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Hala wraca
do korzeni

W

ten ciepły poranek mieszkańców śródmieścia
zbudził dźwięk
dzwonu. Nie chodzi o dzwony kościelne – od 20 lipca
1907 roku o 7.00 rano bił
dzwon informujący o otwarciu Hali Targowej. Wybudowało ją miasto, zaprojektowali berlińscy architekci Boswau & Knauer GmbH.
Bydgoszcz dołączyła do pruskich miast, w których handel mięsem, rybami, jajami
odbywał się w nowoczesnych
warunkach, pod dachem
i nadzorem weterynarza oraz
policjanta, z dostępem
do stanowisk, toalet, bieżącej
wody. Sukces świętowali bydgoscy rzemieślnicy, to oni
w dwa lata na działce po rozebranej farze ewangelickiej
postawili budynek z cegły
przykryty stalowym dachem,
a nad wejściem umieścili
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herb Bydgoszczy. W środku
na klientów czekało 96 stanowisk mięsnych i rybnych,
każdy znajdował tu coś dla
siebie, również wyrafinowani
smakosze, ponieważ w hali,
nielicznej w tej części Europy,
można było kupić ryby morskie, homary, ostrygi, raki
i kraby. Druga faza życia hali
to PRL, kiedy półki w sklepach świeciły pustkami, a tutaj sprzedawcy dokonywali
cudów i można było u nich
spełnić handlowe marzenia.
Uwielbiałem wtedy przychodzić tam z mamą i przemykać
między straganami. Trzecia
faza to schyłek PRL, wejście
w kapitalizm. Ile fortun tam
powstało i upadło, ile miłości
zakwitło, ile dolarów, marek
i bonów przeszło przez ręce
koników. Szkoda, a może dobrze, że ściany nie mogą mówić i pisać. W końcu rynek
okazał się bezwzględny, coraz
mniej odwiedzających halę
pchnęło właściciela (Społem)
do jej sprzedaży. Historia zatoczyła koło, miasto ponownie stało się jej właścicielem.
Teraz ratusz ogłosił przetarg
na zagospodarowanie hali
w stylu warszawskich „Koszyków”, madryckiego
„Mercado de San Miguel” czy
florenckiego „Mercato Centrale”. Kibicujmy, żeby znalazł się najemca, który spełni
te oczekiwania. To będzie
piękne zwieńczenie obchodów stulecia powrotu Bydgoszczy do Polski. ¹
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Rok 2009. Bal Lekarza na Zawiszy
- dr Radosława Staszak-Kowalska z mężem

a

wangardowo,
nowocześnie
i towarzysko
było 31 stycznia
na pierwszym
w tym roku wernisażu w Galerii Sztuki Next przy ul. Poznańskiej 31w Bydgoszczy.
Kolejna wystawa galerii cieszy się dużym zainteresowaniem kolekcjonerów sztuki,
artystów i miłośników piękna. Galeria konsekwentnie
od kilku lat kontynuuje prezentację twórczości polskich
artystów z najnowszego
nurtu współczesnej awangardy. Ziemowit Fincek (ur.
1988 r.), artysta młodej generacji, przedstawia swoje
prace na wystawie pt.
„Gaude Mater”. W 2014 r.
uzyskał dyplom magistra
na Wydziale Malarstwa
i Rzeźby Akademii Sztuk
Pięknych we Wrocławiu.
W latach 2011-2012 stypendysta w Accademia di Belle
Arti do Venezia - wydział

Andrzej
Malingowski (Studio Architektoniczne Futura), Sławomira Malingowska
(Galeria Sztuki
Next), Ziemowit
Fincek (artysta),
dr Krzysztof
Rożnowski (Szpital
Esculap)

Wernisaż w galerii „Next”

Aleksandra Chmielewska (pedagog), Marcin Biegański (restaurator Boskie Bistro), Monika Kimmel (aukcjoner
Dom Aukcyjny Next), Nico Karolak (ratownik medyczny), Natalia Marchlewska (ratownik medyczny)

W Galerii Sztuki „Next” zaprezentowano prace Ziemowita Fincka

Andrzej Malingowski (Studio Architektoniczne Futura) oraz Wojciech
Polasik (artysta)

malarstwa. Właśnie w grudniu 2019 r. wrócił ze stażu
artystycznego w Montrealu.
Ekspozycja, połączona ze
sprzedażą, potrwa do 13 lutego 2020 r.

Zarażony miłością
do Bydgoszczy

Maciej Bakalarczyk, rocznik
1980, to rodowity bydgoszczanin, wychowany na Wyżynach. Tam skończył SP nr
3, potem było Technikum
Elektroniczne, a następnie
filologia angielska na UKW.
Po studiach założył własną

Maciej Bakalarczyk, menadżer
Śródmieścia i Starego Rynku

działalność, utrzymuje się
z nauczania języka angielskiego i tłumaczenia,
a w wolnych chwilach para
się projektowaniem wnętrz.
Zanim został menadżerem
Starego Rynku i Śródmieścia
działał w Stowarzyszeniu
Projekt Bydgoszcz i w Radzie
Estetyki Miasta. Do jego obowiązków należy przede
wszystkim koordynacja
przedsięwzięć Urzędu Miasta z firmami, szczególnie
restauratorami, działającymi w obrębie Starego Miasta. Zachęca do wspólnych
projektów, np. artystycznych, czy też do działania
na rzecz poprawy wyglądu
otoczenia (naprawa oświetlenia czy chodników). Uznane inicjatywy, z którymi jest
związany, to Nocny Batory,
Śniadanie na Trawie,
CoffART, otwarta galeria
na Starym Rynku. Teraz
w planach jest zbudowanie
makiety Bydgoszczy z 1920 r.
Zamiłowania Macieja
Bakalarczyka to: grafika,
psychologia i historia.

Wojciech Siwiak (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska), Leszek Gołdyszewicz (artysta), Grzegorz Pleha Pleszyński (artysta), dr Krzysztof Rożnowski (Szpital Esculap), Natasza Czerwińska (Gminny Ośrodek Kultury Białe Błota)

W wolnych chwilach gra
w piłkę nożną.

Bistro na Leśnym

Bogdan Pankowski w latach
1987 - 1998 pracował jako kelner w renomowanej restauracji w hotelu „Pod Orłem”. Potem wspólnie z bratem postanowił zacząć działać na swój
rachunek i założyli wspólnie
firmę cateringową „Pankowscy”. Teraz już od 5 lat działa
sam, oferując nadal z powodzeniem usługi cateringowe.
Jego najnowszy pomysł
na stworzenie taniego i przyjaznego bistra dla mieszkańców osiedla Leśnego na rogu
ulic 11 Listopada
i Sułkowskiego już po paru
miesiącach okazał się strzałem w dziesiątkę. Bogdan
Pankowski zadaje kłam
twierdzeniom, że sukces gastronomiczny można odnieść przede wszystkim
w centrum miasta. Okazuje
się, że dobra, tania i smaczna
propozycja kulinarna sprawdza się w każdym miejscu.
W ofercie są zawsze trzy zu-

py i pięć dań drugich, które
tak się zmieniają, że stały
klient może kosztować co innego przez co najmniej 3 tygodnie. Wszystko smaczne
i świeże i po cenach bardzo
przystępnych - zupy po 3 zł ,
drugie danie po 15 zł.
A w karcie mamy schabowy,
zrazy, gołąbki, kotlety pożarski i słoneczny czy
smaczne bitki wieprzowe.
Zupa pomidorowa i ogórkowa zawsze, a do tego zupa
dnia codziennie inna. No
i hit lokalu, robiony przez
pana Bogdana kompot
za 2,50 zł. Lokal czynny jest
od godz 11.00, od niedawna
stali klienci wymusili też
otwarcie w niedzielę. Miła
obsługa, świetne stoisko
z garmażerką, wszystko to
sprawia, że Bistro doczekało
się już swoich wiernych
klientów i to mimo tego, że
kawałek dalej znajduje się
kultowy Bar Miły. A więc nic
tak dobrze nie działa na poziom usług, jak zdrowa konkurencja.¹
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Piotr Alexsander Grodzki (artysta), Sławomira Malingowska (Galeria Sztuki Next)

Wojciech Zytkiewicz (artysta), Ziemowit Fincek (artysta), dr Krzysztof Rożnowski (Szpital Esculap),
Wojciech Polasik (artysta)

VIP widziano

Wielka prywatka w Domu Kultury w Osielsku

