłka związana z rozgrywkami 
szkolnymi czy też klubowymi, 
a co za tym idzie stanowi 
formę treningu.

Przynależność klubowa 
zawodników AMO w sezonie 
2019/2020:

- Kluby bydgoskie: Wisełka 
Fordon, BKS Bydgoszcz, 
Chemik Bydgoszcz, Polonia 
Bydgoszcz, Gwiazda 
Bydgoszcz, Juventus 
Bydgoszcz, UKS Tęcza, SP 
Zawisza Bydgoszcz, MUKS 
CWZS Bydgoszcz, KKP 
Bydgoszcz.
- Kluby z województwa: 
Cyklon Kończewice, olimpia 
Wtelno, Victoria Niemcz, 
Szubinianka, Znicz Rojewo, 
Spójnia Białe Błota, Unia 
Solec Kujawski, Sportis 
Łochowo.

Liczby

1276 dzieci
- w latach 2014-2019 do Dni 
Talentu AMo w Bydgoszczy 
przystąpiło łącznie

Ilość dzieci biorących udział 
w naborze:

153 dzieci
2014/2015

182 dzieci
2015/2016 

210 dzieci
2016/2017

225 dzieci
2017/2018

244 dzieci
2018/2019

232 dzieci
2019/2020 – (w roczniku 
2014 trwa nabór otwarty)

Akademia 
Młodych Orłów 
w Bydgoszczy:
- Skład organizacyjno-
szkoleniowy: Magdalena 
Urbańska (dyrektor 
departamentu Grassroots 
PZPN), Zbigniew Stefaniak 
(koordynator Grassroots 
KPZPN), Tomasz Gadziński 
(dyrektor SP nr 15)
- Sztab szkoleniowy: 
Zbigniew Stefaniak, Maciej 
Kremblewski, Tomasz 
Łachowski, Krzysztof 
Szkaradek, Krzysztof 
Dziuda, współpraca Andrzej 
Magowski (trener-koordynator 
KPZPN).

Piłkarskie korepetycje  
dla najmłodszych
Widzisz, że twoje dziecko potrzebuje ruchu, a w domu zabija go nuda? Zapisz je na zajęcia ogólnorozwojowe 
z elementami piłki nożnej. Istnieje taka szkółka, w której dzieci mogą bezpłatnie uczyć się piłkarskiego abecadła. A przy 
tym kształtować swoje charaktery i przeżyć ciekawą przygodę.
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Profesjonalnie
poprowadzimy

profil Twojej
firmy ...
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