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SŁOWEM WSTĘPU...
Drodzy!
Nieubłaganie zbliża się dzień, na który, nie mam wątpliwości, czekaliśmy wszyscy już od
pierwszego września. Odkąd sięgam pamięcią, zawsze uczniowie chcieli, aby rok szkolny
trwał dwa miesiące, a wakacje dziesięć. To, rzecz jasna, utopijna wizja, ale, jak życie
pokazuje, te dziesięć miesięcy były niczym mrugnięcie oka. Mimo że w wakacje nie
zdobywamy wiedzy w dosłownym znaczeniu tego słowa, to są one czasem, kiedy również
się uczymy. Czego? Podejmowania - wbrew pozorom - ważnych życiowych decyzji. Ufając
Waszej dojrzałości, wierzę, że wiecie doskonale, co mam na myśli...

Laura Majewska IB
Wakacje nie muszą być czasem straconym.
To okres, w którym nabywamy nowych doświadczeń, uczymy się życia, ale przede
wszystkim relaksujemy się i mamy czas na błogie lenistwo.
Czy jednak nicnierobienie daje nam na dłuższą metę satysfakcję? Może warto byłoby,
jadąc
z punktu A do punktu B pociągiem, zamiast siedzieć na Instagramie czy Facebooku, w tym
samym czasie przeczytać odkładaną już kilka razy książkę? Słyszałam kiedyś o tym, że
grupa przyjaciół postawiła sobie za cel w okresie letnim obejrzeć wszystkie oskarowe
filmy. Zostawiam to tutaj do przemyślenia, sama też mocno zastanawiając się nad tym,
aby zrobić w te wakacje coś pożytecznego.
Tymczasem przed Wami trzeci numer naszego szkolnego pisma. Z racji tego, że wywiady
są obecnie najpopularniejszym gatunkiem dziennikarskim, przygotowaliśmy dla Was sporo
rozmów zarówno z uczniami, jak i nauczycielami.
Lato nastraja na bycie fit, więc proponujemy też dawkę informacji o sporcie i propozycje
na to, jak w zdrowy sposób ochłodzić sobie lipiec i sierpień.
Latem w Bydgoszczy dziać się będzie bardzo dużo, o czym także postanowiliśmy napisać.
Chcielibyśmy tym samym zachęcić Was do aktywnego spędzania czasu, do niesiedzenia w
domu, do poznawania nowych miejsc, ludzi i obcowania z kulturą. Mamy też cichą
nadzieję, że jeśli nie zdążycie w natłoku spraw przeczytać tego numeru przed ostatnim
dzwonkiem, znajdziecie na to czas właśnie w wakacje.
W imieniu całej redakcji ślemy Wam życzenia wielu niezapomnianych przygód, które
skończą się dla Was tylko szczęśliwie, małych i dużych podróży, a maturzystom dostania
się na wymarzone kierunki i uczelnie. Z pozostałymi widzimy się już we wrześniu, mając
nadzieję, iż wrócą do szkoły z plecakiem pełnym wspomnień, ale także motywacji i chęci
do podjęcia kolejnych szkolnych wyzwań.

Pozdrawiam Was ciepło!

Laura
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#REPORTAŻ

BAJKOWA
BYDGOSZCZ
Z okazji Dnia Dziecka w naszym mieście odbyła
się parada i festyn ‚,Bajkowa Bydgoszcz’’. 2 czerwca
około godziny 13:00 wszyscy zgromadzeni wyruszyli
z Placu Wolności i udali się w kierunku Wyspy
Młyńskiej. Obecni byli i starsi i młodsi, ale łączyło ich
jedno - przebrania! Pojawiły się księżniczki, wróżki
oraz inne postaci z bajek Disney’a. Uczniowie
‚,Jedynki’’ nie zawiedli i poprzebierani, razem z
Panią Profesor Aleksandrą Zygowską na czele, wzięli
udział w wydarzeniu. Podczas pochodu można było
usłyszeć utwory w wykonaniu orkiestry Zespołu Szkół
Elektronicznych. Kiedy uczestnicy dotarli do celu
trwał już festyn, a na nim odbyło się uroczyste
przekazanie władzy w mieście dzieciom. Wydarzeniu
towarzyszyła moc atrakcji, a Wyspa Młyńska na parę
godzin zamieniła się w bajkową krainę. Wszystkie
przygotowane niespodzianki towarzyszące dzieciom
sprawiły, że bawiły się one świetnie, a ci troszkę starsi
mogli cofnąć się w czasie do beztroskiego i magicznego
dzieciństwa.

Laura
Andrzejewska
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#REPORTAŻ

EKONOMIA
BLIŻEJ NAS!
Po raz kolejny w naszej wspaniałej Jedynce
odbył się Dzień Ekonomii. Z tej okazji
uczniowie mogli wysłuchać wielu ciekawych
wykładów. Nie tylko tych prezentowanych
przez koleżanki i kolegów z klas - kilka
mądrych słów wygłosili także
przedstawiciele grona Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego w
Bydgoszczy. Znalazło się także miejsce na
kilka niespodzianek...

Maksymilian
Baumgart

Dnia 03.06.2019 w naszej szkole odbyła się
druga edycja Dnia Ekonomii pod
kierownictwem Pani Aleksandry Zygowskiej.
Na uroczystości gośćmi honorowymi byli: dr
hab. inż. Waldemar Bojar, prof. nadzw UTP,
dr inż. Małgorzata Zajdel, pełnomocnik
rektora ds. doskonalenia jakości kształcenia,
dr Grażyna Owczarczyk-Szpakowska oraz dr
inż. Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska prodziekan do spraw dydaktycznych i
studenckich.

Tego dnia przedłużono również owocną współpracę ze Szkołą Główną Handlową w
Warszawie. Do programu zakwalifikowała się klasa 1C o profilu matematycznogeograficznym. Z kolei klasę 1E objęto programem patronackim „Klasa Akademicka UTP
Wydział Zarządzania”. Nagrodzono również sukcesy naszych „młodych ekonomistów”:
Aleksandra Kempa, Weronika Skwierczyńska i Weronika Lenczkiewicz zostały finalistkami
Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych. Tomasz Kretowicz to laureat
Ogólnopolskiego Konkursu im. Prof. Kazimierza Sokołowskiego w Toruniu, a także Jan
Ignacik, finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, finalista Ogólnopolskiej
Olimpiady Przedsiębiorczości, laureat Ogólnopolskiego Konkursu im.
Prof. Kazimierza Sokołowskiego w Toruniu.
Podczas uroczystości można było wysłuchać czterech wykładów. Głos zabrał Pan Waldemar
Bojar, ale także uczniowie naszej szkoły. Tomasz Kretowicz wytłumaczył, skąd państwo
bierze pieniądze na wszelakie wydatki, a Olga Ciemielewska i Patryk Widuto - przedstawili
zalety i wady przyjęcia przez Polskę waluty euro. Wisienką na torcie był występ artystyczny
Marty Behrendt z klasy 3BG - swoim talentem scenicznym niczym Edyta Górniak idealnie
uwieczniła tegoroczną edycję Dnia Ekonomii.
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ZDROWO, A CO
WIĘCEJ - EKO!
#FELIETON

Cześć! Przez te upały pewnie nieraz zastanawialiście
się jakby się tu schłodzić lub co najlepiej wypić, żeby
się orzeźwić. Jak też zapewne wiecie, bardzo ważne
jest nawadnianie naszego organizmu, szczególnie w
takie gorące dni. Wszyscy lubią pić z kolorowych
słomek, ale jeszcze nie wszyscy wiedzą, dlaczego
najlepiej piję się ze słomek wielorazowego użytku.
O tym dlaczego i w jaki sposób możemy zamienić
zwykłe, plastikowe słomki dowiecie się z artykułu pt.
"Mała rzecz - wielki problem". Ja przygotowałam dla
was dwa przepisy: na orzeźwiającą lemoniadę
arbuzową oraz pyszny pomarańczowy koktajl.
Mam nadzieję, że przypadną wam one do gustu!

Sara
Bergleh
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Arbuzowa lemoniada
Składniki:

szklanka wody
½ kg miąższu arbuza
3-4 łyżki miodu lub cukru trzcinowego
2 łyżki soku z cytryny
6-8 kostek lodu

Z arbuza usuwamy pestki. Do blendera wkładamy miąższ, pocięty na mniejsze kawałki,
dodajemy wodę, sok z cytryny, miód lub cukier i blendujemy na najwyższych obrotach.
Chłodzimy w lodówce*. Podajemy z kostkami lodu. Możemy również udekorować naszą
lemoniadę np.miętą.
*jeśli nie chcecie czekać, możecie od razu wrzucić kostki lodu i bez zbędnego marnowania czasu
wypić ten niesamowity napój!

Pomarańczowa
bomba witaminowa
Składniki:
½ mango

1 jabłko
1 banan
1 pomarańcza
1 szklanka wody
5-7 kostek lodu
Opcjonalnie mięta do dekoracji
Do blendera wrzucamy wcześniej obrane i pokrojone w mniejsze kawałki mango, jabłko,
banana oraz pomarańczę. Dodajemy wodę i wszystko miksujemy na najwyższych obrotach.
Możemy schłodzić w lodówce lub od razu dodać kostki lodu. Można również wcześniej
schłodzić owoce w lodówce.
Smacznego!

WAŻNE!: Aby napój smakował tak dobrze jak wygląda musicie spełnić jeden, ale niezmiernie
ważny warunek, słomka musi być papierowa lub wielorazowego użytku.
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MAŁA RZECZ
– WIELKI PROBLEM

Sonia
Irza
W tym jakże wakacyjnym, słonecznym wydaniu poruszmy jedną z ważniejszych spraw, chociaż
wydającą się nieszkodliwą. Na tapecie słomki. Rzecz pozornie niewielka, jednak siejąca niezły
zamęt. Nieodłączny element koktajlów, drinków w upalne dni. Dlaczego plastikowe słomki to
takie zło?
Kto nie lubi cieszyć się swoim ulubionym, schłodzonym napojem, którego można pić w jakże
wygodny, a czasem nawet efektowny sposób? Przedstawiamy słomki - cudowny wynalazek
współczesności. Czy aby na pewno? Nic bardziej mylnego! Słomka, którą użyjemy tylko raz
rozkłada się przez kolejne 3 tysiące lat, a czasem nawet wcale. Wiele z nich nigdy nie trafia do
utylizacji, lecz ląduje w rzekach, morzach, ocenach... Zwierzę nieświadome niebezpieczeństwa
często traktuje ją jako pożywienie. Wąska rurka potrafi zatkać nozdrza żółwia, przez co
uniemożliwia mu ona oddychanie, co kończy się okrutną śmiercią poprzez uduszenie. Dlaczego
wybieramy, często odruchowo, nie zastanawiając się, akurat plastikowe słomki. Istnieją różne,
wielorazowe, biodegradowalne alternatywy, takie jak:
Słomki szklane
Słomki metalowe
Słomki bambusowe
Każdego dnia do śmietnika trafia nawet miliard sztuk, a w samej Wielkiej Brytanii zużywa się
42 mld słomek rocznie! Okropne liczby prawda? Nie jest to zło konieczne. Wiele restauracji,
kin, barów wycofuje ich użycie, dając nam dobry przykład. Powinniśmy poszerzać swoją wiedzę
i dbać o zdrowie naszej Ziemi. Pamiętajcie, nie ma planety B!
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#PORADY

CUDZE CHWALICIE,
SWEGO NIE ZNACIE!
Zakładam, że większość naszych czytelników mieszka w
Bydgoszczy, a nawet jeśli rezydujecie poza granicami tego
miasta, to na pewno spędzacie w nim całkiem sporo czasu,
chociażby ze względu na szkołę. Może się wam wydawać,
że przez te wszystkie lata poznaliście Bydgoszcz jak własną
kieszeń, do niektórych miejsc ochoczo wracacie, inne
omijacie szerokim łukiem. Jedno jest pewne, raczej nie
stawiacie już na poznawanie nowych miejsc, bo zwyczajnie
cierpicie na brak pomysłów... W tym artykule chciałabym
pokrótce przedstawić wam następne kilka miejsc wartych
odwiedzenia.

Natalia
Biłoszewska

DAG FABRIK BROMBERG HITLEROWSKA FABRYKA
W BYDGOSZCZY
Od zakończenia II wojny światowej minęło
już ponad siedem dekad, a mimo to ślady
hitlerowskiej działalności wciąż są obecne w
naszym mieście. Na szczególną uwagę w tym
temacie zasługuje DAG Fabrik Bromberg w
Puszczy Bydgoskiej, czyli hitlerowska
fabryka materiałów wybuchowych, zresztą
największa, pod względem powierzchni,
fabryka zbrojeniowa koncernu Dynamit
Nobel AG. Jest to unikatowy w skali
europejskiej przykład żelbetowego
budownictwa fabrycznego pierwszej połowy
XX wieku. Składa się z doskonale
zachowanych budynków o oryginalnej
formie i konstrukcji, połączonych systemem

naziemnych i podziemnych tuneli o łącznej
długości prawie dwóch kilometrów.Pomimo
swoich pokaźnych rozmiarów była skrzętnie
ukrywana przez cały okres trwania wojny…
Produkcja w DAG Fabrik Bromberg trwała do
ostatniej chwili, nawet wtedy, gdy oczywistym
już był fakt, że Niemcy poniosą klęskę. Personel
podjął decyzję o ewakuacji dopiero w
momencie, gdy Armia Czerwona zbliżała się do
Bydgoszczy. Zanim jednak wyjechali, spalili całą
dokumentację, niszcząc w ten sposób szanse na
rozwikłanie wielu tajemnic. Jednak to, co
zachowało się do dnia dzisiejszego, jest już tylko
pamiątką.
Pozostałe szczątki tych szarych, zniszczonych
czasem konstrukcji pomogą nam przybliżyć i
lepiej zrozumieć trud czasów II wojny światowej.
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MIRROR GATE, SZTUKA ULICZNA W
NIECODZIENNEJ ODSŁONIE
Niewielu bydgoszczan wie o istnieniu tego urokliwego miejsca w centrum miasta… Ten nietypowy
street art mieści się w kamienicy na ulicy Mazowieckiej 5. Lustrzana brama została stworzona
przez bydgoszczankę Joannę Rajkowską. Artystka użyła 700kg luster do stworzenia mozaiki w
przejściu na podwórze jednej z bydgoskich kamienic, co dało iście bajkowy efekt…

KAWIARNIA "STREFA"

Mogłoby się wydawać, że trudno jest wyróżnić którąś z bydgoskich kawiarni. Jest ich wiele, są do
siebie podobne, a w większości przypadków o tym, do której dziś się wybierzemy, przesądza
lokalizacja w pobliżu szkoły… Jednak „Strefę” możemy uznać za miejsce wyjątkowe, zaczynając
od modernistycznego wnętrza, kończąc na fakcie, że w sąsiedztwie kawiarni mieści się studio yogi
pod tą samą nazwą… W menu znajdziemy napoje gorące, zimne, a także desery i lunche o
tradycyjnym i wegańskim składzie. Jednak o uwzględnieniu „Strefy” w tym zestawieniu
przesądziło położenie lokalu, z którego rozpościera się widok na Wyspę Młyńską i uroczą rzeczkę
Młynówkę, a w ciepłe dni możemy zająć miejsce na specjalnie przygotowanej dla nas plaży….
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#FELIETON

POBAW SIĘ
W TRIATHLON!
Pomimo swojego młodego wieku triathlon zyskał
ogromną popularność nie tylko w kręgach
sportowych. Dokładnie od 2000 roku w Sydney
ten wielobój został przyjęty jako dyscyplina
olimpijska. Obecnie zawitał nawet do naszej
kochanej Bydgoszczy. Ale czym tak naprawdę jest
ten triathlon? Co czyni go aż tak popularnym, że z
roku na rok przybywa konkursowiczów? I co
wspólnego z triathlonem ma Ironman?

Laura
Majewska

CZYM JEST TRIATHLON?

1/8 IM - 475m pływania, 22,5km roweru, 5,2km
biegu

Triathlon to dziedzina sportu, która łączy
w sobie trzy różne dyscypliny - pływanie, jazdę na
rowerze oraz bieg. Coraz więcej osób, z racji
rosnącego zainteresowania sportem, spędza czas
na świeżym powietrzu, dba o swoje zdrowie
i o sylwetkę. Ludzie nabierają większej
świadomości swojego ciała, wiedzą, że warto
trzymać dietę, dbać o siebie poprzez uprawianie
różnego rodzaju sportów. Próbują swoich sił
w rozgrywkach sportowych, które mają na celu
rywalizację. Bo triathlon może uprawiać każdy
z nas - biegając, kręcąc czy pływając. Ale zawody
mają to do siebie, że można porywalizować,
pouciekać, pogonić. Nikt nie zaprzeczy, że
rywalizacja nie poprawia wyniku. Prawda jest taka,
że inaczej robi się trening jakościowy
w pojedynkę, a inaczej ten sam trening wykonuje
się, kiedy uciekasz przed kimś. Każdy, kto ma
w sobie smykałkę do rywalizacji i lubi biegać,
pływać czy kręcić, z chęcią weźmie udział
w triathlonie.

1/4IM - 950m pływania, 45km roweru i 10,5km
biegu

Są różne dystanse, które można pokonać. Do
najbardziej popularnych należą 1/8 i ¼ Ironmana.
Co to oznacza? Najprościej jest to policzyć,
dzieląc dystans główny Ironman – najtrudniejszy
triathlon i jednocześnie baza do dzielenia na
poszczególne dystanse.

1/2 IM - 1,9km pływania, 90km roweru i 21.1km
biegu
Są też pochodne tej dyscypliny – aquathlon czy
duathlon. Istnieje także możliwość pokonania
quadrathlonu (do pokonania dodatkowy odcinek na
kajaku) i rywalizacji w sztafecie, czyli podzielenia
dystansu na trzech zawodników.
Enea Bydgoszcz Triathlon #MAMCEL ma miejsce w
lipcu, organizowany jest przez Kubę Kubińskiego
i Aleksandra Skoreckiego. W tym roku odbywa się
piąta już, jubileuszowa edycja tej imprezy. Skupia
wokół siebie zarówno profesjonalistów, jak i coraz
więcej amatorów tego sportu.
W sierpniu natomiast rozgrywa się triathlon, który
jeszcze do zeszłego roku, miał rangę Mistrzostw
Polski - Triathlon Polska Borówno organizowany
przez Roberta Stępniaka. Zawody te charakteryzują
się ponad dwudziestoletnią tradycją i skupia
miłośników długich dystansów. To tu, poza krótszymi
dystansami, można pokonać całego Ironmana (3,8km
pływania, 180km roweru, 42,2km biegu). Impreza ma
start w Borównie, a metę na Zawiszy.

Najważniejsze wydarzenia
triathlonowe w Bydgoszczy
odbywają się w lipcu i w
sierpniu.
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W obu wydarzeniach udział mogą wziąć osoby,
które ukończyły 16 lat (1/8 IM). Więcej informacji
na temat uczestnictwa można znaleźć w
regulaminach obu imprez.

zauważają, że im się to podoba i im to wychodzi,
co robią? - chcą więcej! Wyzwania stają się
poważniejsze, motywacja wzrasta.
Wielu ludzi uprawia tylko bieganie, jazdę na
rowerze lub pływanie. W pewnym momencie
jednak dochodzą do wniosku, że samo ich to nudzi
lub wystarczająco nie rozwija i, żeby uatrakcyjnić
swój trening, wprowadzają do swojej aktywności
inne dziedziny sportu.

CO DAJE MIASTU TRIATHLON?
Coraz więcej ludzi przyjeżdża do Bydgoszczy na
okoliczność tych zawodów z całej Polski, a nawet
Europy. Ta staje się w tym okresie miastem
turystycznym i przyciąga zawodników wraz
z bliskimi.

A MOŻE WOLONTARIAT?

Bydgoszcz otwiera się na turystów. Ci zatrzymują
się w mieście, zapoznają się z jego ofertą związaną
z bazą hotelową, gastronomiczną, korzystają z
dóbr kultury i sztuki jakie oferuje nasze miasto. Z
roku na rok ilość przyjeżdżających wzrasta, miasto
jest oblegane
i czerpie z tego wiele korzyści. Jest to
samonapędzająca się machina. Dlatego tak ważne
jest być przychylnie nastawionym do
przyjeżdżających turystów.

Jeśli nie jesteś zainteresowany udziałem jako
zawodnik, jest inna możliwość włączenia się w to
wydarzenie. Jednocześnie jest to okazja
bezinteresownego niesienia pomocy innym.
Zachęcam to kontaktu z organizatorami obu
imprez, którzy poszukują wielu wolontariuszy
pomagających w czasie zawodów. Ci mają okazję
przyjrzeć się z bliska organizacji zawodów, uczą się
także współpracy i odpowiedzialności.
Wielu zawodników zaczynało właśnie od bycia
wolontariuszami, kiełkowała w nich wtedy miłość
do sportu. Obserwowali biorące udział
w rozgrywkach osoby, ich determinację, pasję.
Wielu z nich, zainspirowanych sportową
aktywnością innych, startuje dzisiaj w zawodach.
Wolontariusze zostają przeszkoleni, zyskują cenne
umiejętności i poznają wielu nowych ludzi.
Uważam, że warto jest zainteresować się taką
możliwością uczestniczenia w triathlonie i gorąco
zachęcam do tego Was!

WEŹ UDZIAŁ I TY!
Z racji wzrastającej popularności triathlonu
dostrzec można coraz większe zainteresowanie
nim młodych ludzi. Chcą spróbować swoich sił,
nauczyć się samodyscypliny, systematyczności,
wiary w siebie. Wystarczy na początek powiedzieć
sobie #mamcel - to hasło przewodnie i motto
Enea Bydgoszcz Triathlon. W momencie kiedy
zakłada się wykonanie jakiegoś zadania, prościej
jest go później realizować. Łatwiej jest
zmotywować się do treningów i sukcesywnie dążyć
do wyznaczonego celu.
Wielu młodych ludzi na początek bierze udział
w 1/8 lub 1/4 długości Triathlonu, ale kiedy ->
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KIBICOWANIE - NIEODŁĄCZNY ELEMENT
SUKCESU...
Ogromnie ważne jest to, aby ludziom biorącym
udział w triathlonie kibicować!
Zachęcam Was, czytelnicy Ellyty, do czynnego
udziału w zawodach! Co zrobić? Po prostu przyjść
na imprezę, potowarzyszyć osobom, które
zmagają się z trudnościami podczas zawodów. W
trakcie zmagań odbywających się latem
zawodnikom towarzyszy ogromna spiekota,
doskwiera wycieńczenie. Towarzystwo w takich
chwilach jest nieodzownym elementem sukcesu
zawodnika. Mentalne wsparcie, jakie możesz im
okazać, jest bardzo ważne! Nawet jeśli nie
weźmiesz udziału w zawodach, bo nie czujesz się
dobrze przygotowany, bądź jedna z dziedzin jest
Twoją piętą achillesową, przyjdź, potowarzysz,
wesprzyj, pokibicuj i zobacz, jak to wszystko
wygląda. Stań się częścią tej wspólnoty!

Ludzie nie zdają sobie sprawy, ile cennych sekund,
a nawet minut z wyniku zawodnika mogą mu
odjąć, tylko poprzez bycie na trasie, klaskanie,
motywujące słowa, okrzyki, wiwatowanie. Jest to
niezwykle cenne i bardzo pomaga zawodnikom, a
Ciebie nic nie kosztuje.
Mam nadzieję, że przybliżyłam Wam temat
triathlonu i zachęciłam do którejś z form
aktywności związanej z zawodami. Baw się
triathlonem jak nie w tym, to w przyszłym roku!
Enea Bydgoszcz Triathlon – 6 i 7 lipca
Triathlon Polska Bydgoszcz-Borówno – 17 i 18
lipca

Polecała Aleksandra Tatulińska, która od kilku lat bierze udział w obu bydgoskich
imprezach, parę razy ukończyła dystans ½ IM, a w ubiegłym roku całego Ironmana.
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KĄCIK
GLOBTROTERA
Witajcie! Kącik Globtrotera powstał z myślą
o przybliżeniu fascynujących miejsc, które warto
zwiedzić. Zanim jednak się do nich udamy, to
należy się odpowiednio przygotować. Każdy kraj
ma swoje uwarunkowania, takie jak wiza
wjazdowa (która potrafi mieć wiele rodzajów),
waluta, jaką się posługujemy, czy też kilka
przydatnych rad gastronomicznych. W tym
artykule znajdziecie wszelkie podstawy
potrzebne, aby przynajmniej przypiąć dany kraj
do listy "moje wakacje". Na początek chciałabym
przedstawić Wam dwa kraje europejskie.
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Milena
Pinuszewska

Zacznijmy od Portugalii. Jest to państwo
europejskie położone w zachodniej części Europy
Południowej na południowym zachodzie Półwyspu
Iberyjskiego. Jest najdalej wysuniętym na zachód
państwem Europy, od północy i wschodu graniczy
z Hiszpanią, a od zachodu i południa Portugalię
oblewają wody Oceanu Atlantyckiego. Portugalię,
ze swoją stolicą w Lizbonie, zamieszkuje ponad 10
milionów ludzi. Najlepiej przyjechać tam wiosną
lub latem.
Czy potrzebujemy wizy do Portugalii?

Nie są wymagane
Jaki jest czas lotu do Portugalii?

Czas przelotu: Warszawa–Faro – ok. 4,5 godz.
Jaka jest różnica czasu w Portugalii?

Czas lokalny: czas polski minus 1 godz.
Jakie jest napięcie w gniazdkach w Portugalii?

Napięcie w sieci: 220 V
Jaka jest waluta w Portugalii?

Waluta: Euro (EUR)
Jakie są ceny w Portugalii?

Ceny w hotelu i restauracji: obiad – od 12 EUR,
napój – ok. 2 EUR, piwo – ok. 2 EUR, wino – ok. 4
EUR; w sklepach nawet o połowę taniej.
Jak podróżować po Portugalii?

Komunikacja: taksówka – ok. 8 EUR, lokalny
autobus - ok. 1,5 EUR

Pomnik Odkrywców
znajdujący się w
Lizbonie

Jakie sporty można uprawiać w Portugalii?

Polecamy aktywny wypoczynek, jak np.: jazda konna, nurkowanie, windsurfing, paralotniarstwo,
kajakarstwo, wycieczki rowerowe, wycieczki krajobrazowe, tenis i golf. Golf jest jedną z atrakcji
turystycznych Algarve. Region dysponuje 19 polami golfowymi. Doświadczeni jak i początkujący
entuzjaści golfa znajdą w Algarve wyśmienite warunki i pogodę do uprawiania tego sportu oraz
sklepy ze sprzętem i szkoły czynne przez cały rok. W trakcie wakacji należy wykorzystać czas jak
najlepiej.
Co można zjeść w Portugalii?

Tradycyjna kuchnia regionu Algarve słynie z ryb i owoców morza. Należy więc spróbować
caldeiradas (duszone ryby), a na przystawkę carapausalimados (drobne rybki), podawane z oliwą,
czosnkiem i cebulą). Kto lubi owoce morza, powinien skosztować arroz de lingueirao (ryż
duszony z mięczakami, pomidorami, cebulą, papryką i czosnkiem), feijoada de buzinas (duszona
fasola z mięczakami). Prawdziwym symbolem kuchni regionalnej jest cataplana, czyli rodzaj
szerokiego garnka z przykrywką, w którym przygotowuje się potrawę o tej samej nazwie. Jest to
mistrzowskie połączenie mięsa i owoców morza. Wyborne desery wg starych przepisów
klasztornych bazują na migdałach i figach. Najlepsze wina Regionu to te z Lagos i Lagoa oraz
białe z Portimao.
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Drugim kierunkiem jest chętnie odwiedzanym przez turystów jest Francja. To najpopularniejszy
kraj turystyczny na świecie.Niemal wszyscy turyści marzą, by odwiedzić Paryż czy Lazurowe
Wybrzeże. Każdy zakątek Francji godny jest uwagi, przyciąga architekturą, pejzażem lub
historią. Francję zamieszkuje 67 milionów ludzi.
Jaki jest czas przelotu do Francji?

Jakie przysmaki są popularne we Francji?

Czas przelotu: Warszawa - Paryż - ok. 2 godz. 25 Główna wizytówka Francji to wina, szampan,
min.
różnorodność serów i wykwintnych dań,
Jaki jest czas przejazdu do Francji?
takich jak żabie udka i ślimaki. Francuzi
uwielbiają delektować się posiłkiem, sącząc
Autokar: ok. 16 godz.
przy tym wino z kieliszków, w myśl zasady:
Jak czas jest we Francji?
"człowiek żyje po to - żeby jeść, a nie jeść Czas francuski = czas polski
żeby żyć".
Jakie jest napięcie w gniazdkach we Francji?

Jakie są orientacyjne ceny we Francji?

Napięcie 220 V. Wtyczki są takie same jak w
Polsce, nie ma potrzeby kupowania
specjalnych przejściówek.

bagietka 0,50 euro/szt., mleko 0,70
euro/1l, jajka 0,15 euro/szt., sok
pomarańczowy 1,60 euro/1l, Coca-Cola
1,50 euro/1l, wino czerwone Bordeaux 2
euro/butelka.

Czy we Francji jest bezpiecznie?

Francja jest bezpiecznym krajem, jednak
zdarzają się tu drobne kradzieże. Głównie
dochodzi do nich wzdłuż Lazurowego Wybrzeża
oraz w większych miastach. Należy zwrócić
uwagę na bagaż, większą ilość pieniędzy
pozostawić w hotelowym sejfie. W
zaparkowanym samochodzie nie należy
zostawiać niczego na wierzchu.
Jakie pamiątki przywieźć z Francji?

Francja jest krajem perfum, które można
zakupić w licznych perfumeriach, w całkiem
przystępnej cenie. Warto także kupić ubrania
czy buty, zwłaszcza w okresie tzw. soldów, czyli
posezonowej sprzedaży w obniżonej cenie.
Innym pomysłem może być także francuskie
wino lub sery, których Francja jest krainą.
Większość turystów przebywających w Paryżu
kupuje jako pamiątkę obrazki przedstawiające
Paryż, o różnych porach roku.
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Jak wygląda opieka zdrowotna we Francji?

Zaleca się zaopatrzenie w Europejską Kartę
Ubezpieczenia Zdrowotnego, która uprawnia
do otrzymania podstawowych świadczeń
zdrowotnych na terenie Francji, których
koszty są po powrocie do kraju zwracane
przez NFZ. Wizyta u lekarza kosztuje od 30
do 70 euro, doba pobytu w szpitalu 600 1500 euro.
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RE
JE
WSKI
Czyli jak Geniusz z Jedynki
złamał tajemnice Enigmy

Zosia
Bochen

Skromny, dowcipny, z finezyjnym poczuciem humoru, ogromną
wiedzą i masą książek przy łóżku. Był wielbicielem muzyki klasycznej,
ale... niemiłosiernie fałszował. Marian Rejewski, bo
o nim mowa, to polski wybitny matematyk i kryptolog, ale
również porucznik Armii Polskiej w Wielkiej Brytanii. Zaledwie
w wieku 27 lat złamał szyfr Enigmy, czyli hitlerowskiej maszyny
szyfrującej, a tym samym przyczynił się do wygrania wojny przez
aliantów. Jego sukces umożliwił bowiem odczytywanie przez
Brytyjczyków zaszyfrowanych meldunków niemieckiej armii.
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Marian Rejewski urodził się 16 sierpnia 1905 roku w Bydgoszczy,
która znajdowała się w tamtym czasie pod zaborem pruskim i
nosiła niemiecką nazwę Bromberg. Ojcem Mariana był,
zajmujący się handlem tytoniem kupiec, Józef, a matką Matylda.
Małżeństwo zamieszkiwało w kamienicy przy ul. Wileńskiej 6,
jednak po przyjściu na świat Mariana, rodzina przeniosła się do
dom z ogrodem przy ul. Zduny 6a. Marian Rejewski ukończył
Państwowe Gimnazjum Klasyczne w Bydgoszczy (czyli nasze
liceum!), zdając w 1923 roku maturę i uzyskując świadectwo
dojrzałości. Następnie wyjechał do Poznania, gdzie rozpoczął
studia na wydział matematyczno-przyrodniczym. Po sześciu
latach ukończył uniwersytet ze stopniem magistra filozofii (tak!
filozofii) w dziedzinie matematyki.

od lewej: Henryk Zygalski, Jerzy
Różycki i Marian Rejewski

Jeszcze w czasie studiów Marian zaczął uczęszczać na kurs kryptologii. Musiał być zdolny skoro w roku 1932
trafił do warszawskiego Biura Szyfrów Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Tu dostał zadanie złamania kodu
niemieckich depesz, które szyfrowane były maszynowo za pomocą urządzenia o nazwie Enigma. Zajęło mu to
raptem kilka miesięcy! Sukces sprawił, że stanął a czele zespołu, który jeszcze przed wojną był w stanie
odczytywać 75% przechwytywanych meldunków.

Rejewski kochał nie tylko liczny, ale i bydgoszczankę,
Irenę Lewandowską, z którą ożenił się 1934 roku. Dwa
lata później urodził się im syn, a w 1939 r., córka.
Pięć tygodni przed wybuchem II wojny światowej,
Rejewski wraz z zespołem innych kryptologów
i pracowników Biura Szyfrów, zaprezentowali
przedstawicielom brytyjskiego i francuskiego wywiadu
wojskowego, sposób rozszyfrowania Enigmy.
Sprezentowali im także, zbudowane przez siebie,
repliki słynnej maszyny szyfrującej.
Po wybuchu II wojny światowej Rejewski
został ewakuowany z przygodami do Paryża, gdzie
pracował dla aliantów w tajnym ośrodku
kryptologicznym. Niestety, gdy Francja skapitulowała
konieczna była dalsza tułaczka. Przez Oran trafił do
Algieru, a potem na powrót do ... okupowanej Francji
gdzie utworzono tajny ośrodek wywiadowczy.
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Otrzymał też nową tożsamość: występował jako Pierre
Ranaud - nauczyciel matematyki w liceum. Krótko po
tym znowu konieczna była ewakuacja. W 1943 r. osiadł
w Wielkiej Brytanii. Anglicy odsunęli jednak genialnego
matematyka na boczny tor i nie pozwolono dalej
zajmować się Enigmą.
Po wojnie Marian Rejewski wrócił do Polski, do
Bydgoszczy, gdzie czekała na niego żona z dziećmi,
która do rodzinnego miasta trafiła po upadku powstania
warszawskiego. Władza komunistyczna nie była w
stanie docenić osiągnięć i potencjału geniusza.
Pracował w sekcji fakturowej Fabryki Kabli, ale
pracę stracił w wyniku działań Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego. Okazało się, że uznawany jest za wroga
ustroju i oskarżano go
o kontakty z obcymi służbami wywiadowczymi. Nie
posiadając dowodów przestępstw, nękano go w inny
sposób, ciągle musiał zmieniać pracę.
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Na zdjęciu po lewej
prezentuje się maszyna
stworzona przez
Rejewskiego do złamania
szyfru Enigmy oraz
znacznego przechylenia
szali zwycięstwa na
stronę aliantów

Dopiero w 1967, czyli kiedy Rejewski miał 62 lata i poszedł na rentę, spisał swoje wspomnienia i osiągnięcia.
Dopiero wówczas przyznał się przed rodziną i światem,że rozszyfrował Enigmę. Jednak ta rewelacja została
przemilczana w Polsce. Dopiero po dwóch latach sprawa zaczęła być głośna, gdy Rejewskim zaczęli
interesować się zagraniczni dziennikarze i naukowcy. W wyniku tego po 10 latach władza komunistyczna
doceniła naszego bohatera, otrzymał kilka odznaczeń, tytułów i honorowych funkcji. Zmarł krótko po tym w
1980 roku.
Do dziś jednak w krajach Zachodu uznaje się nie Rejewskiego, lecz Alana Turinga za tego, który złamał Enigmę.
Jednak uczynił to dekadę po Rejewskim i nigdy nie osiągnąłby owego sukcesu bez dorobku i pomocy Polaków.
Denerwują więc książki i filmy, które fałszują historię i odbierają absolwentowi naszego liceum, osiągnięty
sukces. Dlatego pamietajmy o nim i prostujmy gdzie się da błędne przekonania i informacje.

Obecnie ku pamięci naszego wspaniałego kryptologa
miasto unfundowało pamiątkowy mural znajdujący
się na kamienicy - obok Bydgoskiego Centrum
Finansowego
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MAŁGORZATA
BECELLA
Wspaniała podróżniczka i jeszcze
wspanialsza nauczycielka...

W jakich celach najczęściej wyjeżdża Pani za
granicę?

Podróżuję ponieważ uwielbiam poznawać nowe
kultury, ludzi, którzy żyją zupełnie inaczej niż my, tu
w Polsce. Lubię poznawać ich zwyczaje,
przebywając wśród nich, jedząc lokalne potrawy,
podróżując lokalnymi środkami lokomocji.
Czy chciałaby Pani zamieszkać za granicą?

Nie, kocham podróże, ale mieszkać chcę tylko w
Polsce, tu gdzie moja rodzina i przyjaciele.

"lubię przemieszczać
się tak jak robią to
lokalni ludzie (...) tuktukiem czy rikszą"

Woli Pani podróżować latem czy zimą?

Ze względu na dłuższy urlop letni podróżuję latem,
choć nie zawsze jest sprzyjająca pogoda w
miejscach, które wybieram. Często jest tam zbyt
gorąco lub trochę dokuczliwa pora deszczowa.
Jaki jest według Pani najtrafniejszy środek
transportu?

Na dalekie podróże, oczywiście, jest to samolot, a
na miejscu lubię przemieszczać się tak jak robią to
lokalni ludzie, czyli autobusami, pociągiem lub bardziej turystycznie - tuk-tukiem czy rikszą.

Jakie jest Pani wymarzone miejsce na podróż?

Co by Pani poradziła osobom, które chcą
podróżować, ale się boją?

Jaką podróż wspomina Pani najbardziej?

Moim marzeniem jest Peru. Czekam tylko, żeby mój
syn troszkę dorósł, by mógł chodzić po wysokich
górach.
Najlepiej wspominam chyba wyprawę do Chin.
Podróżowaliśmy wtedy z mężem, planując wszystko
z dnia na dzień. Nie mieliśmy zarezerwowanych
noclegów, spaliśmy w różnych dziwnych miejscach,
na najbliższy pociąg zdarzało się, że
czekaliśmy kilka dni. Podróżowaliśmy pociągami po
30 godzin. Teraz, mając dziecko, trochę inaczej
planujemy wszystko, choć też bywa
spontanicznie. Bardzo miło wspominam też moją
‘kobiecą wyprawę’ z koleżanką Alicją po Hiszpanii,
przez Gibraltar do Maroka.

Myślę, że dobre przygotowanie ogromnie zmniejsza
wszelkie lęki. Wiele osób boi się dalekich podróży
ze względu na brak znajomości języka, ale tak
naprawdę w wielu miejscach np. język angielski i tak
nie przydaje się i najlepiej sprawdza się mowa ciała.
Niektórzy rodzice boją się jeździć daleko z małymi
dziećmi. Dzieci potrafią lepiej znosić podróż niż
myślimy. Często lepiej niż dorośli. Oczywiście,
trzeba być dobrze przygotowanym, wykonać
wszystkie zalecane szczepienia i być zaopatrzonym
w najróżniejsze atrakcje, np. kolorowanki,
wycinanki. Mój syn miał 2 lata, jak pierwszy raz
wyjechaliśmy poza Europę i mogę spokojnie nazwać
go dzielnym podróżnikiem :)

Bez jakich rzeczy nie wyobraża sobie Pani
podróży?

Nie wyobrażam sobie podróży bez aparatu
fotograficznego. Lubię uwieczniać te ulotne chwile,
ciekawych ludzi. Z każdej podroży wywołuję też
zdjęcia. Dobry przewodnik turystyczny to też
podstawa.

"Najlepiej wspominam
chyba wyprawę do
Chin."
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"Chciałabym wrócić
jeszcze do Wietnamu"

Jakie jest Pani ulubione miejsce w Europie?

Najciekawsza Pani podróż?

Chyba największy sentyment mam do wsi
angielskiej, urokliwej zabudowy i przyrody. Ostatnio
zakochałam się również w Rzymie.

Wszystkie były ciekawe: wspaniała była bajkowa
Tajlandia, pełna skrajności Ukraina. Ciekawe było
obserwowanie i doświadczanie roli kobiety w
Katarze czy Emiratach Arabskich- zupełnie inne niż
stereotypowe rozumienie Europejczyka. A ta
najciekawsza podroż, mam nadzieję, że jest
jeszcze przede mną

Jaki kontynent podoba się Pani najbardziej i
dlaczego?

Najbardziej ciągnie mnie do Azji. We wszystkich
miejscach, w których byłam zawsze spotykałam się
z ogromną życzliwością i serdecznością. Bywało, że
ludzie poświęcali pół dnia, żeby pokazać nam
ciekawe miejsca, nie oczekując niczego w zamian.
Nie mając wiele, bo to bardzo ubogie rejony, dawali
nam swój czas.

Woli Pani filmy czy seriale, i dlaczego?

Wolę filmy. Na seriale trzeba mieć trochę więcej
czasu, a z tym u mnie trochę kiepsko.
Jaki gatunek muzyki Pani preferuje?

Jestem otwarta na wszystkie rodzaje muzyki.
Uwielbiam musicale, muzykę filmową, pop trochę
rocka.

Do którego miejsca chciałaby Pani wrócić?

Bardzo chciałabym wrócić jeszcze do Wietnamu. To
jest kraj mniej popularny wśród turystów, w
większości miejsc, w których byliśmy prawie w
ogóle nie było turystów. To bardzo pomaga
delektować się nowym miejscem. No i te cudowne
wietnamskie plaże….

Jaki jest Pani znak zodiaku?

Baran, i choć nie wierzę w horoskopy, to trochę
cech tego znaku chyba mam
Bez czego nie może Pani wyjść z domu?

Preferuje Pani góry czy morze?

Bez przytulaska i buziaków synka.

Kocham krajobrazy górskie, ale lenistwo na plaży
też ma swoje uroki.

Jaka jest ostatnia książka, jaką Pani czytała?

"Tatuażysta z Auschwitz" Heather Morris

Czy ma Pani już plany na następną podróż?

Kim chciała Pani zostać, jak była mała i
dlaczego?

Właśnie jesteśmy w trakcie planowania.
Ile państw Pani zwiedziła?

Chciałam być nauczycielką. Mój tata jest
nauczycielem. Zawsze opowiadał dużo o szkole,
o rajdach rowerowych, harcerskich wypadach z
młodzieżą, zdarzało się, że jego uczniowie nas
odwiedzali. To było takie fajne i też tak chciałam.
No, i zostałam nauczycielką

Nigdy się nad tym nie zastanawiałam, ale
było chyba ponad 30 państw.
Woli Pani podróżować samotnie cz z kimś?

Podróżuję zawsze z mężem i synkiem. Wszystko
planujemy sami.
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#FELIETON

GAME ON!
WAKACYJNE KLIMATY
Wakacyjna przerwa zbliża się wielkimi
krokami. Większość z nas będzie
zapewne spędzać czas na zewnątrz, lecz
co z tymi, którym letnia pogoda nie
będzie przyjazna? Alternatywą zapewne
będą gry komputerowe. Postanowiłam,
że będąc pod wakacyjnym słońcem
warto przywołać kilka produkcji,
których akcja rozgrywa się właśnie w
tych klimatach.

Przygotowała:

Marysia
Szmyt

Firewatch

Sąsiedzi z piekła rodem 2

Gra studia Campo Santo została wydana w
2016 roku. Akcja dzieje się w lecie 1989
roku w parku narodowym w amerykańskim
stanie Wyoming. Mimo że tak naprawdę
wcielamy się w Henry’ego, który pracuje
w czasie rozgrywki jako strażnik wcześniej
wspomnianego parku, to zarówno grafika, jak
i ścieżka dźwiękowa przenoszą nas do
ciepłego, dzikiego lasu, kojarzącego się
jedynie z letnim wypoczynkiem. Fabuła
rozwija się w zależności od naszego
docierania do przełomowych punktów,
dlatego tak naprawdę sami dyktujemy sobie
tempo rozgrywki, a produkcja pozwala
doświadczyć nietypowej formy dialogu rozmowy przez krótkofalówkę. Serdecznie
polecam Firewatch wszystkim, którzy chcą
wczuć się w klimat letniej pracy stanowiącej
ucieczkę przed problemami oraz poznać
odprężającą, ale także szokującą historię
zwykłego człowieka.

Jestem prawie pewna, że większość z was
kojarzy ten tytuł. Kto za dzieciaka nie robił
denerwującemu sąsiadowi psikusów? Za
produkcję odpowiada CD Project. Gra jest
naprawdę niemłoda, bo wydana w 2004
roku. Druga część “Sąsiadów
z piekła rodem” o podtytule “Na
wakacjach” jest osadzona właśnie w czasie
letniego wypoczynku. Naszym zadaniem
jest, oczywiście, dokuczanie sąsiadowi
Woody’ego(głównego bohatera) oraz jego
mamie. Jeśli chcecie się nieco pośmiać
z absurdalnych dowcipów oraz wczuć się w
klimat letniego relaksu, na pewno nie
zaszkodzi nieco cofnąć się w czasie
i sięgnąć po tę grę.

Oxenfree

Dwie poprzednie propozycje były
stosunkowo optymisytcznie, więc
zakończmy z bardziej horrorowym
akcentem. Oxenfree zostało wydane przez
Night School Studio w 2016 roku, a akcja
rozpoczyna się tuż po zakończeniu liceum.
Naszą główną bohaterką jest zbuntowana
nastolatka Alex, która razem ze swoją
paczką przyjaciół odwiedza Wyspę
Edwarda, by uczcić ukończenie szkoły.
Z czasem odkrywają jednak, że na wyspie
dzieją się różne niewytłumaczalne rzeczy.
Od gracza zależy, na ile odkryje tajemnice
wyspy i pozna przyjaciół Alex. Oxenfree jest
dobrym wyborem na wakacyjną przerwę dla
kogoś, kto chce poczuć adrenalinę oraz
wczuć się w zagrożonych licealistów. Mimo
kilku lat od wydania, gra nadal ma świetnie
opowiedzianą historię, która na pewno
wywoła dreszczyk emocji.
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