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WSZYSTKO PO TO,
BY MÓC ŚPIEWAĆ
Śpiew był obecny w moim życiu już od najmłodszych lat.
Zawsze lubiłam śpiewać, ale nigdy nie uznawałam tego za
swój talent. Wszystko zmieniło się w szkole podstawowej,
kiedy dostrzegła go jedna z moich nauczycielek i wytypowała mnie do występu podczas akademii. Z czasem występy stały się częstsze, a ja nabrałam odwagi i zaczęłam
szukać innych możliwości, by móc regularnie śpiewać
i rozwijać się. Przez wiele lat udzielałam się muzycznie
zarówno w szkole, jak i w parafii. Pasja do śpiewania była
we mnie tak silna, że nauczyłam się grać na gitarze, kiedy
wśród moich przyjaciół pojawił się pomysł założenia kameralnego zespołu przy kościele, a ilość instrumentów nie
była wystarczająca. Wszystko po to, by móc śpiewać.
Moja prawdziwa przygoda z muzyką rozpoczęła się jednak dopiero w szkole średniej, gdzie trafiłam do Żeńskiego Chóru Kameralnego, który prowadzony był przy moim
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liceum. To tam zakochałam się w muzyce chóralnej. Przez
cały okres liceum miałam możliwość uczyć się śpiewu
i rozwijać muzycznie pod okiem wspaniałego dyrygenta,
a także brać udział w licznych konkursach oraz koncertować zarówno w kraju, jak i za granicą. Z tego czasu najlepiej wspominam możliwość śpiewania w Bazylice Świętego
Piotra w Watykanie oraz w Koloseum w Rzymie. Niestety
po maturze przyszedł czas na studia i wyprowadzkę z rodzinnej miejscowości. Miałam nadzieję, iż przy wybranej
przeze mnie uczelni będzie działał chór i będę mogła dalej realizować swoją pasję. Tak też się stało. Jednakże, gdy
nadszedł rok akademicki, stres związany z nowym etapem
życia oraz nowym miejscem zamieszkania spowodował, że
zabrakło mi odwagi i nie udałam się na przesłuchanie do
chóru akademickiego. W moim życiu brakowało jednak
muzyki, dlatego wzięłam udział w drugim przesłuchaniu
tuż po rozpoczęciu drugiego roku. Jak się okazało ten wy-

bór był strzałem w dziesiątkę. Dziś pomimo ukończonych
studiów nadal realizuję swoją pasję w Chórze Akademickim Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy i mam nadzieję, że ta przygoda potrwa jak najdłużej.
Chór Akademicki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy jest chórem mieszanym, który
uświetnia wszystkie ważne uroczystości uczelniane, jak
i aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym miasta. W chórze śpiewają studenci wszystkich wydziałów Uniwersytetu
oraz jego absolwenci. Pomimo rozmaitych kierunków studiów oraz wykonywanych zawodów wszystkich nas łączy
jedno - miłość do muzyki. Repertuar chóru jest zróżnicowany i obejmuje zarówno utwory muzyki dawnej, jak
i dzieła współczesnych kompozytorów. Próby chóru odbywają się dwa razy w tygodniu.
Przez cztery lata mojej przynależności do Chóru Akademickiego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego

miałam możliwość uczestniczenia w różnych konkursach
i festiwalach chóralnych zdobywając wraz z chórem liczne
nagrody, a przy okazji zwiedzając wiele ciekawych miejsc.
Do ostatnich osiągnięć chóru można zaliczyć m. in.: II nagrodę podczas Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego
w Ohrid w Macedonii w 2014 r., III miejsce podczas V
edycji Wrocławskiego Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego Vratislavia Sacra w 2015 r., Grand Prix i I miejsce
w kategorii Chórów Akademickich podczas Wojewódzkiego Konkursu o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy w 2015 r., Srebrny Dyplom
podczas XV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie w 2016 r.
oraz I miejsce podczas XVIII Konkursu Chórów o Puchar
Marszałka Województwa w Toruniu w 2016 r. Najnowszym osiągnięciem chóru jest Srebrny Dyplom w kategorii
muzyki sakralnej oraz w kategorii folk podczas VII Międzynarodowego Festiwalu Chórów „Canco Mediterrania”
w Barcelonie i Lloret de Mar w 2017 r. Poza uczestnictwem w konkursach miałam również okazję kilkakrotnie
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występować na deskach filharmonii wykonując wraz z innymi chórami, solistami i Orkiestrą Filharmonii Pomorskiej takie dzieła jak m.in.: „Mała msza radosna d-moll”
Jerzego Derfla w 2014 r. czy „Msza Uroczysta” Gioacchino
Rossiniego w tym samym roku. W 2017 roku chór obchodził swoje 20-lecie. Z tej okazji w Filharmonii Pomorskiej
odbył się Koncert Jubileuszowy, podczas którego chór wraz
z Capellą Bydgostiensis wykonał „Glorię” Antonia Vivaldiego oraz kilkanaście utworów a cappella z repertuaru
własnego.
Oprócz wykonywania tradycyjnych utworów chór często
podejmuje wyzwania i angażuje się również w inne ciekawe projekty. Jednym z nich jest projekt „Partytura na głosy
zwierzęce”, który polega na próbie przeniesienia dźwięków
wydawanych przez zwierzęta żyjące w bydgoskim ogrodzie
zoologicznym na zapis muzyczny.
Śpiewanie w chórze to przede wszystkim odpowiedzialność, bowiem za jakość i brzmienie całego zespołu odpowiada każdy z osobna. Ta świadomość mobilizuje do pracy
nie tylko podczas prób, ale również w wolnych chwilach.
To również poświęcenie, by pomimo natłoku różnych obowiązków wygospodarować czas na próbę. Jednocześnie to
także doskonała możliwość realizacji swojej pasji, forma
twórczego wypełnienia wolnego czasu, spotkania interesu-
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jących ludzi i zwiedzania wielu ciekawych miejsc. Emocje
podczas występu oraz satysfakcja z sukcesu są warte włożonego wysiłku i wynagradzają wszelkie trudy tej pracy. Cieszę się, że mogłam spotkać na swojej drodze ludzi, którzy
pomogli mi rozwinąć talent i pasję oraz sprawić, że dziś nie
wyobrażam sobie życia bez muzyki.
Wszystkich, którzy chcieliby posłuchać Chóru Akademickiego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy zapraszam na naszą stronę chorutp.wordprees.com bądź też na nasz fanpage na Facebooku, gdzie
zamieszczane są informacje o planowanych występach.
Katarzyna Wiatr
Referent ds. Ochrony Środowiska
Dział Utrzymania Infrastruktury (ZU)
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PORT

LOTNICZY
Artykuł sponsorowany

Rok 2018 zapowiada się ciekawie pod względem oferty wylotów z Portu Lotniczego Bydgoszcz.
Organizatorzy w tym sezonie proponują wiele interesujących kierunków. Miłośnicy samodzielnego planowania podróży również znajdą coś dla siebie.
Chcemy, aby nasz Port był dla mieszkańców Regionu pierwszym wyborem jeśli chodzi o planowane podróże. Z optymizmem patrzymy na kolejny sezon. Wśród wakacyjnych wylotów z Bydgoszczy pojawiły się dwie nowości: Fuerteventura
i Korfu. Po kilku sezonach nieobecności powraca Antalya,
która zawsze cieszyła się zainteresowaniem podróżnych.
Ponadto loty do Bułgarii są oferowane w systemach sprzedażowych organizatorów dwa razy w tygodniu - we wtorki
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i piątki. Warto podkreślić, że na bazie lotów do Dubrownika
i Korfu powstały też oferty wypoczynku w bardzo modnej
Albanii oraz Bośni i Hercegowinie. - wylicza Tomasz Moraczewski, prezes Zarządu Portu Lotniczego Bydgoszcz - Nasz
narodowy przewoźnik kontynuuje loty do Lwowa. Niemiecka
Lufthansa oferuje obecnie codzienne loty do Frankfurtu, jednego z najważniejszych portów przesiadkowych w Europie.
– dodaje.

Mieszkańcy Kujawsko-Pomorskiego w sezonie letnim 2018
mogą planować wypoczynek mając do dyspozycji 9 wakacyjnych kierunków w tym do Antalya’i, Dubrownika, Heraklionu, Albanii, Bośni i Hercegowiny oraz na Fuerteventurę i Zakhyntos.
Osoby szukające bardziej egzotycznych i odległych miejsc
mogą zaś z powodzeniem organizować swoje wyjazdy
w oparciu o loty Lufthansy. Połączenie do Frankfurtu to
ponad 200 kierunków na cały świat. Loty do głównego portu lotniczego niemieckiego przewoźnika odbywają się codziennie, co dodatkowo zwiększa elastyczność planowania
podróży.
Cały czas dostępne są również loty do Lwowa w bardzo
atrakcyjnych cenach - już od 205 pln w dwie strony. Rejsy
odbywają się w każdy poniedziałek i piątek. Podobnie jak
dotychczas start ze Lwowa będzie odbywał się o godzinie
1:40, a lądowanie w Bydgoszczy o 2:20. Wylot z Bydgoszczy
zaplanowano na 3:10, a przylot do Lwowa o 5:30.
Rozkład lotów i dni operowania pozwalają również na planowanie dłuższego pobytu we Lwowie. Czas przelotu to ok.

1h 20min co stanowi doskonałą alternatywę dla podróży
samochodem, pociągiem czy autobusem. Dodatkowo pozwala ominąć długie postoje na polsko-ukraińskim lądowym przejściu granicznym.
Już od 25 marca 2018 liczba połączeń Ryanair na trasie do
Londynu Luton zwiększy się do 4 tygodniowo, natomiast
loty do Londynu Stansted ponownie będą odbywały się codziennie. Jest to rekordowe w historii Portu Lotniczego Bydgoszcz oferowanie na tej trasie- łącznie 11 lotów tygodniowo.
Ponadto w ofercie linii Ryanair z wylotem z Portu Lotniczego Bydgoszcz znajdują się przeloty do Dusseldorfu Weeze,
Dublina, Birmigham oraz Glasgow.
Dogodny dojazd, promocyjne ceny na parking długoterminowy oraz szereg udogodnień pasażerskich w przebudowanych powierzchniach to niewątpliwe atuty Portu Lotniczego Bydgoszcz.
Wszystkie oferowane kierunki są dostępne w sprzedaży,
bilety można kupować na stronach przewoźników, w kasie
portu lotniczego oraz w biurach podróży.
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WIZYTA KADRY OFICERSKIEJ
w WZL NR 2 S.A.

8 lutego bieżącego roku nasz Zakład odwiedziła grupa oficerów z 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Wizyta rozpoczęła się od prezentacji Dyrektora Technicznego
- Waldemara Topola poświęconej działalności WZL Nr 2.
Następnie goście mieli okazję zobaczyć wydziały produkcyjno-obsługowe firmy. O wykorzystywanych technologiach i zapleczu technicznym Spółki opowiedzieli Dyrektor
Waldemar Topol oraz Kierownik Działu Technologiczno-Konstrukcyjnego – Leszek Bagniewski. Wizyta miała na
celu zapoznanie przedstawicieli 12 SDZ z projektami realizowanymi przez naszą firmę dla wojska oraz ogólną prezentację działalności. (DK)
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WZL Nr 2 S.A. Liderem Współpracy Proinnowacyjnej!
10 lutego 2018 r. podczas uroczystej gali konkursu „Pracodawca Pomorza i Kujaw 2017” otrzymaliśmy wyróżnienie
specjalne, przyznane w uznaniu za szczególną efektywność
współpracy innowacyjnej, która pozwala na wykorzystanie
regionalnego potencjału oraz prowadzi do zaprojektowania i konstrukcji bezzałogowych statków latających o specjalnym przeznaczeniu. Kapituła przyznała wyróżnienie
specjalne „Liderzy Współpracy Proinnowacyjnej” dwóm
kooperującym firmom członkowskim Pracodawców Pomorza i Kujaw. Wyróżnienie „Liderzy Współpracy Proinnowacyjnej” otrzymała nasza Spółka oraz SoftBlue S.A.
Kapituła konkursu, składająca się z przedstawicieli administracji, nauki i instytucji otoczenia biznesu, już siedemnasty raz oceniła zgłoszonych kandydatów w oparciu
o kryteria, pozwalające wyłonić najlepszych pracodawców,
kierujących się dobrymi praktykami i etyką w relacjach
z pracownikami oraz partnerami gospodarczymi, a jednocześnie osiągającymi sukcesy ekonomiczne.

firmy kapituła konkursu przyznała przedsiębiorcom nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach: Mikro i Mały
Przedsiębiorca, Średni i Duży Przedsiębiorca oraz Innowacyjna Firma.
Pracodawcy Pomorza i Kujaw uhonorowali laureatów konkursu dyplomami i statuetkami autorstwa bydgoskiego
rzeźbiarza Michała Kubiaka.
We współpracy z przedstawicielami administracji rządowej
i samorządowej nagrody w konkursie „Pracodawca Pomorza Kujaw 2017” wręczył Mirosław Ślachciak, prezes zarządu Pracodawców Pomorza i Kujaw i wiceprezydent ogólnopolskiej organizacji Pracodawcy RP. Nasze wyróżnienie
odebrała Magdalena Suplicka – Dyrektor Handlowy. (KS)

Warunkiem udziału w konkursie była nominacja kandydującej firmy dokonana przez otoczenie gospodarcze.
Łącznie wpłynęło 135 nominacji. Na podstawie formularzy informacyjnych zgłoszonych przez nominowane
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KALEJDOSKOP LOTNICZY
Boeing 737 MAX 9

Zdjęcie: www.boeing.com

Boeing 737 MAX 9 ma już certyfikat FAA (Federalna Administracja Lotnictwa USA), innymi słowy ten znakomity
statek powietrzny może już być wykorzystywany do celów
komercyjnych. Jego najważniejsze atuty dla przyszłego
klienta to: 220 miejsc pasażerskich, maksymalny zasięg
6570 kilometrów. Ciekawe czy trafi on do rodzimego
LOT-u?

Arsenal Londyn & Emirates
Kibice piłkarscy i fani Arsenalu Londyn mogą spać spokojnie. Ich ulubiona drużyna właśnie podpisała nową umowę sponsorską z Liniami Emirates. Porozumienie stanowi m.in.: logo przewoźnika na klubowych koszulkach i sprzęcie sportowym
pozostanie przez następnych pięć lat, ponadto zespół podróżować będzie na turnieje towarzyskie samolotami Emirates,
zaś Stadion Arsenalu zachowuje nazwę Emirates Stadium do 2028 r. Wartość umowy jest „niewyobrażalna” dla jakiejkolwiek polskiej drużyny. Takie czasy…

LOT uruchamia nową trasę

Zdjęcie: www.lot.com

Rodzimy przewoźnik LOT w czerwcu br. uruchomi nową
trasę z Warszawy do Hanoweru. Bilety są do nabycia. Jakim samolotem polecimy? Embraer’em 170 rzecz jasna,
z 70 miejscami na pokładzie. Oferta skierowana jest przede
wszystkim do środowisk biznesowych. W Hanowerze
w ciągu roku odbywa się cały szereg dużych imprez gospodarczych. Największa to CeBIT – targi informatyczne
niemające sobie równych w świecie biznesu.

An-148 rozbił się pod Domomiedowem
Smutna wiadomość nadeszła z Rosji. Samolot tamtejszych linii Saratov Airlines An-148 rozbił się po starcie z lotniska
w Moskwie pod Domomiedowem (100 km). Nikt z 71 osób na pokładzie nie przeżył katastrofy. Spekulacje co do przyczyn
tego wypadku głównie dotyczą mediów rosyjskojęzycznych. Ukazały się artykuły, w których wprost się mówi, iż np. samolot Superjet Sukhoi posiada te samy wady co An-148. Rzecz dotyczy oblodzenia czujników prędkości. Komisja śledcza
nie wydała jeszcze oficjalnego komunikatu dot. przyczyn tej tragedii.
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HH-60W

Zdjęcie: www.lockheedmartin.com

Firma Sikorsky wchodząca w skład korporacji Lockheed
Martin kończy montaż pierwszego śmigłowca ratowniczego HH-60W. Będzie on połączony z siecią komunikacyjną, najbardziej zaawansowanego systemu połączeń jakie
kiedykolwiek wyprodukowano, a dotyczącym środowisk
o wysokim zagrożeniu. Śmigłowiec pozwoli na połączenie
całego pakietu sił powietrznych i satelitarnych w akacjach
ratunkowych, nawet na odległym i niedostępnym terytorium.

Premiera M-346
Na lotnisku wojskowym 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego miała miejsce premiera lotu polskiego samolotu M-346. Piloci przećwiczyli procedury awaryjne m.in. podejście do lądowania z jednym włączonym silnikiem, z otwartymi i zamkniętymi
klapami. Następne loty obejmować będą wznowienia nawyków, które piloci nabyli podczas szkolenia we Włoszech oraz
treningi doskonalące i sprawdzenie rozwiązań szkoleniowych.

C-130J

Zdjęcie: www. hubertprzybysz.pl

Lockheed Martin wyprodukował 400 setny C-130J Super
Hercules. Maszyna jest doceniana przede wszystkim za jej
wszechstronność. Obsługuje ona 17 różnych konfiguracji
misji, w tym transport wojskowy i komercyjny, gaszenie
pożarów, poszukiwania i ratownictwo, operacje specjalne,
rozpoznanie pogody czy tankowanie w powietrzu.

Drony nad Katowicami
Nad Katowicami latają drony wykrywające przypadki łamania przepisów antysmogowych. Już podczas pierwszego dnia
akcji tamtejsza Straż Miejska wystawiła mandaty, każdy w wysokości 500 zł. Urządzenia na dronach analizują skład chemiczny dymu wydobywającego się z kominów posesji jednorodzinnych i wielorodzinnych. Bezzałogowce produkuje gliwicka firma Flytronic, a jej inżynierowie ciągle doskonalą swój system obserwacyjny. Następna partia dronów przeznaczona będzie do większego obszaru skanowania miasta.

Rekord Dreamlinera
Boeing 787-9 Dreamliner norweskich linii lotniczych lecący z Nowego Jorku do Londynu ustanowił rekord czasu przelotu
samolotów poddźwiękowych na tej trasie. Pasażerowie tego znakomitego statku powietrznego spędzili na pokładzie tylko
5 godzin 13 minut. Coś nieprawdopodobnego, zważywszy gdy uświadamiamy sobie jak męcząca nie tylko w czasie jest
podróż pociągiem np. z Bydgoszczy do Zakopanego. (MB)
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Trzydzieści lat minęło...
29. Wówczas to grupa specjalistów z Baranowicz pracowała
wspólnie z naszymi pracownikami w Bydgoszczy, na pierwszym remontowanym samolocie MiG-29 nr 70. Do dzisiaj
nasze firmy współpracują w obszarze remontów kooperacyjnych agregatów, dostaw części zamiennych czy wymiany informacji technicznych dotyczących problemów eksploatacji
i remontów samolotów Su i MiG.
Podczas pobytu w styczniu bieżącego roku delegacji naszego zakładu w Baranowiczach, Dyrektor Naczelny 558 ARZ
Pan Paweł Pinigin wręczył pamiątkowy dyplom z okazji 30
lat współpracy Prezesowi Leszkowi Walczakowi. Na pamiątkowym dyplomie widnieje fotografia symbolicznego drzewa
z Baranowicz, na którym zawieszono kłódkę przyjaźni wręczoną przedstawicielom firm uczestniczącym w dorocznej
Konferencji Dyrektorów Naczelnych Zakładów Lotniczych,
która w 2017 roku odbyła się w Bydgoszczy.

Już 30 lat trwa współpraca pomiędzy WZL Nr 2 S.A. a 558
ARZ (558 Avia-Rjemontnyj Zawod) z Baranowicz na Białorusi. Wprawdzie pierwsze kontrakty i umowy określające
współpracę pomiędzy naszymi zakładami zaistniały dopiero w latach dziewięćdziesiątych to jednak pierwszy wyjazdrekonesans przedstawicieli WZL, wchodzących w skład
delegacji Szefostwa Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo-Produkcyjnych, w celu zapoznania się z białoruskim
zakładem miał miejsce w 1988 roku, jako wstępny etap przygotowywania WZL Nr 2 do uruchomienia remontów samolotów Su-22. Dla naszego bydgoskiego zakładu opanowanie
remontów samolotów naddźwiękowych to był niewątpliwy
skok technologiczny i organizacyjny oraz perspektywa zamówień na wiele lat. Wynikało to z zadań, jakie miał realizować nasz zakład, a mianowicie remont samolotów Su-22
dla wszystkich państw Układu Warszawskiego w docelowej
ilości 40 szt. rocznie. To w Baranowiczach w 1990 roku szkolili się nasi inżynierowie, technicy i mechanicy z procedur
remontu zarówno samolotu jak i jego agregatów. Również
w latach dziewięćdziesiątych we współpracy z 558 ARZ
uruchomiony został w Bydgoszczy remont samolotów MiG-
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Opracował: Waldemar Topol - Dyrektor Techniczny
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