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Budowa Astorii  
zbliża się do końca
Nowa Astoria będzie specjalistycznym obiektem pływackim 
położonym w sercu Bydgoszczy
Budynek znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Brdy. Wokół budynku powstaje 
imponująca infrastruktura, a także funkcjonalna przystań kajakowa z warsztatem napraw 
szkutniczych.

Centrum Rekreacji Astoria 
ma pełnić funkcję sportowo-
-rekreacyjną. W kompleksie 

o powierzchni użytkowej bliskiej 
10 000 m2 powstaje m.in. 10-torowy 
basen olimpijski o wymiarach 50 na 
25 m, na którym zgodnie z przepisa-
mi FINA (Międzynarodowa Federa-
cja Pływania) będą mogły odbywać 
się międzynarodowe zawody pły-
wackie. 

Jak podawał we wcześniejszych 
informacjach Urząd Miasta, pły-
walnia będzie wykorzystywana 
przede wszystkim z myślą o trenin-
gach sportowych klubów pływac-
kich, a także uczniach bydgoskich 
szkół. W nowej Astorii będą mogły 
odbywać się zgrupowania klubów 
spor towych i różnego rodzaju 
zawody. Basen z miejscowo prze-
głębionym dnem do 6 m (na odcinku 
12 m), wyposażony będzie w rucho-
my pomost, który w zależności od 
potrzeb będzie dzielił go na dwa 
mniejsze baseny. Jedna z części 
będzie wyposażana w ruchome dno, 
które umożliwi zmianę jego głębo-
kości od 0 do 210 cm oraz uzyskanie 
zróżnicowania głębokości w dwóch 

strefach. Dzięki takim nowocze-
snym rozwiązaniom technicznym, 
basen będzie można podzielić na 
cztery części o różnych głęboko-
ściach, gdzie będą mogły odbywać 
się jednocześnie różne rodzaje 
zajęć. Przy takim rozwiązaniu basen 
typowo treningowy stanie się też 
miejscem rekreacji dla mieszkańców 
(np. poprzez wydzielenie płytkich 

stref do gier wodnych, zajęć aerobi-
ku w wodzie itp.), a także miejscem 
treningu dla nurków (w tym służb 
ratowniczych).

Widownia basenu ma liczyć bli-
sko 450 miejsc. W kompleksie funk-
cjonować będą m. in. hala rozgrzew-
kowa, siłownia, szatnie, sale odnowy 
biologicznej, magazyny na sprzęt. 
Znajdą się również hangary na kaja-
ki sportowe i rekreacyjne. Warto 
podkreślić, że będzie to pierwszy 
basen olimpijski w regionie. Osta-
teczny wygląd budynku uwzględnia 
też uwagi Społecznej Rady ds. Este-
tyki Miasta. Miasto wnioskowało 
o dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w kwocie 50 mln 
złotych. Uzyskało wsparcie o poło-
wę niższe od zakładanego. Jednak, 
dzięki dobrej sytuacji finansowej 
miasta, można było zwiększyć środ-
ki na wkład własny inwestycji.

Sam budynek już teraz budzi 
sporo emocji. Jest nowoczesny, 
a jego design świetnie wpasował 
się w otaczającą go przestrzeń, 
a sąsiedztwo Brdy jest dla niego 
dodatkowym atutem. ■

CIEKAWOSTKI
Na budowę Nowej Astorii:

• Zużyto 1 300 ton stali
• Wbudowano 13 000 m3 betonu

Nowa Astoria będzie miała:

• 1271m2 lustra wody
• zatapialny pomost 
• ruchome dno
• 4 200 000 l wody w nieckach

Trwa konkurs na 
zagospodarowanie  
Hali Targowej
Na półmetku remontu konserwatorskiego Hali Targowej ratusz 
ogłosił konkurs mający na celu wyłonienie operatora obiektu.

W czwartek, 30 stycznia 
odbył się briefing praso-
wy, podczas którego pre-

zydent Rafał Bruski przedstawił jego 
szczegóły.

- Hala Targowa zlokalizowana 
w samym sercu miasta to bardzo 
ważny element bydgoskiej Starówki. 
Ten zabytkowy obiekt przez wiele lat 
stał niewykorzystany i niszczał. Dzię-
ki decyzji Rady Miasta udało nam się 
wykupić ten budynek i konsekwentnie 
staramy się dać Hali Targowej nowe 
życie. Chcemy, aby prowadzona tu 
była działalność gastronomiczna 
i handlowa, a część tego wyjątkowego 
miejsca służyła mieszkańcom dzięki 
organizacji np. otwartych wydarzeń 
kulturalnych – mówił podczas briefin-
gu prezydent Rafał Bruski.

W poniedziałek, 3 lutego został 
ogłoszony konkurs na operatora 
Hali Targowej. Zwycięzca konkursu 
urządzi wnętrze i zorganizuje w tym 
miejscu przestrzeń na działalność 
gastronomiczną i handlową. Część 
Hali Targowej powinna służyć jako 
tzw. przestrzeń eventowa, w której 
odbywać się będą cykliczne wyda-
rzenia otwarte dla mieszkańców.

Przyszły dzierżawca będzie 
prowadził w tym miejscu działal-
ność przez okres 9 lat i 11 miesięcy. 
Od zainteresowanych podmiotów 
miasto oczekuje przedstawienia 
spójnego i estetycznego charakte-
ru stoisk i szyldów oraz wystroju 
nawiązującego do historii miasta. 
Będzie to główne i najważniejsze 
kryterium w konkursie. Pod uwagę 
będzie brane również doświadczenie 
oferenta. W nowej Hali Targowej ist-
nieje możliwość realizacji antresoli. 
Na oferty Urząd Miasta czeka do 
końca kwietnia.

Półmetek prac remontowych

Aktualnie w Hali Targowej trwa 
remont konserwatorski, który ma na 
celu zapobiegnięcie dalszemu nisz-
czeniu budynku. Dzięki inwestycji 
o wartości 2,3 mln zł obiekt zostanie 
wstępnie przygotowany dla przy-
szłego najemcy. Hala przechodzi 
renowację elewacji, dachu, naprawę 
zarysowań ścian budynku, demon-
taż boksów handlowych wewnątrz 
budynku, wymianę szyb oraz remont 
zewnętrznego tarasu i balustrady. 
Zaawansowanie prac wynosi 50%. 

W wakacje planowane jest zakoń-
czenie całego remontu. Kolejnym 
etapem będzie zaaranżowanie wnę-
trza przez nowego dzierżawcę.

Ulica Magdzińskiego 
wizytówką Bydgoszczy

Ulica Magdzińskiego przechodzi 
architektoniczną metamorfozę. 
Na niezagospodarowanym przez 
wiele lat terenie powstał nowocze-
sny budynek biurowy Immobile 
K3 –  pierwszy biurowiec klasy 
A w naszym mieście. Budynek 
wyróżnia się przede wszystkim 
nowoczesną elewacją, współgrającą 
z historyczną zabudową Starego 
Miasta. Zadbano o wyraźne linie 
gzymsów i elementy dekoracyjne, 
a dominującymi materiałami są 
szkło oraz kamienne okładziny. 

Na rogu ul. Podwale i Mag-
dzińskiego wyremontowany został 
prawie 100 letni budynek, w którym 
wymieniono pokrycie dachowe 
i odnowiono elewację, utrzymaną 
w renesansowym stylu.

Przy ul. Magdzińskiego upo-
rządkowywany jest również teren 
po byłym targowisku. Ratusz chce, 
by w przyszłości teren ten został 
sprzedany, a inwestor wybudował 
w przeciągu 3 lat od sprzedaży 
obiekt w zabudowie pierzejowej 
z funkcjami przewidzianymi w miej-
scowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. Dzięki tej inwesty-
cji miejsce to ma szansę, by stać się 
architektoniczną perłą Starówki. ■

do końca kwietnia

Czas trwania konkursu

okres wakacyjny

Planowane zakończenie 
remontu 

9 lat i 11 miesięcy

Okres prowadzenia 
działalności 

Budowa Atorii | fOT. ALSTAL GrUPA BUdOWLANA
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Depresja wśród nastolatków, to 
coraz większy problem. W jakim 
wieku dzieci najczęściej chorują?
Zgadza się, depresja w okresie dora-
stania to coraz większy problem. 
Ważne jest, by o niej mówić, ponie-
waż może ona poważnie utrudniać 
funkcjonowanie nastolatka teraz 
i w przyszłości. Najczęściej choruje 
młodzież między 12 a 15 rokiem 
życia. Należy powiedzieć, że w okre-
sie dorastania częstość zachoro-
wań na depresję znacząco wzrasta. 
U dzieci depresja występuje rzadziej 
niż u nastolatków. 

Rodzice powinni być czujni, ale 
jak odróżnić zwykłe nastoletnie 
„doły” od rzeczywistych sympto-
mów depresji?
To jest pytanie dużej wagi – czy mamy 
do czynienia z normatywnym obniże-
niem nastroju w okresie dorastania 
czy jest to już choroba? Oczywiście, 
najlepiej oceni to specjalista – lekarz 
psychiatra lub psycholog posiadający 
doświadczenie w pracy z dziećmi 
i młodzieżą. Rodziców zaalarmować 
powinny zmiany nastroju występują-
ce przynajmniej przez kilka tygodni 
i przez większą część dnia, pogorsze-
nie szkolnego funkcjonowania, wyco-
fywanie się z kontaktów, zaburzenia 
snu i apetytu. Młodzi ludzie zastana-
wiają się np. nad sensem życia i cza-
sem ciekawi ich temat śmierci, jednak 
myśli samobójcze i planowanie wła-
snej śmierci to już objaw chorobowy, 
wymagający pilnej interwencji i bar-
dzo często hospitalizacji. 

Czy rodzice ponoszą winę za 
pogłębianie się depresji u swojego 
dziecka? 
Jestem daleka od obwiniania rodzi-
ców. Przyczyn depresji nastolatków 
i czynników mających znaczenie 
dla powodzenia leczenia oraz psy-
choterapii jest wiele. Na pewno kło-
potliwy może być brak współpracy 
rodziców ze specjalistami – leka-
rzem i psychologiem, np. poprzez 
nieprzestrzeganie zaleceń w prze-
biegu terapii. Trudność stanowić też 
może zaniedbywanie dziecka przez 
rodziców, brak z ich strony wsparcia 
i właściwej opieki, deficyty poczucia 
bezpieczeństwa, pewnie nierozwią-
zane sprawy rodzinne, które ciążą 
wszystkim, ale nierzadko to wła-
śnie dziecko szczególnie dotkliwie 
doświadcza ich skutków. 

A szkoła i system wychowania?
Niepowodzenia szkolne, osamotnie-
nie nastolatka, nadmierny krytycyzm 
ze strony rodziców, czy przemoc 
mają niebagatelne znaczenie w roz-
winięciu się objawów chorobowych. 
Dużą rolę odgrywają doświadczenia 
o charakterze straty: utraty bliskich 
osób, rozstania, choroby somatyczne 
w bliskim otoczeniu. 

Czy na epizody depresyjne ma 
wpływ również deficyt szczerych, 
wolnych od presji kontaktów 
z rówieśnikami?
Niedobór lub wręcz brak szczerych, 
bliskich kontaktów z rówieśnikami, 
rywalizacja, nadmierna koncentra-
cja na dobrach materialnych mają 
znaczenie dla trudności doświadcza-
nych przez współczesną młodzież. 
Warto tu zwrócić uwagę na skrajnie 
niekorzystne doświadczenia, jak 
bycie ofiarą przemocy ze strony 
rówieśników czy bycia odrzucanym. 
Są to czynniki ryzyka depresji okre-
su dorastania. 

Świat, w którym żyją nastolat-
kowie jest kreowany, jako nie-
bezpieczny, pełen terroru i zła, to 
również może napawać nasze dzie-
ci lękiem. Jak im pomóc?
Tu moż e  pomóc  u r ea l n i a n ie 
i pokazywanie szerszej perspekty-
wy – świat nie jest zły, ale nie jest 
też idealny, ma swoje blaski i cienie, 
wszyscy musimy nauczyć się w nim 
być i zmieniać to, na co faktywnie 
mamy wpływ. Rodzice mogą wska-
zywać dziecku – także poprzez swo-
je postawy – różne sposoby radzenia 
sobie z wyzwaniami i trudnościami. 
Jeśli młodzież uzyska w nas doro-
słych autentyczne wsparcie, na pew-
no będzie im łatwiej odnaleźć się 
w kryzysie dorastania. Warto wspo-
mnieć o tzw. czynnikach ochron-

nych, o które warto zadbać. Są to: 
silne więzi rodzinne, niezamiatanie 
problemów pod dywan a omawianie 
ich i poszukiwanie rozwiązań, dobra 
atmosfera w szkole, sport. Dodała-
bym jeszcze gotowość dostrzegania 
przez nas dorosłych w młodym 
człowieku OSOBY i kogoś, kto ma 
prawo do różnych uczuć, także nie-
pewności, zagubienia, czy smutku. 
Dorośli mogą ulegać wrażeniu, że 
młody człowiek nie ma powodów do 
depresji, bo przecież wszystko ma, 
niczego mu nie brakuje. Na pewno 
nie pomagają uwagi typu „Weź się 
w garść”! Uważałabym na te skrajne 
postawy: lekceważenie problemów 
versus nadmierna koncentracja na 
dziecku i każdym jego zachowaniu. 
Wreszcie, należy też wspomnieć 
o otwartości na specjalistyczną 
pomoc. Nierzadko należy sięgnąć 
po pomoc psychologa czy psychote-

rapeuty. To wstęp do pewnej zmiany 
w myśleniu i przeżywaniu, z którego 
może pozytywnie skorzystać cała 
rodzina. 

A wzorce, jakie od nas dostają tak-
że mają wpływ na rozwój depresji?
Tak, w etiologii depresji podkreśla 
się też rolę szczególnego myślenia 
o sobie, świecie i o przyszłości czy 
też interpretowania doświadczeń 
życia codziennego: jestem bezna-
dziejny, świat jest niebezpieczny, 
nic dobrego mnie w nim nie spotka, 
to na pewno przez mnie. Takie prze-
konania czerpiemy często z bliskich 
relacji z ważnymi dla nas osobami 
i tworzą one nasze wewnętrzne 
schematy, przez pryzmat których 
postrzegamy rzeczywistość. 
Co powinno zwrócić uwagę rodzi-
ców, kiedy jest potrzebna interwen-
cja  psychologa czy też psychiatry?

Dziecko jest ponure, przygnębione, 
drażliwe, utraciło zainteresowanie 
aktywnościami lub rzeczami, które 
wcześniej sprawiały mu przyjem-
ność, ogranicza spotkania ze zna-
jomymi lub przestało wychodzić 
z domu, gorzej idzie mu w szkole, 
pogorszyły się oceny szkolne dziec-
ka, może unikać szkoły. Dziecko 
mówi, że nie ma sił, że trudno mu 
się skoncentrować, ma problemy 
ze snem i wahania apetytu – może 
jeść mniej lub przeciwnie – objadać 
się słodyczami. Mniej dba o sobie, 
mówi o sobie jak o kimś gorszym, 
obwinia się, mówi, że życie jest bez 
sensu. Dokonuje samookaleczeń. 
To, czego nie można bagatelizować 
czy lekceważyć – to obecność myśli 
samobójczych. Stanowią one poten-
cjalne zagrożenie zdrowia i życia 
dziecka.

r E K L A M A

Młodzi w depresji
rozmowa z dr n. społ. Anną Kobierecką-dziamską, adiunktem Instytut Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

dr n. społ.  
Anna Kobierecka Dziamska 

adiunkt w Instytucie Nauk 
Społecznych oraz psycholog 
w Akademickim Centrum 
Medycznym przy Wyższej 
Szkole Gospodarki
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UTP i PRz rozpoczynają 
współpracę
Bydgoski Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy włączył się w realizację kolejnego 
innowacyjnego projektu.

Zespół naukowców z Politech-
niki Rzeszowskiej im. Igna-
cego Łukasiewicza (PRz) oraz 

Uniwersytetu Technologiczno-Przy-
rodniczego im. Jana i Jędrzeja Śnia-
deckich (UTP) pod kierownictwem 
dr. inż. Pawła Gila (PRz) realizują 
projekt badawczo-rozwojowy pt. 
„Opracowanie innowacyjnego urzą-
dzenia do chłodzenia przemysło-
wych opraw LED wykorzystującego 
strugi syntetyczne” w ramach ogło-
szonego przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju programu LIDER.

Program LIdEr, co to 
takiego? 

Program LIDER ma charakter elitar-
ny i skierowany jest do przedstawi-
cieli różnych dziedzin naukowych. 
W skali kraju jest przedsięwzięciem 
unikatowym, a zarazem komplemen-
tarnym w systemie finansowania 
nauki w Polsce. Tworzy on silne pod-
stawy do wzmocnienia konkurencyj-
ności polskiej nauki  i nowego poko-
lenia polskich naukowców  w skali 
europejski i światowej.  Wpisuje 
się też w światowy trend tworzenia 
nowych, ukierunkowanych instru-
mentów finansowania badań przez 
młodych naukowców.

Głów ny m celem programu 
LIDER jest poszerzenie kompetencji 
młodych naukowców w samodziel-
nym planowaniu, zarządzaniu oraz 
kierowaniu własnymi zespołami 
badawczymi, podczas realizacji pro-
jektów naukowych, których wyniki 
mogą być wdrożone w gospodarce.

Program LIDER służy także 
stymulowaniu współpracy naukow-
ców z przedsiębiorstwami, poprzez 
umożl iwienie rea l izacji badań 
o potencjale komercjalizacyjnym 
i wdrożeniowym, stymulowanie 
mobilności międzysektorowej, mię-
dzyuczelnianej oraz między jednost-
kami naukowymi.

Wnioskodawca aplikuje do pro-
gramu wraz z jednostką, którą może 
być organizacja badawcza (publicz-
na lub prywatna)  prowadząca bada-
nia naukowe lub prace naukowe.

Projekt UTP i Prz stawia na 
przyszłościowe rozwiązania

Celem projektu jest opracowanie 
urządzenia do aktywnego chłodze-
nia opraw oświetleniowych LED, 
które pozwoli zastąpić klasycz-
ne oprawy chłodzone pasywnie. 
Dostępne w sprzedaży przemysłowe 
oprawy LED (tak zwane oprawy 

HIGHBAY) są nie tylko droższe niż 
oświetlenie klasyczne, ale również 
charakteryzują się relatywnie niską 
trwałością. Jest to spowodowane 
przegrzewaniem się diod, które 
wymagają intensywnego chłodze-
nia szczególnie w przemysłowych 
warunkach. 

Z tego powodu oświetlenie LED 
zużywające znacznie mniej energii 
elektrycznej niż świetlówki nadal nie 
jest powszechnie stosowane w prze-
myśle. W ramach projektu zespół 
opracuje system aktywnego chło-
dzenia opraw LED, które znacząco 
przedłuży ich żywotność i będzie 
tanie w produkcji. System, o którym 
mowa wykorzystuje w swoim dzia-
łaniu strugę syntetyzowaną. Genera-
tor strugi zintegrowany z radiatorem 
będzie skutecznie rozpraszał ciepło 
generowane przez diody LED dużej 
mocy. Systemem chłodzenia jest 
zainteresowana firma Luxon Sp. 
z o.o. produkująca przemysłowe 
oświetlenie LED, z którą został pod-
pisany list intencyjny.

P r oje k t  f i n a n s owa ny  je s t 
przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju. Budżet projektu wynosi 
1 484 287.50 zł, a okres realizacji 
projektu obejmuję okres od 1 stycz-
nia 2020 do 31 grudnia 2022. ■

Nagroda pieniężna  
za najlepszą pracę 
naukową o Bydgoszczy
ratusz organizuje konkurs, w którym prezydent nagrodzi 
prace magisterskie,  doktorskie, inżynierskie i licencjackie 
związane z Bydgoszczą.

Do akcji mogą być zgłoszone 
prace obronione w roku aka-
demickim 2018/2019. Ter-

min upływa 10 marca.
Ratusz zachęca wszystk ich 

absolwentów do wzięcia udziału 
w konkursie pn. Nagroda Prezydenta 
Miasta za związane z Bydgoszczą 
prace magisterskie i doktorskie, 
inżynierskie i l icencjackie oraz 
nagroda d la promotorów prac 
obronionych w roku akademickim 
2018/2019. 

Przedmiotem konkursu jest 
wyłonienie prac poruszających 
problematykę związaną z Bydgosz-
czą i najlepiej korespondujących 
z aktualnymi potrzebami miasta, 
w szczególności w zakresie: pro-
mocji, gospodarki lokalnej, kultury 
i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, 
turystyki, sportu, oświaty, gospo-
darki przestrzennej, architektury, 
ochrony środowiska, ochrony zdro-
wia, transportu oraz innych dyscy-
plin i obszarów ważnych dla rozwoju 
miasta. 

Prace są oceniane i nagradzane 
w dwóch kategoriach: 

PrACE MAGISTErSKIE 
i dOKTOrSKIE

I miejsce - 10 tys. zł brutto
II miejsce – 5 tys. zł brutto
III miejsce – 3 tys. zł brutto 

PrACE INŻYNIErSKIE 
i LICENCJACKIE 

I miejsce – 6 tys. zł brutto
II miejsce – 3 tys. zł brutto 
III miejsce – 2 tys. zł brutto 

NAGrOdA dLA 
PrOMOTOrÓW PrAC  
– 3 tys. zł brutto 

Pracę do konkursu zgłasza jej 
autor. Do konkursu zakwalifikowane 
zostaną wyłącznie prace spełniające 
kryteria regulaminowe i obronione 
w roku akademickim 2018/2019, 
przez co rozumie się dla potrzeb 
konkursu okres pomiędzy 1 paź-
dziernika 2018 roku. a 30 września 
2019 roku. Termin zgłaszania prac 
upływa 10 marca 2020 roku 

Za prawidłowe zgłoszenie uwa-
ża się dostarczenie lub wysłanie 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 
„Konkurs na pracę naukową” kom-
pletu dokumentów zgłoszeniowych 
w polskiej wersji językowej, na 
adres: Biuro Komunikacji Społecz-
nej, Urząd Miasta Bydgoszczy, ul. 
Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz (pokój 
nr 117A). 

Szczegółowe zasady zgłaszania 
prac, ich kwalifikowania oraz prze-
prowadzania konkursu określa spe-
cjalny regulamin dostępny na stronie 
internetowej Urzędu Miasta. ■

Wspólny projekt UTP i Prz | fOT. MAT. PrASOWE
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Nagrody warte 10 000 zł 
dla Bydgoszczy
Sprzęt AGd o wartości 10 000 zł trafi do Bydgoszczy, która w 11. edycji plebiscytu „Świeć się 
z Energą” zwyciężyła w Kujawsko-Pomorskim.

Nasze miasto ostatecznie zaję-
ło wysokie 4. miejsce w ogól-
nopolskim finale. Nowocze-

sne urządzenia zostaną przekazane 
do miasta dzięki zaangażowaniu 
mieszkańców i sympatyków. W fina-
le Bydgoszcz rywalizowała o głosy 
z 15 miastami, były to m.in. Rze-
szów i Radom. Największą liczbę 
głosów zgromadziło Bielsko-Biała, 
tym samym wygrywając plebiscyt 
i zdobywając tytuł „Świetlnej stolicy 
Polski”.

„Świeć się z Energą” to cha-
rytatywna akcja Grupy Energa. 
Miasta walczą tu nie tylko o miano 
aglomeracji posiadającej najpięk-
niejsze zimowe i luminacje, a le 
także o pomoc dla potrzebujących 
mieszkańców. Zwycięzca, oprócz 
tytułu „Świetlnej Stolicy Polski”, 
otrzymuje nagrody o wartości 50 tys. 
zł, do pozostałych finalistów trafia 
wsparcie o wartości 10 tys. zł.

Plebiscyt organizowany jest już 
od ponad dekady. W tym czasie, 
właśnie w ramach akcji „Świeć się 
z Energą”, do domów dziecka, sto-
warzyszeń czy ośrodków pomocy 
społecznej trafiło kilkaset energo-
oszczędnych urządzeń AGD: pralki, 
lodówki, zmywarki czy kuchenki. 
Łączna wartość dobroczynnego 
wsparcia od Grupy Energa – od 
pierwszego plebiscytu, do zakoń-
czenia aktualnej edycji przekroczy 
milion złotych.

- Poprzez „Świeć się” już od 
11 lat staramy się rozniecać w ser-
cach Polaków chęć pomagania bliź-
nim oraz poczucie lokalnego patrio-
tyzmu – mówi Adrianna Sikorska, 
wiceprezes Zarządu Energi SA. 
- Gratuluję mieszkańcom i sympa-
tykom Bielska-Białej. Dzięki zaan-
gażowaniu i mobilizacji wsparcie od 
Grupy Energa trafi w tym roku do ich 
ukochanej miejscowości – dodaje.

W tegorocznym plebiscycie 
udział wzięło 175 miast, a odda-

no w nim ponad 67 tys. głosów. 
Bezkonkurencyjne było miasto 
Bie l sko -Bia ła ,  k tóre  zdobyło 
14 235 głosów! Wielka mobilizacja 
bielszczan w mediach społeczno-
ściowych w ostatnim dniu konkursu 
pozwoliła miastu podwoić liczbę 
zdobytych głosów. Do ostatnich 
chwil walczył też Zamość, który 
finalnie znalazł się na drugim miej-
scu (6 567 głosów). O mały włos nie 
dogonił go jednak Rzeszów. Miasto 
ostatecznie zajęło trzecie miejsce na 
podium (6 357 głosów).

Nie bez przyczyny internauci 
szczególnie docenili w tej edycji 
piękno i rozmach świątecznych 
instalacji świetlnych właśnie w Biel-
sku-Białej. Do udekorowania miasta 
użyto aż 600 różnych elementów. 
Przepiękne dekoracje ozdobiły głów-
ne arterie. Nad uliczkami starego 
miasta rozwieszono łańcuchy świetl-
ne. Podczas świątecznych spacerów 
wszędzie można było podziwiać 
kolorowe, bożonarodzeniowe moty-
wy, które cieszyły oko mieszkańców 
i odwiedzających miasto gości. 

- To jest historyczny moment, bo 
jako pierwsze miasto zdobyliśmy tytuł 
„Świetlnej Stolicy Polski” po raz trze-
ci  – mówi Jarosław Klimaszewski, 
prezydent Bielska-Białej. - Serdecznie 
dziękuję mieszkańcom i przyjaciołom 
naszego miasta za tysiące głosów, 
które pozwoliły nam na zwycięstwo 
w plebiscycie – dodaje. ■

Sport na najwyższym 
poziomie dzięki Juventus 
Academy Bydgoszcz
Juventus Academy Bydgoszcz funkcjonuje od 2013 roku. 
Inicjatywa założenia fundacji zrodziła się oddolnie – od 
rodziców, których dzieci pokochały piłkę nożną, a którzy 
chcieli im stworzyć jak najlepsze warunki do rozwijania 
swoich pasji. 

Obecnie w akademii trenuje 
bl isko 300 zawodników, 
k tór yc h szkolen ie  ora z 

schemat organ izacyjny opar ty 
jest na programie Juventus FC. 
Od 2016 roku Fundacja jako gospo-
darz korzysta z hali piłkarskiej ze 
sztuczną nawierzchnią, znajdującej 
się na Bartodziejach – to obecnie 
„dom” Juventus Academy Byd-
goszcz. Aby móc dalej rozwijać się 
i zrealizować cel, jakim jest stwo-
rzenie najlepszej akademii w woje-
wództwie, potrzebne jest posiadanie 
własnej bazy treningowej.

Nowy obiekt pozwoli na utwo-
rzenie klas sportowych oraz zapew-
nieni całą ścieżkę szkoleniową od 
5 aż do 16 roku życia. Sale konferen-
cyjne, centrum rehabilitacji i lecze-
nia bólu oraz klub fitness zapewnią 
pełne spektrum opieki nad zawod-
nikami, włączając w to edukację, 
zdrowie oraz sprawność ogólną. 
Centrum sportu, które zlokalizowa-
ne ma być w Bydgoszczy na Jach-
cicach ma służyć również lokalnej 
społeczności w uprawianiu aktyw-
ności fizycznej, a także umożliwić 
obcowanie z naturą, na co pozwala 
położenie tego miejsca. Własne 
Centrum Sportu pozwoli również na 
rozszerzenie szkolenia – w planach 
jest utworzenie grup dziewcząt, 
cykliczne eventy oraz turnieje, któ-
re będą propagowały zdrowy tryb 
życia oraz aktywizowały najmłod-
szych do sportu. 

W związku z rozwojem akade-
mii i rosnącymi potrzebami w lutym 
2017 roku rozpoczął działalność 
Klub Biznesu, którego celem jest 
pozyskiwanie środków na działal-
ność fundacji, ale jednocześnie stwo-
rzenie dla przedsiębiorców możliwo-
ści rozwoju swoich firm, nabywania 
wiedzy i wymiany doświadczeń 
z innymi przedsiębiorcami. W chwi-
li obecnej w Klubie Biznesu zrze-
szonych jest 46 firm z różnorodnych 
branż, a JAcademy Business Club 
jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci 
Partnerskich Klubów Biznesu. 

W akademii pracuje obecnie 
15 l icencjonowanych t renerów, 
a dwóch z nich obecnie przebywa 
na stażu w akademii Juventusu 
w Vinovo pod Turynem. Trene-
rzy obowiązkowo uczą się języka 
angielskiego, a czterech spośród nich 
obecnie uczestniczy w kursie trener-
skim podnosząc swoje kwalifikacje. 
W tym gronie są także trenerzy przy-

gotowania motorycznego, współpra-
cujący z psycholologiem.

Celem Akademii jest przede 
wszystkim wyszkolenie przyszłych 
pi łkarzy w sposób komplekso-
wy. Prowadzenie akademii według 
standardów FC Juventus to nie 
tylko program treningowy, ale rów-
nież wychowywanie jej członków 
w duchu wartość fair play, z posza-
nowaniem dla przeciwnika, wyro-
zumiałych, tolerancyjnych, w pełni 
przygotowanych do radzenia sobie 
z wyzwaniami, które postawi przed 
nimi dorosłe życie. Dzieci od naj-
młodszych lat przyswajają najlepsze 
cechy sportowca: pracowitość, ambi-
cję i dyscyplinę. Natomiast obowiąz-
kiem trenerów jest wpajanie postawy 
i zachowania prospołecznego. 

Mimo młodego wieku akade-
mii, może ona już pochwalić się 
sukcesami, jakimi jest m.in. przy-
znanie Złotego Certyfikatu Szkółek 
Piłkarskich przez PZPN. Warto 
podkreślić, że w Bydgoszczy są 
tylko dwa podmioty z takim wyróż-
nieniem, co potwierdza wysokie 
standardy pracy z zawodnikami. 
Zespół z rocznika 2008 zosta ł 
mistrzem naszego województwa 
i reprezentował je w Mistrzostwach 
Polski o Puchar Prezesa PZPN 
w Warszawie. W strukturach klubu 
jest wielu reprezentantów woje-
wództwa, wsród nich dwóch zostało 
powołanych na Jesienną Akademię 
Młodych Orłów, co stanowi wstępny 
etap przygotowań i selekcji do repre-
zentacji Polski. W ubiegłym roku 
na Mistrzostwach Świata Akademii 
Juventusu rozgrywanym w Turynie, 
akademia zajęła 3 miejsce, a zawod-
nicy mieli okazję rywalizować 
z rówieśnikami z kilku kontynentów. 

Zawodnicy akademii wyjeżdżają 
na letnie zgrupowania. W tym roku 
zorganizowane ono będzie w Szcze-
cinku, a uczestniczyć w nim będzie 
100 zawodników. Organizowane są 
również turnieje JLigi, w którym 
uczestniczy prawie 500 zawodników 
z całego województwa, a rywaliza-
cja trwa przez kilka weekendów. ■ 

„�Zachęcamy�do�wsparcia�
akademii�poprzez�przekazanie�
1%�podatku,�który�akademia�
będzie�mogła�przeznaczyć�
na�rozwój�zdrowych�
i�wartościowych�ludzi.

Ostateczna klasyfikacja 
Plebiscytu Miast:

1. Bielsko-Biała
2. Zamość
3. Rzeszów
4. Bydgoszcz
5. Września
6. Starachowice
7. Czersk
8. Wschowa
9. Łomża
10. Świnoujście
11. Giżycko
12. Legnica
13. Radom
14. Brzesko
15. Aleksandrów Łódzki
16. Opole

| fOT. MAT. PrASOWE
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Każdy ma do nas blisko
rozmowa z Kamilem Schreiberem, dyrektorem Oddziału Banku Pocztowego S.A. w Bydgoszczy

Pod koniec zeszłego roku Bank 
Pocztowy odniósł duży sukces 
w rankingu „Bank doceniony przez 
klientów”. To ważne wyróżnienie.
Bank Pocztowy w tym rankingu 
przygotowanym przez niezależnych 
ekspertów zajął 1. miejsce, ex aequo 
z dwoma innymi bankami. Możemy 
być z tego dumni, bo zestawienie 
obejmowało wszystkie największe 
banki w Polsce, a to właśnie Bank 
Pocztowy uzyskał tytuł „Bank doce-
niony przez klientów”. Nasz Bank 
zanotował największy wzrost liczby 
punktów w porównaniu do roku 
ubiegłego,a Klienci docenili nas 
szczególnie za niskie opłaty, dostęp-
ność placówek, przyjazną stronę 
www, funkcjonalność kart płatni-
czych oraz udostępnienie bankowo-
ści mobilnej EnveloBank. 

To nie jedyne sukcesy w ostatnim 
czasie. Kolejny przyszedł w lutym 
tego roku.
Rzeczywiście mamy ofertę pro-
duktową, którą warto lepiej poznać, 
czy w naszym bydgoskim oddziale 
Banku, czy w placówkach Poczty 
Polskiej, gdzie dostępne są produkty 
Banku Pocztowego. Bardzo istotną 
część biznesu bankowego stanowi 
działalność kredytowa. Nasz nowy 
produkt, Kredyt Niechwilówka 
został uznany za najlepszy w rankin-
gu porównywarki eBroker.pl z lutego 
br. W uzasadnieniu wskazano, że 
klienci mogą uzyskać u nas najlep-
sze warunki tego kredytu dla kwoty 
1000 zł z okresem spłaty wynoszą-
cym 12 miesięcy.

Jaki będzie dla Banku Pocztowego 
2020 rok?
Będzie na pewno pierwszym rokiem, 
w którym możemy zaoferować klien-
tom tak wiele, jeśli chodzi o rozwiąza-
nia bankowości mobilnej. Klienci Ban-
ku Pocztowego mogą zarządzać swo-
imi finansami z poziomu smartfona 
dzięki udostępnieniu w 2019 r. Enve-
loBanku, naszej cyfrowej bankowości. 
Wprowadziliśmy też trzy nowoczesne 
rozwiązania płatności mobilnych: 
Google Pay, Apple Pay i Garmin Pay. 

Inne banki zamykają oddziały, 
separują się od klientów. Znaczna 
część usług przechodzi do kana-
łów cyfrowych. U was klient ciągle 
może przyjść do placówki i zała-
twić swoje sprawy na miejscu. 
Najważniejsze jest, by dać Klientom 
wybór. Czy chcą załatwiać sprawy 
finansowe na tzw. „klik”, czy wysłać 
przelew i wpłacić do kasy gotówkę. 
Przy tak poważnych decyzjach jak 
kredyt mieszkaniowy czy loko-
wanie oszczędności często nawet 
najbardziej mobilni klienci nie chcą 

załatwiać wszystkiego przez inter-
net. Wolą wtedy skorzystać z pomo-
cy doradcy w placówce. W Banku 
Pocztowym pracują eksperci, którzy 
w takich sytuacjach wspierają klien-
tów, służąc swoim doświadczeniem.

W waszej pracy najważniejsze jest 
etyczne zachowanie wobec klienta.
Nasze główne atuty to otwartość 
na ludzi i systematyczność w pracy 
z klientem. Sprzedać produkt można 
każdemu i to za każdą cenę. Ale taka 
zasada ma krótkie nogi. Prędzej czy 
później będzie źródłem problemów. 
My budujemy bliskie relacje. Jeśli 
człowieka zna się od lat, te relacje 
mają solidne podstawy. I to daje 
efekty. Dbamy o to, by zachowywać 
się etycznie wobec klienta, to bar-
dzo ważne zarówno dla nas jak i dla 
odwiedzających nasz Oddział. 

Niektórzy klienci są z wami już od 
30 lat. Jak udaje się ich zatrzymać?
Bank Pocztowy funkcjonuje w Byd-
goszczy od 1990 roku. Już w czasie, 
gdy powstawał, naszym głównym 

atutem było to, że każdy ma zawsze 
do nas blisko. To było i jest ważne 
szczególnie dla osób starszych lub 
z ograniczoną mobilnością. Z naszej 
historii wynika, że w swoich począt-
kach nasz Bank świadczył usługi 
głównie dla pobierających świadcze-
nia z ZUS. Pod tym względem nic się 
nie zmieniło. Nadal jesteśmy blisko 
tych klientów – oferujemy im konto 
Aktywny Nestor, które właśnie dla 
nich jest dedykowane. Seniorzy nie 
ponoszą opłat za utrzymanie tego 
konta. To bank do tych kont dopła-
ca, ponieważ zgodnie z przepisami 
obwiązującymi w naszym kraju, co 
roku musimy wysyłać zestawienia 
w postaci papierowej, obsługiwać 
przelewy itp. to generuje koszty. 
Jednak właściciele konta Aktywny 
Nestor mogą mieć pewność, że nic 
pod tym względem się nie zmieni. 

Poza placówkami i dzięki listo-
noszom, docieramy i umożliwiamy 
realizację potrzeb finansowych 
ludziom chorym, niepełnospraw-
nym. Oni nie mają możliwości sko-
rzystania z oddalonego o wiele kilo-
metrów bankomatu. Sądzę, że w ten 
sposób jak najlepiej staramy się wal-
czyć z wykluczeniem finansowym.

Placówki Poczty Polskiej są roz-
siane na terenie całego kraju, 
nawet w bardzo małych miejsco-
wościach klienci mogą bezpośred-
nio korzystać w waszych usług.
Na tym właśnie opiera się banko-
wość pocztowa i jest to nasza istotna 
przewaga konkurencyjna. Dzięki 
strategicznemu partnerstwu z Pocztą 
Polską możemy obsługiwać Klien-
tów w jednej z najszerszych w Polsce 
sieci liczącej ok. 4700 placówek. 

Dzisiaj miliony osób płaci tu 
swoje rachunki, realizuje przeka-
zy pocztowe, płaci za abonament 

radiowo-telewizyjny. To daje nam 
ogromny potencjał w sektorze usług 
bankowych.  

Jesteśc ie też par tnerem d la 
małych i średnich firm? 
Jesteśmy jako Bank kojarzeni bar-
dziej z klientami detalicznymi, ale 
mamy także ofertę m.in. dla mikro 
i małych firm, klientów instytucjo-
nalnych, wspólnot mieszkaniowch.

Osoby, które prowadzą własną 
działalność gospodarczą powinny 
mieć łatwość w załatwianiu wielu 
spraw. W Banku Pocztowym także 
przedstawiciele MŚP mogą skorzy-
stać ze wsparcia doradców Klienta 
Firmowego.  

Jesteście bydgoską f irmą, tu 
powstaliście i działacie. Jak Bank 
Pocztowy wspiera nasze miasto?
W tym roku obchodzimy jubileusz 
30 rocznicy utworzenia Banku Pocz-
towego w Bydgoszczy, a w naszych 
działaniach poza stricte bankowych 
można dostrzec lokalny patrio-
tyzm. Przede wszystkim jesteśmy 
dumni z tego, że wspieramy grające 
w najwyższej klasie rozgrywkowej 
siatkarki Banku Pocztowego Pałac 
Bydgoszcz. Jesteśmy partnerem 
tytularnym drużyny. W przeszło-
ści byliśmy także sponsorem dla 
bydgoskiej Polonii, czy Zawiszy. 
Staramy się też brać udział w akcjach 
charytatywnych dla mieszkańców 
Bydgoszczy. Współuczestniczyliśmy 
w rewitalizacji pięknych, bydgo-
skich kamienic. Wraz z ADM wyre-
montowaliśmy większość domów 
przy Gdańskiej i Śniadeckich.

Dziękuję i życzę kolejnych 
takich rocznic. 

Dziękuję i zapewniam, że zawsze 
będziemy blisko ludzi i każdy zawsze 
będzie miał do nas blisko. ME

| fOT. MAJA ErdMANN
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Dziękujemy,  że jesteście z Nami!

ul.�Jagiellońska�17,�85-959�Bydgoszcz,

Kalendarium 
30-lecia
Bank Pocztowy S.A. powstał w Bydgoszczy 
w 1990 r. Od samego początku związany jest 
z Pocztą Polską. Ideą leżącą u jego utworzenia było 
dążenie do reaktywacji bankowości pocztowej 
w Polsce.  

dziś, po 30 latach od tamtego wydarzenia, Bank Pocztowy 
z instytucji o charakterze czysto rozliczeniowym stał się 
bankiem detalicznym. Model biznesowy Banku Pocztowego 
opiera się na strategicznym partnerstwie z głównym 
akcjonariuszem – Pocztą Polską, dzięki czemu Bank 
może świadczyć swoje usługi za pośrednictwem jednej 
z największych sieci placówek w Polsce.

1990

- powstanie Banku 
Pocztowego jako instytucji 
rozliczeniowej

1998 

- początek procesu 
przekształcania Banku 
Pocztowego w bank 
detaliczny

1999 

- uruchomienie przez Bank 
Pocztowy i Pocztę Polską 
rachunku GIrO Składka dla 
Mikroprzedsiębiorców.

2003 

- uruchomienie pierwszego 
serwisu www Banku 
Pocztowego

2006 

- umowa między Bankiem 
Pocztowym a Pocztą 
Polską regulująca zasady 
świadczenia usług 
bankowości detalicznej, 
dająca podwaliny pod 
dzisiejszy model biznesowy 
Banku Pocztowego

2007 

- uruchomienie pierwszego 
serwisu bankowości 

internetowej Pocztowy24 dla 
Klientów detalicznych

2009 

- uruchomienie 
pierwszego serwisu 
bankowości internetowej 
Pocztowy24 Biznes dla 
Klientów instytucjonalnych

2011 

- liczba Klientów Banku 
Pocztowego przekroczyła 
1 MILION

2015 

- Przyjęcie Strategii Banku 
zakładającej osiągnięcie 
przez bank pozycji wiodącego 
banku detalicznego dla 
Klientów z Polski regionalnej 
m.in. poprzez maksymalne 
uproszczenie oferty 
produktowej, procesów, 
procedur i komunikacji oraz 
jeszcze efektywniejsze 
wykorzystanie sieci 
i współpracę z Pocztą Polską

2017 

- Przyjęcie przez radę 
Nadzorczą Strategii rozwoju 
Banku Pocztowego na 
lata 2017 - 2021 roku. 
dokapitalizowanie Banku 
przez dotychczasowych 
akcjonariuszy kwotą 90 mln 

zł. rynkowy debiut cyfrowej 
marki Banku Pocztowego – 
EnveloBank.

2018 

- Bank Pocztowy 
S.A. oraz PErN S.A., 
działając we współpracy 
z Narodowym Archiwum 
Cyfrowym i Archiwum Akt 
Nowych podjęły wspólną 
inicjatywę realizacji 
projektu edukacyjnego 
„dla Niepodległej”. Projekt 
edukacyjny dla szkół 
ma na celu uczczenie 
100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. 
Aktualizacja Strategii Banku 
i Strategicznego Planu 
finansowego wydłużająca 
horyzont Strategii do 
2022 r., pozostawiając główne 
założenia strategiczne bez 
zmian.

2020 

- Świętujemy 30-lecie 
istnienia na rynku. 
dziękujemy, że jesteście 
z Nami!
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Krzysztof Drozdowski
Znawca historii, autor artykułów  
i książek historycznych o Bydgoszczy
Jestem zakochany w historii naszego miasta, jednak cały czas rozwijam się też w innych kierunkach  – o swojej pracy i pasji opowiedział nam Krzysztof 
drozdowski, autor książek i twórca tzw. ”historycznych spacerów po Bydgoszczy”.

Krzysztofie, zacznijmy od począt-
ku. Opowiedz nam, od kiedy trwa 
Twoja wielka pasja, a zarazem 
przygoda z historią?
Mogę powiedzieć, że pasja do histo-
rii u mnie była od zawsze. Natomiast 
wykrystalizowało się to w czasach 
szkoły średniej, kiedy to startowa-
łem w różnych ogólnopolskich kon-
kursach i olimpiadach niejednokrot-
nie odnosząc zwycięstwa. Wtedy już 
wiedziałem, że moją dalszą drogą 
będzie zgłębianie naszej historii. 
Stąd też wybór kierunku studiów nie 
mógł być inny niż historyczny.
       
Dlaczego akurat Bydgoszcz sta-
ła się Twoim głównym punktem 
zainteresowań?

Jestem bydgoszczaninem z urodze-
nia. Stąd też i wybór był oczywisty. 
Jestem zakochany w historii naszego 
miasta. Jednakże cały czas się roz-
wijam jako historyk i popularyzator 
historii. Stąd też oprócz książek 
o naszym mieście powstają opra-
cowania wspomnień czy też tzw. 
książki ogólnohistoryczne o różnych 
miejscach i wydarzeniach. Jednak 
zawsze staram się przemycić choć 
małe wspomnienie o Bydgoszczy.
       
Kiedy doszedłeś do wniosku, że 
same badania to za mało i zdecy-
dowałeś zająć się pisarstwem?
W 2012 r. na łamach Albumu Bydgo-
skiego, który jest dodatkiem do gaze-
ty pomorskiej opublikowałem swój 

pierwszy w życiu artykuł. Uczu-
cie, które mi wtedy towarzyszyło 
zostało jedynie przekroczone przez 
uczucie, kiedy do księgarń w tym 
samym roku trafiła moja pierwsza 
książka. Dziś ich już jest 16 i ponad 
40 artykułów. Teraz, gdy czytam 
swoje pierwsze publikacje to zgrzy-
tam zębami. Wszystko napisałbym 
inaczej. Wyrobiłem sobie również 
pewien styl, który, jak mówią moi 
czytelnicy powoduje, że o trudnych 
sprawach potrafię pisać łatwym 
i przystępnym językiem zrozumia-
łym dla wszystkich.

Co tak naprawdę wpływa na to, że 
siadasz i zaczynasz pisać? (co Cię 
inspiruje?)

To już jest dla mnie niemal jak pra-
ca, choć w sumie nawet bardziej, 
jak nałóg. Praktycznie nie ma dnia, 
w którym bym nie był w archiwum, 
czy też spotykał się z świadkiem 
jakichś wydarzeń, choć o to coraz 
trudniej. Nie ma dnia bym nie sie-
dział przed komputerem i nie napi-
sał choć kilku zdań. Teraz jeszcze 
dodatkowo doszły mi różne dzia-
łania związane z nagrywaniem fil-
mów. Odkryłem w sobie nową pasję. 
Oczywiście są to filmy historyczne.

Która z Twoich książek, bądź 
ogólnie tych historycznych jest 
Tobie najbliższa?
Z każdą czuję się jakoś związany. 
Piszę jedynie książki na tematy,  któ-

re mnie interesują. Pomimo że dosta-
ję powiedzmy zlecenia czy też zapy-
tania czy bym nie zajął się jakimś 
tematem to często odmawiam. 
Mam takie trzy do których podcho-
dzę z największym sentymentem. 
Oczywiście jest to pierwsza ksią-
żeczka którą napisałem o walkach 
o Bydgoszcz w styczniu 1945 roku. 
Kolejną jest książka pt. Bydgoska 
architektura militarna w latach 
1772-1945. Do tej książki szykowa-
łem się pięć lat. Zebrałem ogromną 
kolekcję zdjęć archiwalnych róż-
nych obiektów. Jestem z niej bardzo 
dumny. A ostatnią książkę do której 
podchodzę z dużym sentymentem to 
książka o Dolinie Śmierci. Ten temat 
cały czas żyje. Zresztą chyba mogę 

| fOT. ArCH. PrYWATNE
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powiedzieć, że to od tej książki sta-
łem się dosyć rozpoznawalną osobą. 
Potem to już książki powstają lawi-
nowo. Oczywiście z każdą wiąże się 
jakaś historia i wspomnienie. Jednak 
te trzy są jak do tej pory najważniej-
sze w moim dorobku.

21 stycznia trafiła do sprzedaży 
Twoja nowa książka „Zrzucić 
kajdany. Powrót Bydgoszczy do 
Macierzy w 1920 r.” Co w niej 
znajdziemy?
Tak, to książka którą chciałem na 
swój sposób uhonorować 100-lecie 
odzyskania niepodległości przez 
nasze miasto, które znajdowało się 
najdłużej pod zaborami bo aż 148 lat. 
Nawet w 1918 r. kiedy większość 
kraju cieszyła się wolnością to my 
musieliśmy czekać kolejne 14 mie-
sięcy. W książce znaleźć można całą 
opowieść rozpoczynającą się 1 sierp-
nia 1914 r., czyli od dnia wybuchu 
pierwszej wojny światowej a kończą-
cą się na marcu 1920 r., kiedy z byd-
goskich koszar na wojnę polsko-bol-
szewicką wyruszają wszystk ie 
oddziały Wojska Polskiego. Pomię-
dzy tymi wydarzeniami opisuję jak 
wyglądało życie w Bydgoszczy pod-
czas wojny, jakie działania podejmo-
wali Polacy, a jakie Niemcy choćby 
zorganizowani w Grenzschutz, 
który bardzo uprzykrzył się polskim 
mieszkańcom Bydgoszczy. Oczy-
wiście najważniejsze w książce są 
dokładne opisy trzech dni w których 
przejmowano nasze miasto z rąk 

pruskich: 19 stycznia – przekazanie 
symbolicznego klucza, 20 stycznia 
– wkroczenie pierwszych oddzia-
łów Wojska Polskiego do miasta 
i 22 stycznia czyli przyjazd gen. 
Józefa Dowbor-Muśnickiego do 
Bydgoszczy i oficjalny akt przejęcia 
miasta przez państwo polskie.

Opowiedz o samej premierze 
książki. Jak ona przebiegała?
Premiera książki odbyła się w Kinie 
Pomorzanin. Było to możliwe dzięki 
Grupie Moderator i Michałowi Orze-
chowskiemu, który zarządza kinem. 
Z tego, co widziałem wszystkie 
miejsca były zajęte, ok 80-90 osób 
było obecnych na sali. Spotkanie 
było prowadzone przez konferan-
sjera co dodatkowo podniosło jego 
rangę. Opowiedziałem o samej 
książce, ale także i o filmie którego 
premiera odbyła się tego samego 
dnia. Film został zrealizowany ze 
środków Urzędu Miasta Bydgoszczy 
w ramach konkursu Bydgoszcz jest 
Polska 1920. Samo spotkanie musia-
ło jednak być prowadzone dosyć 
prężnie, gdyż kino nie posiada jesz-
cze ogrzewania. Przed spotkaniem 
załączone były specjalne nagrzew-
nice i wiedzieliśmy, że tego ciepła 
starczy maksymalnie na 40 minut.  
Dlatego też spotkanie było krótkie, 
ale bardzo emocjonujące.

Do jakiej grupy odbiorców adreso-
wane są Twoje książki? (Czy tylko 
do tych zainteresowanych histo-

rią, a może laik  w tym temacie 
również znajdzie coś dla siebie?)
Ja k wspom n ia łem s t a ra m s ię 
pisać jak najprostszym językiem. 
Nie przeładowuje swoich książek  
słowami, które mądrze brzmią ale 
np. młodemu człowiekowi nic nie 
mówią. Wolę użyć prostego słowa 
ale ogólnie zrozumiałego. Dlatego 
też uważam, że moje książki może 
czytać każdy. Nawet te, które pisane 
są z całym aparatem naukowym nie 
sprawią nikomu trudności w odbio-
rze. Ja się zawsze bardzo cieszę, gdy 
moje publikacje czyta grono wyro-
bionych już czytelników. Jednakże 
staram się popularyzować historię 
i dlatego jeszcze większą mam 
radość gdy widzę na spotkaniach 
nowe twarze i gdy dostaję wiado-
mości od różnych ludzi chcących 
porozmawiać, a nierzadko pogłębić 
jeszcze swoją wiedzę na jakiś temat. 
Bardzo miłe są zdjęcia które dostaję 
z różnych zakątków świata z moją 
książką w tle. Ostatnio dostałem 
takie zdjęcia z Singapuru i Brazylii. 
To bardzo miłe.

Organizujesz również tzw. „histo-
ryczne spacery po Bydgoszczy”, 
nie ukrywajmy, że cieszą się one 
naprawdę dużym zainteresowa-
niem. Skąd wziął się pomysł na 
taką „lekcję historii”?
Pomysł na taki spacer jest związany 
z moją książką o bydgoskiej archi-
tekturze militarnej. Zorganizowałem 
go w ramach promocji książki. Przy-

szło na niego ponad 100 osób i wtedy 
postanowiłem organizować takie 
spacery cyklicznie. Praktycznie co 
pół roku, czasami częściej. Opro-
wadzam więc po mieście szlakiem 
obiektów wojskowych i te spacery 
cieszą się niesłabnącym zaintereso-
waniem. Oprowadzam również po 
terenie fordońskiej Doliny Śmierci. 
Myślę nad poszerzeniem tych space-
rów o inne miejsca. Mam nadzieję, 
że się uda.

Warto podkreślić, że Krzysztof 
Drozdowski  to nie tylko historia, 
ale też polityka… Opowiesz nam 
w skrócie o tym?
Skoro już o tym rozmawiamy, to 
było to dla mnie naturalną koleją rze-
czy. W politykę zaangażowałem się 
nawet wcześniej niż w historię, gdyż 
już w 2004 roku. Po 4 latach jednak 
zrobiłem sobie przerwę i dopiero 
w 2018 r. wystartowałem do Rady 
Miasta z ramienia komitetu Kukiz’15. 
Potem przez rok byłem członkiem 
Federacji dla Rzeczypospolitej two-
rzonej przez posła Marka Jakubiaka 
i w ramach koalicji z Konfederacją 
wystartowałem z pierwszego miej-
sca w wyborach do Europarlamentu. 
Od 1 lutego mam przyjemność peł-
nić funkcję prezesa Stowarzyszenia 
Patriotyzm i Wolność.

Krzysztofie, jakie są Twoje naj-
bliższe plany? Zarówno te histo-
ryczne, jak i polityczne?

Planów to u mnie akurat nie braku-
je. Jedynie czasu na ich realizację. 
Czasu i czasami pieniędzy, dlatego 
choćby na moje filmy organizuję 
różne zbiórki crowdfundingowe. 
Najbliższy będzie film o Marianie 
Rejewskim, gdyż trzeba wszystkim 
przypomnieć to, że ten genialny czło-
wiek był bydgoszczaninem. Często 
się o tym zapomina. Po za tym cały 
czas pracuję and kolejnymi książka-
mi.  A politycznie? Za trzy lata będą 
kolejne wybory do Rady Miasta. 
Zamierzam w nich wystartować. 
Wierzę, że moja wiedza i pasja może 
pomóc miastu w wielu sprawach.

Czy jest coś obecnie nad  czym 
pracujesz, czym mógłbyś się teraz 
pochwalić?
Tak, jak wspomniałem to f i lm 
o Marianie Rejewskim, a z książek 
to monografia Obozu Warownego 
w Toruniu w latach 1920-1926. 
Cały czas też pracuję nad książką 
o bydgoskich podziemiach, na któ-
rą wiem że czeka duża ilość osób. 
To jest jednak trudniejszy temat niż 
można było przypuszczać.

I najważniejsze, czego możemy 
Tobie życzyć?
Jedynie zdrowia i możliwości dal-
szego spełniania swojej pasji, a także 
poszerzającego się grona czytelników.
- Tego też serdecznie Tobie życzymy.
 ROZMAWIAłA  
 KATARZyNA BeSZCZyńSKA

 

Tajemnice 
bydgoskich 
ulic
W Bydgoszczy jest wiele 
miejsc owianych tajemnicami. 
Choć mijamy je codziennie, 
wcale nam nie powszednieją. 
Jest w nich coś, co skłania 
nas do poznania ich historii. 
Czasami takie śledztwa 
w poszukiwaniu prawdy dają 
zaskakujące efekty. 

| fOT. MAJA ErdMANN

Zaczytany miś
Ścianę budynku przy ul. Bocianowo 
24 zdobi interesujący mural przed-
stawiający zaczytanego niedźwie-
dzia. Malowidło to powstało osiem 
lat temu w ramach projektu Minilab. 

Twórcami są Bartosz Bujanow-
ski z Bydgoszczy i Łukasz Berżer 

z Wrocławia we współpracy z Seba-
stianem Kubielskim i Marcinem 
Zdrojewskim. Projekt miniLab był 
działaniem animacyjno-artystycz-
nym, podczas którego badano potrze-
by kulturalne dzieci i młodzieży 
z Londynka i Bocianowa. W ramach 
projektu artyści prowadzili zajęcia 
z wykorzystaniem technik charakte-
rystycznych dla sztuki ulicznej. 

Brama luster
Ul ica Mazowiecka jes t  jed ną 
z najbardziej zaniedbanych części 
naszego miasta. Ożywić to miejsce 
spróbowała Joanna Rajkowska zna-
na z instalacji sztucznej palmy na 
rondzie de Gaulle’a w Warszawie.

Osiem lat temu wiele osób praco-
wicie przyklejało mozaikę ze szklanej 
stłuczki w bramie przy Mazowieckiej 

5. To był element akcji „Termometry 
i szklanki”. Setki małych lusterek 
łącznie ważyło 700 kilogramów. 

Intencją Joanny Rajkowskiej, 
artystki pochodzącej z Bydgoszczy, 
była zmiana codzienności miesz-
kańców, dodanie jej nieco magii. 
Magia ta działa do dziś. Wchodząc 
do bramy zaniedbanej kamienicy 
znajdujemy się w świecie z tysiącem 
lustrzanych odbić. Tego uczucia nie 
da się zapomnieć.

Ślad Minerwy
Przy ul. Chrobrego 11 na ścianie 
budynku pozostał malowany szyld. 
To reklama nieistniejącej już fabry-
ki obuwia Minerwa. Powstała ona 
w 1922 roku z inicjatywy Józefa 
Tucholskiego i Bernarda Sigurskie-

go. We wrześniu 1939 roku fabrykę 
przejęli Niemcy, a po wojnie zakład 
został znacjonalizowany. Połączono 
go z innymi fabrykami i na ich bazie 
utworzono Bydgoskie Zakłady Obu-
wia, które potem nazwano Kobra. 
Budynki byłej fabryki przekształco-
no w mieszkania.
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Naprzód
Premiera: 6 marca 2020  
Produkcja: USA 2020 
reżyseria: dan Scanlon

Najnowsza animacja studia Pixar. 
Tym razem przenosimy się do 
współczesnego świata zamieszki-
wanego przez fantastyczne, bajkowe 
stworzenia. 
Razem z dwoma braćmi wyruszymy 
na niesamowicie zakręconą podróż 
w poszukiwaniu... magii! 

Sala samobójców. 
Hejter
Premiera: 13 marca 2020 
Produkcja: Polska 2020 
reżyseria: Jan Komasa

Tomek (Mac iej  Musia łow-
ski), student prawa Uniwersytetu 
Warszawskiego, zostaje wydalony 
z uczelni. Postanawia ukrywać ten 
fakt przed światem i nadal pobie-
rać pomoc finansową od państwa 
Krasuckich (Danuta Stenka, Jacek 
Koman) – rodziców Gabi (Vanessa 
Aleksander), przyjaciółki z czasów 
dzieciństwa, w której skrycie się 
podkochuje. 

Kiedy chłopak traci zaufanie 
i życzliwość swoich dobroczyńców, 
załamany odrzuceniem, oddzielony 
od Gabi, podejmuje pracę w agencji 
buzzmarketingowej. Wraz z nowym 
zajęciem zyskuje dostęp do najnow-
szych technologii i tajemnic stołecz-
nej elity. 

W głowie Tomka zaczyna rodzić 
się demoniczny plan. Droga do jego 
realizacji wiedzie przez wirtualny 
świat wciągającej gry komputerowej.

Teatr w kinie: 
National Theatre 
Live: Wszyscy moi 
synowie
Premiera: 5 marca 2020, g.19.00 
Autor: Arthur Miller  
reżyseria: Jeremy Herrin 

Laureaci prestiżowych wyróż-
nień: Sally Field (Stalowe magnolie, 
Forrest Gump, Pani Doubtfire, Lin-
coln) i Bill Pullman (Dzień niepod-
ległości czy nagrodzona w Gdyni 
Ukryta gra) w poruszającej adapta-
cji sztuki „Wszyscy moi synowie” 
znakomitego dramaturga Arthura 
Millera. 

Ameryka, 1947 rok. Życie mał-
żeństwa Kellerów pełne jest sukce-
sów. Zbudowali dom, wychowali 
dwóch synów i prowadzą dobrze 
prosperujący biznes. Jednak nic nie 
trwa wiecznie. Spokojne życie Joego 
i Kate zacznie się powoli rozpadać, 
gdy na ich drodze pojawi się tajemni-
cza postać z przeszłości. Ukrywana 
przez lata prawda wychodzi na jaw, 
a cena amerykańskiego snu okazuje 
się być dla bohaterów za wysoka. 

„Wszyscy moi synowie” to druga 
sztuka w dorobku Arthura Millera. 
Jego pierwsza próba scenopisarska 
„The Man Who Had All The Luck” 
okazała się porażką i została zdję-
ta z afisza po zaledwie czterech 
przedstawieniach. Rzekomo Miller 
odgrażał się, że porzuci pisanie, 
jeśli jego kolejna sztuka nie odnie-
sie sukcesu. Na całe szczęście dla 
widzów i światowej sceny teatralnej, 
spektakl „Wszyscy moi synowie” 
spotkał się z ciepłym przyjęciem 
przez nowojorską widownię, docze-
kał się ponad 300 wystawień, a także 
dwóch adaptacji filmowych. Miller 
oparł swoją sztukę na prawdziwych 
wydarzeniach. W latach 40. XX wie-
ku na jaw wyszły zaniedbania i mal-
wersacje w jednej z amerykańskich 
firm produkujących silniki lotnicze 
przeznaczone do celów wojskowych. 
W wyniku nielegalnych działań do 
amerykańskiej armii trafił wadliwy 
sprzęt. Trzech oficerów lotnictwa 
zostało skazanych i zwolnionych ze 
służby. Na twórczość Arthura Mille-
ra silny wpływ wywarł znany XIX-
-wieczny dramaturg Henryk Ibsen. 

Widać to wyraźnie, gdy porów-
namy „Wszystkich moich synów” do 
jednej z najbardziej znanych sztuk 
Ibsena, „Dzikiej Kaczki”. Miller 

zaczerpnął motyw dwóch partnerów 
biznesowych, z których tylko jeden 
ponosi konsekwencje nielegalnych 
i nieetycznych działań firmy. Poży-
czył również ideę moralnej dosko-
nałości bohatera, jako źródła jego 
problemów. Zawarta w dramacie 
Millera krytyka idei amerykańskie-
go snu była przyczyną oskarżenia 
autora w latach 50. (w epoce tzw. 
makkartyzmu) o szpiegostwo na 
rzecz Związku Radzieckiego. 

W obsadzie wyreżyserowanego 
przez Jeremy’ego Herrina (NT Live: 
This House, People, Places&Things) 
spektaklu znaleźli się również, zna-
na z roli królowej Wiktorii w serialu 
BBC, Jenna Coleman (Victoria) 
oraz, uwielbiany za rolę Merlina 
w młodzieżowej produkcji tej samej 
stacji, Colin Morgan (Merlin).

Swingersi
Premiera: 28 lutego 2020 
Produkcja: Polska 2020 
reżyseria: Andrejs Ekis

Nuda i rutyna w związku? Seks 
spowszedniał jak mycie zębów, 
a ogień w sypialni wygasł, ograni-
czając się jedynie do standardowego 
„raz w miesiącu”? 

Komediowe perypetie trzech par 
nie pozostawiają złudzeń, że trawa 
zawsze wydaje się bardziej zielona 
u sąsiadów. 

Dorota marzy o namiętności jak 
w „Pięćdziesięciu twarzach Greya”, 
ale jej partner Andrzej zamiast 
interesować się jej potrzebami, woli 
zabawę w gry na konsoli. Idealna 
para z show-biznesu – Iwona i Fabian 
– w pogoni za nowymi followersami 
i lajkami jest gotowa przekroczyć 
niemal każdą granicę. 

Sylwia, Bartek i Cezary przez 
przypadek postawią swoją relację 
dosłownie na ostrzu noża. Jednej 
gorącej nocy wszyscy bohaterowie 
spotkają się, żeby sprawdzić, jak 

daleko można się posunąć w miło-
snych manewrach.

W lesie dziś nie 
zaśnie nikt
Premiera: 13 marca 2020 
Produkcja: Polska 2020 
reżyseria: Bartosz Kowalski

Akcja filmu rozpoczyna się dość 
niewinnie – grupa nastolatków uza-
leżnionych od technologii trafia na… 
obóz offline. 

Wspólna wędrówka po lasach 
bez dostępu do smartfonów nie 
zakończy się jednak tak, jak zaplano-
wali to organizatorzy. Będą musie-
li zawalczyć o prawdziwe życie 
z czymś, czego nie widzieli nawet 
w najciemniejszych zakamarkach 
Internetu. 

W obliczu czyhającego w lesie 
śmiertelnego niebezpieczeństwa 
odkryją , czym jest prawdziwa 
przyjaźń, miłość i poświęcenie. 
Czy wyjdą z tego cało, czy w krwi-
stych kawałeczkach?

Bad Boy (2020)
Premiera: 21 lutego 2020 
Produkcja: Polska 2019 
reżyseria: Patryk Vega

Kiedy w grę wchodzi kobieta, 
nawet więzy krwi przestają mieć 
jakiekolwiek znaczenie. Przeko-
nają się o tym dwaj bracia, których 
ścieżki życiowe rozeszły się dawno 
temu. Starszy Piotr (Maciej Stuhr) 
został policjantem, dla młodszego 
Pawła (Antoni Królikowski) napady, 
kradzieże i narkotyki to styl życia 
i chleb powszedni. 

Jednak bezkarność mężczyzny, 
uwikłanego w przynależność do 
kibicowskiego gangu Twardego 
(Piotr Stramowski) kończy się, kie-
dy za sprawą donosu ląduje w wię-
zieniu. Piotr, doświadczony glina, 
postanawia wyciągnąć brata z celi, 
w czym wspiera go nowa dziew-
czyna Ola (Katarzyna Zawadzka), 
adwokat znajdującą paragrafy na 
najtrudniejsze przypadki. Spotkanie 
tej trójki zmienia wszystko i inicju-
je serię obfitujących w zwroty akcji 
wydarzeń. Paweł, wykorzystując 
nadarzające się okazje, próbuje 
przejąć kontrolę nad największym 
klubem piłkarskim w mieście. 

Nie dostrzega jednak, że od 
dawna jest na celowniku tajnej sekcji 
policyjnej, prowadzonej przez Ada-
ma (Andrzej Grabowski) i prokurator 
Annę (Małgorzata Kożuchowska). 
Tymczasem zauroczona Pawłem 
Ola, coraz bardziej angażuje się 

w fascynującą znajomość i związane 
z nią nielegalne interesy. Wkrótce 
będzie musiała wybierać między 
lojalnością wobec Piotra, a rodzą-
cym się uczuciem do jego brata.

Sonic. Szybki jak 
błyskawica
Premiera: 28 lutego 2020 
Produkcja: USA 2020 
reżyseria: Jeff fowler

Historia najszybszego na świecie 
jeża Sonika, który próbuje odnaleźć 
swoje miejsce na nowej planecie – 
Ziemi. 

W filmie łączącym grę aktorską 
z niesamowitą animacją – Sonic 
i jego nowy przyjaciel Tom (James 
Marsden) łączą siły, by stanąć oko 
w oko z geniuszem zła – doktorem 
Robotnikiem (Jim Carrey), planują-
cym przejąć kontrolę nad światem. 
Film na podstawie międzynarodo-
wego przeboju – cyklu gier wideo 
(SEGA) z serii SONIC.

Emma
Premiera: 28 lutego 2020 
Produkcja: USA, W. Brytania 2020 
reżyseria: Autumn de Wilde

Wielbiona przez publiczność na 
całym świecie komedia Jane Austen 
o poszukiwaniu równości i śmiałym 
kroczeniu do happy endu. Oto nowa 
filmowa adaptacja „Emmy”. Piękna, 
mądra i bogata Emma Woodhouse 
jest królową swego sennego mia-
steczka, nie ma konkurencji, ponie-
waż nie dorównuje jej nikt. 

W tej błyskotliwej satyrze na 
podziały k lasowe, Emma musi 
zmierzyć się z bólem dorastania oraz 
miłosnymi pomyłkami, zanim odnaj-
dzie miłość, której zawsze pragnęła.

Filmowy rozkład jazdy
Na ekranie, czyli co nowego w największych bydgoskich kinach?
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Opera Nova
Coppélia 
Balet

Libretto: Charles Nuitter 
i Arthur Saint-Léon (wg nowel 
E.T.A.Hoffmanna)

Muzyka: Léo delibes

21.02.2020 (piątek), godz. 19:00 
22.02.2020 (sobota), godz. 19:00 
23.02.2020 (niedziela), godz. 18:00

Ten balet komiczny w 3 aktach 
oswoją prapremierę miał w Pary-
żu 25 maja 1870 roku w Théâtre 
Impérial de l’Opéra. Premiera polska 
miała miejsce w Warszawie 7 grud-
nia 1882, roku w Teatrze Wielkim. 
Natomiast po raz pierwszy w reper-
tuarze bydgoskiej Opery pojawił się 
9 listopada 2019 roku. W połowie 
XIX w. największą zasługę w roz-
woju baletu mieli dwaj współcześni 
sobie kompozytorzy: Francuz, Léo 
Delibes i Rosjanin, Piotr Czajkow-
ski. Obaj twórcy podnieśli wartość 
muzyki baletowej ,która przedtem 
była podporządkowana bezwzględ-
nie choreografii. 

Zanim Delibes zasłynął swy-
mi czołowymi dziełami, baletami 
i operami, przeszedł drogę tworze-
nia operetek (niekiedy wspólnie 
z Offenbachem). Zainteresowania 
baletem przejął od Adolphe Adama. 
Przełomowym momentem w twór-
czości Delibes’a było napisanie wraz 
z Ludwikiem Minkusem, baletu „La 
Source”. W walcu z tego baletu obok 
późniejszych walców z „Coppelii” 
i „Sylwii” okazał się (podobnie, jak 
Czajkowski) mistrzem tej wytwornej 
formy. Szczytem twórczości baleto-
wej Delibes’a stała się „Coppelia”. 

Poziomem muzycznym dorów-
nuje ona baletom Czajkowskiego, 
k tóry wysoko ceni ł Del ibes’a. 
Libretto o tematyce lalkowej pod-
sunął sławny choreograf francu-
ski, Saint-Leon. Jest ono oparte na 
noweli wielkiego romantycznego 
pisarz i muzyka, E.T.A . Hoffmanna 
i wykazuje podobieństwo tematycz-
ne do opery Offenbacha „Opowieści 
Hoffmanna”.

Hrabina Marica 
Operetka

6.03.2020 (piątek), godz. 19:00 
7.03.2020 (sobota), godz. 19:00 
8.03.2020 (niedziela), godz. 18:00

Kiedy Kálmán skomponował tę 
operetkę Austro-Węgier  nie było już 
na mapie, Świat, który więc przywo-
łuje istnieje tylko na kartach libretta. 
Kompozytor znakomicie czuł się 
w węgierskich tanecznych rytmach, 
„ sypał jak z rękawa” melodyjnymi 
ariami i duetami ( któż się oprze 
nakazowi ”Ach, jedź do Varasdin!..” 
, czy skrzypcowemu romansowi 
granemu przez Cygana ?). Realiza-
torzy przywołali cały czar należny 
operetce. Soliści nie tylko śpiewają, 
ale tańczą z ogromnym wdziękiem 
walca i fokstrota . 

Ba le t  Oper y Nova sza leje 
w kankanie, ognistym czardaszu 
i układach choreograficznych inspi-
rowanych węgierskim folklorem. 
Wyczekiwana Marica przyjeżdża 
do swej posiadłości landem ciągnię-
tym przez żywe konie, w 3. akcie do 
pałacu przybywa unikatowym DKW 
ciotunia-księżna. Wytworne suknie 
w pastelowych barwach wysmako-

wane w detalach, kapelusze, para-
solki, mundury i fraki , cygańskie 
spódnice, węgierskie stroje ludowe 
– blisko 250 kostiumów mieni się 
tęczowo na scenie na tle fasady pała-
cowej naturalnej wielkości.

KPCK
Piotr Matuszek – malarz 
prawdziwy. Wernisaż wystawy

20.02.2020 (czwartek) godz. 18:00 
Wystawa potrwa do 
20.03.2020. Wstęp wolny.

Piotr Matuszek, ur. 1954 roku 
w Bydgoszczy. Ukończył Państwowe 
Liceum Sztuk Plastycznych w Byd-
goszczy. Studiował w Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie, dyplom 
z zakresu malarstwa uzyskał w pra-
cowni prof. Jana Szancenbacha. Nale-
ży do Związku Polskich Artystów 
Plastyków. Od 1993 roku korzysta 
z pracowni Warsztatów Terapii 
Zajęciowej przy ul. Stawowej w Byd-
goszczy. Jest autorem kilku wystaw 
indywidualnych i uczestnikiem licz-
nych wystawach zbiorowych. Podczas 
wystawy w Salonie Hoffman KPCK 

zostaną zaprezentowane jego rysunki 
i obrazy. 

Jak ten czas zleciał… byłoby 
to śmieszne, gdyby nie było praw-
dziwe… o Piot rze us łysza łem 
w 1976 roku od Bernadetty Cieśle-
wicz-Orawiec, wówczas absolwent-
ki krakowskiej ASP. 

Opowiadała o pracowni Szan-
cenbacha i dwóch utalentowanych 
bydgoszczanach – Grzegorzu Bed-
narskim i Piotrze Matuszku. Jakie to 
były charyzmatyczne czasy – malar-
stwo wypełniało cały budynek Aka-
demii im. Jana Matejki, zapach farb 
witał od wejścia… 

Dyplom Piotra został bardzo 
dobrze oceniony przez Tadeusza 
Brzozowskiego, docenił walory 
malarskie cyklu Przekupki na Kle-
parzu. Po latach w wysłanym do 
mnie liście prof. Szancenbach pytał 
o Piotra – jak się czuje, czy maluje. 

Piotr Matuszek maluje, cały 
czas, po prostu maluje codziennie 
od 1993 roku. Przyjeżdża na Sta-
wową, do pracowni WTZ, siada na 
swoim miejscu przy oknie i maluje. 
Setki prac rozciągniętych w cykle, 
poruszających różne zagadnienia 
formalne, rozpisane jednym cha-
rakterem skupienia nad obrazem. 

Tak, to stara szkoła krakowska, to 
główne pouczenie Szancenbacha 
– wytrwale pracować bez ogląda-
nia się na nowinki, słyszeć dźwięk 
swoich obrazów, z których powstają 
następne. Pracować ze swobodą 
kolorystyczną, odwagą w określaniu 
formy, zrozumieć jej pochodzenie 
z natury… myśleć OKIEM. 

P r zeg lądając  prace  P io t ra 
Matuszka, odczytuje się kilka pod-
stawowych w malarstwie tematów. 
Głowa (autoportret, portret, bryła, 
maska), Postać (persona, obiekt/bry-
ła w kontekście przestrzeni, figuracja 
zbiorowa), Pejzaż (motyw impre-
syjny, konstrukcyjny/analityczny, 
kompozycja abstrakcyjna), Martwa 
natura – podobnie jak pejzaż… detal. 
Bogactwo rozwiązań, gest malarski 
i kolorystyczny zmusza do zmruże-
nia oczu aby zobaczyć obraz, pełną 
kompozycję, często kryjącą obec-
ność person. Piotr Matuszek dużo 
maluje, ale jeszcze więcej rysuje, A4, 
A5, niepoliczalne metry. Przez tyle 
lat, różne skupienia i zagadnienia, 
od impresyjnych do intuicyjnych 
zapisów, osobne, ale też wykorzy-
stywane w obrazach. No cóż, twór-
czość, czas, przemijanie, znikanie… 
następna kartka. Artyści tłuką się jak 

Kultura w Bydgoszczy
Mamy drugą połowę lutego. Choć ferie i Walentynki już za nami nie oznacza to, że w Bydgoszczy nic się nie dzieje. Przed 
nami koncerty, wystawy i przedstawienia. Lista jest długa, więc 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. 

Teatr Polski: Wielce Szanowna Pani

Opera Nova: Coppélia
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ćmy o ściany, spalają się w ułudzie 
sławy. Na szczęście Piotr Matuszek 
jest poza tym, wolny od tego zbio-
rowiska, bełkotu, dymiących fajek. 
Maluje” (Stanisław Stasiulewicz)

Wieczór autorski Krystyny 
Dąbrowskiej

27.02.2020 (czwartek) godz. 18:00 
Prowadzenie spotkania: Grzegorz 
Kalinowski. Wstęp wolny.

K r y s t y n a  Dąbr ow sk a ,  u r. 
w 1979 roku, poetka, tłumaczka 
i eseistka, z wykształcenia graficz-
ka po warszawskiej ASP. Autorka 
tomów Biuro podróży (2006), Białe 
krzesła (2012), Czas i przesłona 
(2014), Ścieżki dźwiękowe (2018). 
Przełożyła wiersze m.in. W.C. 
Williamsa, W.B. Yeatsa, Thomasa 
Hardy’ego, Thoma Gunna, Charlesa 
Simica, Kim Moore, listy Eliza-
beth Bishop i Roberta Lowella. 
W 2017 ukazał się wybór jej wierszy 
po włosku: La faccia del mio vicino 
w przekładzie Leonardo Masie-
go, a w 2018 roku po niemiecku: 
Austausch der Fenster w przekładzie 
Renate Schmidgall. 

Jej wiersze tłumaczone były na 
kilkanaście języków i publikowane 
w zagranicznych pismach literackich 
(m.in. w „Harper’s Magazine”, „The 
Threepenny Review”, „Ploughsha-
res”, „The Los Angeles Review”, 
„Akzente”,  „Sinn und Form”, 
„Manuskripte”). Szkice krytyczne 
publikuje w „Literaturze na Świe-
cie”, „Kwartalniku Artystycznym”, 
„Kulturze Liberalnej”. Laureatka 
Nagrody Fundacji im. Kościelskich 
(2013), Nagrody im. Wisławy Szym-
borskiej (2013) i Nagrody Literackiej 
m. st. Warszawy (2019). Mieszka 
i pracuje w Warszawie. 

Filharmonia 
Pomorska
Wieczór z Brahmsem

28.02.2020, godz. 19:00  
Bilety normalne: 40 zł, 30 zł  
Bilety ulgowe: 25 zł, 20 zł 

Orkiestra Symfoniczna Filhar-
monii Pomorskiej, Kai Bumann 
- dyrygent, Ewa Marciniec - alt, 
Krzysztof Polonek - skrzypce, Kata-
rzyna Polonek - wiolonczela. Prowa-
dzenie: Piotr Matwiejczuk.

W roli głównej Johannes Brahms, 
wielki klasyk romantyzmu, który 
stworzył własny, niepowtarzalny styl. 
Duet uznanych w Europie wirtuozów 
– skrzypek Krzysztof Polonek, drugi 
Polak liderujący jednej z najlepszych 
orkiestr świata Berliner Philharmo-
niker, wiolonczelistka Katarzyna 
Polonek, również bardzo ceniona jako 
pedagog, zaprezentują się w kunsz-
townym Koncercie podwójnym op. 
102 (ostatnie dzieło symfoniczne 
kompozytora). Na wstępie wieczoru 
utwór współczesnej kompozytorki 
Joanny Wnuk-Nazarowej, w którym 
partie solowe zaśpiewa „ciemny 

i ciepły” głos altowy Ewy Marciniec, 
na koniec OSFP zagra III Symfonię 
Brahmsa, którą określono symbolicz-
nie „Eroiką Brahmsa”. Na podium 
dyrygenckim stanie szef artystyczny 
FP Kai Bumann. 

Wydarzenie impresaryjne: 
Koncert Kult akustik

29.02.2020, godz. 19:00

Akustyczna trasa Kultu to już 
prawdziwa tradycja, corocznie cie-
sząca się znakomitą frekwencją oraz 
uznaniem fanów w całym kraju. 

Już w lutym 2020 zespół Kazika 
Staszewskiego ponownie zabierze 
swoją publiczność w absolutnie 
nadzwyczajną podróż, by podczas 
niej znów mogli usłyszeć i zobaczyć 
to szczególne i zupełnie unikalne 
oblicze zespołu. Cykl występów 
„bez prądu” rozpocznie się 21 lutego 
w warszawskiej Stodole i potrwa 
do 20 marca. Zespół zagra łącznie 
13 koncertów w 11 polskich miastach. 

Teatr Polski 
Wielce Szanowna Pani

PrEMIErA/ mała scena 
22.02.2020 g. 19.00 

„Wielce Szanowna Pani” w reży-
serii Martyny Peszko to odważna 
próba zmierzenia się z kondycją 
zawodu ak tork i w panujący m 
modelu teatru. Punktem wyjścia 
do rozważań prowadzonych przez 
zaproszone do projektu trzy aktorki 
dramatyczne: Dorotę Landowską, 
Małgorzatę Trofimiuk i Małgorzatę 
Witkowską jest tak zwana spo-
wiedź Haliny Mikołajskiej – tekst 
z archiwum prywatnego, w którym 
ta wybitna powojenna aktorka, 
dama scen polskich, heroina, ale też 

polityczka, działaczka społeczna 
i założycielka KOR-u, rozlicza się 
w czasie trwającej po operacji rekon-
walescencji z wpisanymi w zawód 
aktorki wyzwaniami, oczekiwania-
mi, marzeniami i rozczarowaniami 
towarzyszącymi relacjom aktorki 
z jej publicznością. 

Głównymi protagonistami tego 
spotkania są bowiem właśnie aktor-
ka i publiczność – to widzowie stają 
się powiernikami wypowiadanych 

niezwykle odważnie tez dotyczących 
panującej w teatrze hierarchii, gier 
środowiskowych wywyższających 
jednych kosztem drugich, niespra-
wiedliwości ekonomicznych, czy 
uzależnienia instytucji teatru od wła-
dzy państwowej i dyktowanych przez 
nią warunków. Sekrety skrzętnie 
ukrywane wychodzą zza zamknię-
tych drzwi dyrektorskich gabinetów 
i aktorskich garderób, a wypowiedź 
aktorek staje się w ich ustach mani-
festem na drodze do sprawiedliwiej 
urządzonego teatru. 

Ważnym aspektem tej wypo-
wiedzi są prywatne głosy współ-
czesnych aktorek wplecione w tekst 
Mikołajskiej. Dzięki temu na scenie 
dochodzi do poruszającego dialogu, 
w którym teatralna współczesność, 
niepozbawiona przecież refleksji 
krytycznej, zaskakująco przegląda 
się w historii, skłaniając do nieocze-
kiwanych wniosków.

Wycinanki. List z morza

Spektakl dla dzieci w wieku 
0-3 lat na małej scenie. 
29.02.2020

„Wycinanki. List z morza” to 
spektakl koprodukcji polsko-japoń-
skiej przeznaczony dla najmłodszych 
widzów, opowiadający o podobień-
stwie dwóch zupełnie odmiennych 
od siebie kultur. 8570 km to mniej 
niż połowa długości Muru Chiń-
skiego. By przejść tak długą drogę, 
trzeba trochę wolnego czasu, mniej 
więcej - dziewięćdziesięciu dni. 
To też łączna odległość pomiędzy 
Polską a Japonią. 

Wydaje się daleko? Skądże. 
Jesteśmy siebie bliżej, niż myślimy. 
„Wycinanki. List z morza” to historia 
skupiona wokół kartki papieru, która 
dla Japończyków stanowi podstawę 
do tworzenia bajecznych wytworów 
origami, zaś dla naszych przodków 
była inspiracją dla wykreowania 
tradycji ludowych wycinanek. Papier 
w tej opowieści stanowi jednak tylko 
pretekst do tego, by poprzez muzykę, 
sztukę i piękno przybliżyć najmłod-
szym widzom szczególną cechę 
człowieka – uniwersalne pragnienie 
wspólnotowości i bycia razem. 

Widownia spektaklu składa się 
miękkiej wykładziny, tak by móc 
sciągnąć obuwie. Spektakl został 

KUlTURA W ByDgOSZCZy

filharmonia Pomorska: Wieczór z Brahmsem

KPCK: Wieczór autorski Krystyny dąbrowskiej

Opera Nova: Harbina Marica
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„Za winklem po schodkach”, to naj-
nowszy przewodnik po Bydgoszczy. 
Jest nietypowy. Nie znajdziemy 
w nim żadnych oczywistych bydgo-
skich atrakcji. Są za to miejsca, które 
trzeba odnaleźć, poznać ich historię 
i się nimi zachwycić. Autorka pro-
wadzi nas po tajemniczych terenach 
otaczających miasto. Po lasach 
w Rynkowie i Myślęcinku. Zabiera 
na spływ w Smukale i prowadzi 
poprzez zakamarki bydgoskich sta-
rych domów. To wspaniała wypra-
wa, w którą warto wyruszyć. 

To pierwsza cześć 
subiektywnego przewodnika. 
W przygotowaniu jest 
druga – znajdą się tam m. 
in. wycieczki po Łęgnowie 
i Brdyujściu. Gdzie najchętniej 
zaprosiłabyś na pierwszą 
wyprawę po Bydgoszczy? 

Na pierwszą wyprawę najchętniej 
zaproponowałabym spacer po swo-
jej najbliższej okolicy. Może z kimś 
spoza rewiru, żeby móc spojrzeć na 
znane sobie miejsca czyimiś oczyma? 
Jeśli jednak ktoś  chciałby iść którąś 
z moich tras, to polecam Smukałę, 
Opławiec, Stary Fordon - generalnie 
tereny nad rzeką są bardzo ciekawe.

W jaki sposób znajdowałaś 
kolejne miejsca?

Spacerowałam, jeździłam zupełnie 
spontanicznie. Do dziś tak mam, że 
nagle postanawiam gdzieś skręcić, 

wejść w bramę, zajrzeć pod kamień. 
Wracam też do miejsc, które mi się 
szczególnie spodobały (czyli do 
wszystkich). Czasem notuję jakiś 
adres, miejsce i po powrocie szukam 
informacji. Mam też miejsce, które-
go lokalizacji nie mogę zdradzić, bo 
trzeba przejść przez teren prywatny 
pewnego pana, który godzi się na 
moje wizyty, ale prosił mnie, bym 
nie przyprowadzała innych osób. 
Szanuję jego decyzję, choć z bólem 
serca, bo pięknie tam.

Po schodkach za winklem, 
aż prosi się o kontynuację. 
Będzie?
Będzie. Mam bardzo dużo materiału 
i na bieżąco go uzupełniam. 

Gdzie można kupić 
przewodnik?

W księgarni Skrzynka na bajki przy 
ulicy Marszałka Focha 2 w Byd-
goszczy. 

„�Dominika�Kiss-Orska,�
bydgoska�animatorka�kultury,�
pomysłodawczyni�cyklu�
wycieczkowego�„Kultura�na�
świeżym”�realizowanym�przez�
Miejskie�Centrum�Kultury.�
Więcej�ciekawych�tras�i�miejsc�
do�odwiedzenia�w�Bydgoszczy�
można�poznać�śledząc�jej�profil�
na�FB.

Bydgoszcz  
zza winkla

wyprodukowany z okazji 100. rocz-
nicy nawiązania stosunków dyplo-
matycznych między Japonią i Polską.

MCK
Progressive Evening: Hunter, 
Apostolis Anthimos i inni

22.02.2020 godz.18:00 
sala kinowo-widowiskowa MCK 
Wstęp: 79, 89, 99 zł

Z e s p ó ł  H u n t e r  p o w s t a ł 
w 1985 roku w Szczytnie z inicja-
tywy wokalisty i gitarzysty Pawła 
„Draka” Grzegorczyka oraz perku-
sisty Grzegorza „Brooza” Sławiń-
skiego. Formacji przewodzi Grze-
gorczyk, który pozostaje jedynym 
członkiem oryginalnego składu. 
Muzyk pełni także funkcję autora 
tekstów i głównego kompozytora. 

Do 2011 roku grupa wydała czte-
ry, odmienne stylistycznie albumy 
studyjne oraz szereg pomniejszych 
wydawnictw, pozy tywnie oce-
nianych zarówno przez krytyków 
muzycznych, jak i publiczność. For-
macja dwukrotnie otrzymała nomi-
nację do nagrody polskiego prze-
mysłu fonograficznego Fryderyk. 
Była także wielokrotnie wyróżniona 
w plebiscytach branżowych czaso-
pism „Gitara i Bas”, „Teraz Rock” 
i „Magazyn Gitarzysta”.

Wystawa na ekranie: Michał 
Anioł. Miłość i śmierć

Kiedy: 23.02.2020 godz. 14:00 
Gdzie: Kino OrZEŁ 
Wstęp: 25 zł

Nakręcony przy okazji znako-
mitej wystawy w National Gallery 
w Londynie film prezentuje opowie-
dzianą na nowo, pełną mało znanych 
faktów biografię Michała Anioła 

Buonarrotiego, który wraz z Leonar-
dem da Vinci, jest uważany za jed-
nego z największych artystów epoki 
renesansu – a może i wszechczasów. 

Z tej perspektywy Michał Anioł 
jawi się jako artysta nowoczesny, 
geniusz totalny, który z równą 
maestrią przejawiał się w dziedzinie 
malarstwa (rysunki i freski), rzeź-
by i architektury. Jego arcydzieła 
należą do najważniejszych obiektów 
światowego dziedzictwa: powszech-

nie uwielbiany posąg Dawida we 
Florencji, freski na sklepieniu i ścia-
nie ołtarzowej w Kaplicy Sykstyń-
skiej w Rzymie, oraz tzw. „Madonna 
Manchester”, czyli „Maria z Nazare-
tu”, znajdująca się obecnie w Natio-
nal Gallery. Film Phila Grabsky’ego 
trafi z pewnością do serc tych, na 
których wyobraźnię działa gigan-
tyczna twórczość Michała Anioła 
i jego namiętna natura oraz burzliwe 
dzieje życia i twórczości.

KUlTURA W ByDgOSZCZy

MCK: Progressive Evening: Hunter, Apostolis Anthimos i inni

KPCK: Piotr Matuszek – malarz prawdziwy. Wernisaż wystawy

MCK: Michał Anioł. Miłość i śmierć
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Centrum Medyczne Stadmedica

Na świecie wiecej ludzi umiera 
z powodu otyłości, niż z głodu
rozmowa z dr. n. med. Przemysławem Wyżgowskim, specjalistą chirurgii ogólnej i bariatrycznej w Centrum 
Medycznym Stadmedica w Bydgoszczy

Otyłość jest uznana za chorobę 
cywilizacyjną. Chorzy potrzebują 
pomocy. Czy chirurgiczne leczenie 
otyłości daje najlepsze rezultaty? 
Zdecydowanie. Szacuje się, że lecze-
nie chirurgiczne daje wyleczalność 
z otyłości od 85 do ponad 90 procent. 
W przypadku leczenia zachowaw-
czego taki efekt uzyskuje się w gra-
nicach 15 – 25 procent. To olbrzymia 
przepaść.  Każdy pacjent zanim 
zostanie zakwalifikowany do operacji 
bariatrycznej musi przejść ścieżkę 
leczenia zachowawczego. Jeżeli uda 
się choremu schudnąć dzięki leczeniu 
zachowawczemu, nie będzie musiał 
ponosić ryzyka operacji i wtedy będzie 
największym wygranym. Niemniej dla 
tych pacjentów, którzy pomimo próby 
leczenia zachowawczego nie udało się 
schudnąć istnieje leczenie chirurgiczne. 

Na czym polega leczenie zacho-
wawcze?
Przede wszystkim pacjent powinien 
sobie uzmysłowić, że otyłość to cho-
roba, którą trzeba leczyć. Tu dużą 
rolę odrywa praca chorego z psy-
chologiem. Ważny jest też kontakt 
z dietetykiem. Nie daje on jednak 
jakieś cudownej diety, tylko edukuje 
pacjenta, co do zasad odżywiania. 
Tak naprawdę gdybyśmy prześle-
dzili sobie naszą edukację żywie-
niową, to chyba nikt z nas nic z niej 
nie wyniósł. Na zajęciach w szkole, 
pokazuje się piramidę żywieniową 
i na tym się kończy edukacja a pro-
pos odżywiania człowieka.  

Dzieci są edukowane przez rodzi-
ców, którzy nie są wyedukowani…
Tak. Powielamy złe rodzinne sche-
maty żywieniowe. Dlatego pacjenta 
z otyłością, który do nas trafi trzeba 

edukować od podstaw. Jak i co ma 
jeść, w jakich odstępach czasu… 
Hanna Sikorska, nasza dietetyczka 
nie daje cudownych diet, tylko pra-
cuje z pacjentem, żeby chory zrozu-
miał, że nawet jabłko jest posiłkiem, 
niesie za sobą pewną kaloryczność, 
i to nie jest tak, jak mówiły nasze 
babcie – zjedz dziecko owoc, bo to 
zdrowe. To jest posiłek i konkretne, 
dostarczone kalorie. 

Inaczej wygląda praca z chorymi, 
u których przyczyną otyłości jest 
jedzenie kompulsywne?
W leczeniu otyłości psycholog 
odgrywa niezwykle ważną rolę, 
ponieważ dla mnie, jako chirur-
ga istotne jest, by wysupłać tych 
pacjentów, których nie mogę zope-
rować. Nie każdy pacjent z otyłością 
będzie się kwalifikował do operacji. 
Zadaniem psychologa jest między 
innymi wyłapanie tych osób, które 
mają różne zaburzenia psychologicz-
ne w sferze odżywiania. Ci pacjenci, 
nie mogą być poddani zabiegowi, 
tylko są kierowani do leczenia 
zachowawczego, na przykład psy-
choterapii z psychologiem i współ-
pracy z dietetykiem. Oczywiście 
możemy ich jeszcze wesprzeć farma-
kologią, ale to zupełnie inna ścieżka 
leczenia.

Wynika z tego, że pacjent z otyłością 
wymaga leczenia holistycznego.
Tak. Pacjent taki potrzebuje opieki 
zespołu wielu specjalistów z różnych 
dziedzin medycyny. Chirurg jest 
koordynatorem zespołu i on decydu-
je po zaciągnięciu opinii psychologa, 
dietetyka, internisty i anestezjologa, 
do jakiej ścieżki leczenia chorego 
zakwalifikować, czy będzie ono 

zachowawcze, zachowawczo-farma-
kologiczne, czy też operacyjne. 

Kto wchodzi w sk ład zespo -
łu bariatrycznego w Centrum 
Medycznym Stadmedica?
Zabiegi wykonują prof. dr hab. n. med. 
Krzysztof Leksowski, dr n. med. Prze-
mysław Wyżgowski, dr Jacek Frasz i dr 
Roman Mindykowski. Doktor Mikołaj 
Augustynowicz zajmuje się aneste-
zjologią. Pacjent korzysta też z porad 
dietetyka, Hanny Sikorskiej i Adama 
Kamińskiego, psychologa, a jego 
opiekunem jest Aleksandra Szewczyk. 
Przed rozpoczęciem leczenia chory jest 
konsultowany przez dr n. med. Joannę 
Wiśniewską-Szmyt, kardiologa i dr 
Jacka Dulębę, internistę - pulmonolo-
ga. Ale istnieje jeszcze jeden, najważ-
niejszy członek naszego zespołu. To… 
pacjent. Bez jego współpracy i zaanga-
żowania nic się nie uda. 

Jaka jest ścieżka chorego, który 
przychodzi do was po pomoc?
Jeśli chory przyjdzie z problemem 
otyłości, najpierw trafia do koordy-
natora, czyli jednego z chirurgów, 
który kwalifikuje go albo do leczenia 
zachowawczego, czyli do dietetyka 
i psychologa lub do zabiegu baria-
trycznego. Przedtem jednak jest 
badany praktycznie od stóp do głów. 
To koniecznie, by dokładnie poznać 
pacjenta. Często podczas diagnostyki 
wykrywamy różnego rodzaju scho-
rzenia, o których wcześniej nie było 
mowy. Musimy je najpierw wyle-
czyć, by móc podjąć się operacji. 

Na czym polega zabieg założenia 
balonu żołądkowego?
Do żołądka, za pomocą endoskopu, 
wprowadza się silikonowy balon 

wypełniony specjalnym płynem. 
Wywołuje on uczucie sytości oraz 
powoduje, że pacjent ogranicza 
nadmierne spożywanie posiłków. 
Zmniejsza on objętość żołądka, 
a nacisk, jaki wywiera na jego ściany 
boczne powoduje wysłanie do mózgu 
sygnału uczucia sytości. Balon usu-
wa się po 6 miesiącach lub 12 mie-
siącach. Przed taką operacją często 
leczymy chorego zachowawczo. 
Uczy się on prawidłowego żywie-
nia i nawyków z tym związanych. 
Im dłużej uczy się leczenia żywie-
niowego i spada jego masa ciała, tym 
balon zamontowany w żołądku lepiej 
pomaga mu w wytrwaniu czasu po 
zabiegu i utrzymaniu reżimu w die-
cie. Jeśli jest taka konieczność, po 
zabiegu pacjent nadal pozostaje pod 
opieką dietetyka i psychologa. 

Jakie inne metody operacyjne sto-
suje się w leczeniu chirurgicznym?
Możemy je podzielić na dwie grupy. 
Jedne to te restrykcyjne, które polegają 
na chirurgicznym zmniejszeniu żołąd-
ka. Są one bardzo skuteczne, szczegól-
nie u pacjentów, którzy nie mają zbyt 
wysokiego współczynnika BMI, czyli 
około 40-50. Drugą grupą operacji są 
operacje restrykcyjno-wyłączeniowe, 
które polegają na zmniejszeniu obję-
tości żołądka i skróceniu pasażu prze-
wodu pokarmowego. 

Tu muszę podkreślić, że wszyst-
kie narzędzia potrzebne do prze-
prowadzenia zabiegu są dobierane 
indywidualnie dla każdego pacjenta. 
Korzystamy z produktów, których 
używają nasi koledzy z renomowa-
nych klinik na całym świecie.  

W jaki sposób dobiera się metodę 
operacyjną?

Wybieramy taką, która nie zaszkodzi 
pacjentowi. Po prostu. Każdy zabieg 
niesie za sobą możliwość pewnych 
powikłań. Nie chcemy u pacjenta 
wygenerować zaburzeń metabolicz-
nych, które mogłyby się skończyć na 
przykład ciężką osteoporozą czy wyły-
sieniem. Stąd każdy pacjent jeszcze 
przed operacją musi suplementować 
odpowiednie minerały i witaminy. 

A co się dzieje z pacjentem po 
zabiegu bariatrycznym?
Człowiek przede wszystkim chud-
nie. I to jest najważniejsze. Wprowa-
dziliśmy też specjalnie opracowany 
system ćwiczeń, dzięki którym 
uruchamia pewne partie mięśniowe 
do pracy. Chodzi tu głównie o mię-
snie oddechowe. Wbrew pozorom 
pacjenci mają niskie rezerwy wypor-
ności układu krążenia i oddechowe-
go. Stąd pomysł, by odpowiednie 
ćwiczenia wykonywali jeszcze 
przed zabiegiem. Planujemy też 
uruchomienie treningów ruchowych 
w naszych ośrodku. Nasi pacjenci 
korzystają też ze wsparcia CHLO 
Kujawsko – Pomorskiego Stowarzy-
szenia Pacjentów Bariatrycznych. 

Po operacji u niektórych chorych 
pozostają nieestetyczne, rozcią-
gnięte płaty skóry, czy można je 
zlikwidować operacyjnie?
Już w rok po zabiegu, jeśli waga pacjen-
ta jest unormowana, można przepro-
wadzić operację plastyczną brzucha, 
ramion lub ud. Te wszystkie zabiegi 
przeprowadza u nas zespół, w skład 
którego wchodzą chirurdzy bariatrycz-
ni i specjaliści chrirurgii plastycznej: 
dr n. med. Arkadiusz Jundziłł oraz 
dr hab. n. med. Henryk Witmanowski. 
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Wydaje się nam, że się dobrze 
znamy, ale czy potrafimy 
rzetelnie ocenić swoją 

osobowość? Stanąć z boku i wskazać 
swoje dobre i złe strony? Właśnie na 
ich miarę powinniśmy stawiać sobie 
cele i metody ich osiągnięcia. 

Cel tylko na języku

Wielu z nas rozmywa swoje posta-
nowienia mówić o nich zbyt wielu 
osobom. W ten sposób ma złudne 
przekonanie, że jak cel jest wypo-
wiedziany, to już właściwie jest 
osiągnięty. Obierając sobie cel, trze-
ba działać natychmiast. Działać, nie 
opowiadać o zamierzeniach. 

Motywacja

Z motywacją jest jak z ogniskiem. 
Rozpalamy je i zaczyna pięknie pło-
nąć, jeśli jednak nie będziemy dorzu-
cać drew. ogień będzie słabł i w koń-
cu zgaśnie. Dlatego tak ważne jest 
by realizację celu podzielić mniejsze 
etapy i realizować je po kolei, moty-
wując się na ich miarę. Nasza pod-
świadomość nie lubi dużych niezbyt 
określonych celów. Na przykład 
schudnę 10 kilogramów. No dobrze, 
ale jak długo mi to zajmie, co zrobię, 
żeby schudnąć? Którą dietę wybiorę?  
Każdy najdrobniejszy krok do reali-
zacji postanowienia trzeba precyzyj-
nie określić i realizować. 

Zacznę jutro 

Jutro, zawsze jest jakieś jutro. Szuka-
nie powodów na odsunięcie realizacji 
celów, to chyba największy błąd, jaki 
można popełnić. Nie dość, że traci się 

motywację, to jeszcze szuka tysią-
ca powodów na usprawiedliwienie 
swojego postępowania. Nasz umysł 
ma niestety tendencję do szukanie 
wyjść najprostszych i wymagają-
cych jak najmniej wysiłku. Dlatego 
znajdziemy mnóstwo powodów do 
odsunięcia jakiekolwiek wysiłku. 
Tu jednak trzeba zawalczyć z samym 
sobą o swoje. I zacząć działać – już. 
I jeszcze jedno, idealny moment na 
rozpoczęcie realizacji celu nie istnie. 
Trzeba działać. 

Ja – swój kat

Nie jest łatwo zmienić się od razu. 
Czasem stawiamy sobie poprzeczkę 
zbyt wysoko i krytycznie „zboku” 
oceniamy samych siebie. Każde 
niepowodzenie jest przyczynkiem 
do swoistego samobiczowania. To do 
niczego nie prowadzi. Z drobnych 
niepowodzeń trzeba wyciągać wnio-
ski. Być może cel trzeba będzie osią-
gnąć w inny sposób. Co oczywiście 
nie oznacza, że będzie to łatwiejsze. 

Boję się nowego

Każda zmiana w życiu może wywoły-
wać lęk, nawet jeśli wiemy, że realizu-
jemy ją dla własnego dobra. Przyszło-
ści zawsze towarzyszy niepewność. 
Przeszłość jest znana i oswojona, 
nawet,  gdy nie jest dla dobra – tkwi-
my w pracy, która nas nie zadowala, 
ciągle mieszkamy z osobami, z który-
mi nie potrafimy się dogadać… Jeśli 
poddamy się i pozostaniemy w ukła-
dach, które tak bardzo chcemy zmie-
nić, będziemy żałować, że się poddali-
śmy sile przyzwyczajenia. ■

Jak realizujesz noworoczne 
postanowienia?
Wielu z nas z nowym rokiem podjęła różne postanowienia. Jedni chcieli rzucić nałogi, inni zmienić swoje podejście do 
życia, jeszcze inni zmienić samochód. dlaczego tak trudno jest nam realizować swoje życzenia?

Sukcesy bydgoskiego programu in-vitro
Już 75 par zakwalifikowało się do miejskiego programu leczenia niepłodności metodą in- vitro.

Chętni mieszkańcy naszego 
miasta mogą zgłaszać się do 
klinik, które realizują Pro-

gram leczenia niepłodności metodą 
zapłodnienia pozaustrojowego. Są to 
Klinika Zdrówko oraz Gameta-Szpi-
tal. Zostały wybrane w konkursie 
na realizatorów programu polityki 
zdrowotnej. 

Jego głównymi celami, oprócz 
wsparcia leczenia niepłodności 
metodą in-vitro, jest także obniżenie 
kosztów leczenia niepłodności pono-
szonych przez pacjentów, poprawa 
dostępu do usług medycznych 
w zakresie leczenia niepłodności dla 
mieszkańców Bydgoszczy i poprawa 
trendów demograficznych w mie-
ście. Miasto na ten cel planuje prze-
znaczyć 2 mln złotych.

Specjalny program  
dla bydgoszczan

Program jest skierowany do miesz-
kańców Bydgoszczy. Już 75 par 
zakwalifikowało się do Programu 
i skorzysta z dofinansowania. Do koń-
ca grudnia, dzięki programowi uzy-
skano siedemnaście ciąż. 

Zgodnie z treścią Programu do 
udziału w nim mogą zostać zakwali-
fikowane pary, które spełniają nastę-
pujące wymogi:

- wiek kobiety mieści się w prze-
dziale 20-43 (wg rocznika urodzenia);

- spełniają ustawowe warunki 
podjęcia terapii metodą zapłodnienia 
pozaustrojowego w ramach dawstwa 
partnerskiego lub innego niż part-
nerskie, lub przystąpienia do proce-
dury dawstwa zarodka;

- są mieszkańcami Bydgoszczy; 
- wyraziły zgodę na samodzielne 

pokrycie kosztów przechowywania 
kriokonserwowanych zarodków oraz 
ich ewentualnych kriotransferów.

Informacje dla par, które 
chciałyby skorzystać 
z Programu:
Pary spełniające kryteria określone 
w Programie powinny zgłosić się 
bezpośrednio do wybranej przez 
siebie kliniki – gdzie czeka ich kwa-
lifikacja pod względem medycznym. 
Wizyta kwalifikacyjna jest bezpłat-
na. Zainteresowane pary prosimy 

o umawianie się na wizytę kwalifi-
kacyjną do Programu telefonicznie:

Klinika Zdrówko,  
tel. 52 375 25 07  
(pn-pt, w godz. 8-14 i 18-20)

Gameta-Szpital,  
tel. 42 645 77 77  
(pn-pt 8-20, sb 8-15) 

Na wizytę kwalifikacyjną należy 
przynieść posiadaną dokumentację 
medyczną, w trakcie wizyty lekarz 
omówi całą procedurę leczenia, 
odpowie na wszelkie pytania i prze-
każe dokumentację niezbędną do 
podjęcia leczenia.

Program obejmuje: 

• dofinansowanie w wysoko-
ści do 5000 zł do części klinicznej 
i biotechnologicznej jednej proce-
dury zapłodnienia pozaustrojowego 
w ramach dawstwa partnerskiego; 

• dofinansowanie w wysokości do 
5000 zł części klinicznej i biotechnolo-
gicznej jednej procedury zapłodnienia 

pozaustrojowego w ramach dawstwa 
innego niż partnerskie (z wykorzysta-
niem żeńskich komórek rozrodczych 
lub męskich komórek rozrodczych);

• dofinansowanie w wysoko-
ści do 2000 zł do części klinicznej 
jednej procedury dawstwa zarodka 
(adopcji zarodka) w ramach dawstwa 
innego niż partnerskie, przy czym do 
części klinicznej zaliczają się rów-
nież koszty przechowywania, prze-
twarzania, dystrybucji i zastosowa-
nia zarodka uzyskanego od dawców.

In-vitro, co to takiego?

Jest to metoda zapłodnienia pole-
gająca na doprowadzeniu do połą-
czenia komórki jajowej i plemni-
ka w warunkach laboratoryjnych, 
poza żeńskim układem rozrodczym. 
Zaliczana do technik rozrodu wspo-
maganego medycznie i metod lecze-
nia niepłodności.

W USA blisko 100% wspoma-
ganych rozrodów dokonuje się przy 
użyciu in vitro.Jest metodą przeciw-
działania niepłodności, niezależnie 
od jej przyczyny. ■

Okiem eksperta
Agnieszka Ostrowska, psychoterapeuta

Okazuje się, że większość postanowień noworocznych jest niemożliwa do 
zrealizowania gdyż: często nie są to Twoje plany lecz oczekiwania innych, 
po drugie: planów, a raczej…  zakazów narzuciłeś sobie tak wiele, że już 
na samym początku nie wiesz od czego zacząć – i pierwsza towarzysząca 
Ci myśl to „Jestem beznadziejny!” – demotywujące, prawda? Po trzecie: 
wyznaczone cele faktycznie często bywają… dość mało realne. Załóżmy, 
że nigdy nie uprawiałeś sportu a teraz postanawiasz biegać 5 x w tygodniu 
po 2 km…już po jednym dniu Twoja motywacja równa będzie zeru. Gdzie 
zatem popełniasz błąd? Otóż – do ustalenia a później realizacji postano-
wień noworocznych należy się przygotować. Jeśli chcesz zacząć inaczej się 
odżywiać, zmiany zacznij wprowadzać już listopadzie, jeśli chcesz zacząć 
uprawiać sport zacznij we wrześniu… Dokładnie tak! Zmiany zacznij 
wprowadzać jeszcze w Starym, a nie w Nowym Roku…t o taka magiczna 
sztuczka! Odraczanie w czasie – czyli mechanizm zwany prokrastynacją 
ma to do siebie, że „na ostatnią chwilę” wykonujemy czynności niedbale, 
w pośpiechu, a efekt pracy nie może być dobry bo czasu było zbyt mało – 
takie usprawiedliwienie. A pomyśl tylko: większość postanowień potrzebu-
je czasu – jest to proces. Tylko Ty jesteś odpowiedzialny za swoje cele i ich 
realizację. Trzymam kciuki, powodzenia!
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Bliżej pacjenta

Kobieca sprawa
Rozmowa z Joanną Kaczmarczyk, ambasadorką organizacji  
Kwiat Kobiecości, dietetykiem, diagnostą laboratoryjnym.

r E K L A M A

dlaczego kobiety unikają badań 
profilaktycznych dotyczących 
raka szyjki macicy? Są przecież 
bezpłatne, refundowane przez 
NfZ?

Polki mają tendencje ustawiania wła-
snych spraw na końcu listy obowiąz-
ków. Rodzina, mąż, dzieci, praca, 
wreszcie zmęczenie powodują, że 
na dbanie o własne zdrowie nie star-
cza już chęci i motywacji. Docho-
dzi do tego wstyd, bo to przecież 
mimo wszystko krępujące. Niektóre 
z nas po prostu się boją i wypierają 
problem, myśląc, że „rak mnie nie 
dotyczy”, „mam jeszcze czas”, „to 
nie ten moment”. Chyba każda z nas 
zna te myśli. Musi włączyć się wte-
dy zdrowy rozsądek i świadomość, 
że rak szyjki macicy to schorzenie, 
które może dotyczyć każdej kobie-
ty, właściwie w każdym wieku. 
Złym doradcą jest tu również lęk 
przed „złą wiadomością”, bo prze-
cież „…lepiej nie wiedzieć” - dlatego 
tak ważne jest wsparcie rodziny, 
a w szczególności mężów, partnerów 
żeby zmotywować kobietę do badań 
i zapobiec najgorszemu. Za każdym 
razem trzeba pamiętać, że zamiatanie 
sprawy pod dywan nic nie da, a szyb-
kie ewentualne wykrycie pozwala 
szczęśliwie żyć dalej. Warto przemo-
delować swoje myślenie i stwierdzić 
tak: - Idę do ginekologa żeby dowie-
dzieć się, że jestem zdrowa, żeby 
móc dalej realizować swoje plany. 
Nie podchodzić do badania lękowo. 

Warto przełamać wyimaginowane 
obawy i poddać się badaniom. 
Ten nowotwór jest przecież 
wyleczalny. Jednak cięgle krąży 
wiele mitów na temat tej choroby. 
Jak je obalić? Czy kobiety 
wstydzą się swojej choroby? 

Rak szyjki macicy jest nowotworem 
prawie w 100 procentach wyleczal-
nym, jeśli zostanie zdiagnozowany 
we wczesnej fazie. Jak pokazują 
jednak statystyki w Polsce tę cho-
robę wykrywa się u ponad 2 tysięcy 
pacjentek rocznie, a umiera pięć 
kobiet dziennie. Jeszcze gorzej jest 
w przypadku raka jajnika, gdzie czas 
ma ogromne znaczenie, bo nowo-

twór jest jeszcze bardziej agresywny. 
Dlatego każda kobieta powinna raz 
do roku wykonać diagnostykę narzą-
dów rodnych. Tak jak wspomnia-
łam, wstyd i lęk to główni doradcy. 
Niektóre kobiety nie poddają się 
dopochwowemu USG, ponieważ 
ich partnerzy są temu przeciwni. 
Panowie uważają, że to badanie nie 
jest potrzebne, a nawet w pewnym 
sensie zakazane – takie podejście 
wykazywane jest w badaniach spo-
łecznych. Dlatego organizacja Kwiat 
Kobiecości angażuje do kampanii 
mężczyzn, dziennikarzy, aktorów, 
ludzi mediów, którzy przekonują 
zarówno kobiety, jak i ich partne-
rów o konieczności badań. Dobrym 
pomysłem byłoby zamiast kwiatka 
na Dzień Kobiet zorganizowanie 
przez męża, czy partnera „bukietu 
badań kontrolnych” swojej pani. 
Jednak najważniejsze jest namawia-
nie kobiet tych badań. Tak jak Pani 
wspomniała, badania są refundowa-
ne przez NFZ, czyli bezpłatne.

Powinnyśmy się badać, na co 
jednak zwrócić uwagę podczas 
badania i jak często się im 
poddawać?

Obowiązkowe powinno być przede 
wszystkim coroczne badania cyto-
logiczne. Jest proste i niebolesne. 
Trzeba zwrócić uwagę, by lekarz 

wykorzystywał do niego specjal-
ną szczoteczkę ginekologiczną. 
Podkreślam - szczoteczkę, n ie 
szpatułkę z wacikiem. Tylko bada-
nie szczoteczką jest wartościowe, 
ponieważ pozwala pobrać wymierny 
materiał do analizy i prawidłowo ją 
przeprowadzić. Dodatkowo należy 
wykonywać dopochwowe USG 
narządów rodnych. W przypadku 
pań, u których w rodzinie wystąpi-
ły w przeszłości nowotwory szyjki 
macicy, jajnika, czy piersi, warto 
rozszerzyć diagnostykę o badania 
genetyczne w kierunku mutacji 
genów BRCA1, BRCA2, przy pomo-
cy markerów nowotworowych. 
Są też dostępne inne narzędzia jak 
kontrola poziomów: arsenu, selenu 
i kadmu. Według Prof. Jana Lubiń-

skiego z Pomorskiego Uniwersytetu 
Szczecińskiego istnieje korelacja 
między wysokim poziomem arsenu, 
a powstawaniem chorób nowotwo-
rowych narządów rodnych. Poziomy 
wspomnianych pierwiastków moż-
na badać laboratoryjnie, a w razie 
potrzeby regulować je dietą. Dieta 
jest ogromnie ważna. Jako dietetyk 
muszę wspomnieć o codziennej 
profilaktyce jaką jest ruch i racjo-
nalna dieta. Jak pokazują badania, 
za powstawanie chorób nowotworo-
wych aż w 30 proc. odpowiedzialna 
jest zła dieta, jeśli dodamy do tego 
palenie odpowiedzialne również 
w 30 proc. za ryzyko zachorowania, 
suma wynosi 60 proc.- to bardzo 
dużo, bo istnieją przecież jeszcze 
inne czynniki spustowe jak stres, 

genetyka, napromieniowanie.

Kwiat Kobiecości jest ogólnopolską 
organizacją zajmującą się walką 
z rakiem szyjki macicy. Pani jest 
naszym, kujawsko-pomorskim 
przedstawicielem, dlaczego 
postanowiła zaangażować się w tę 
sprawę? 

Kwiat Kobiecości stara się zmie-
niać świadomość kobiet, edukuje 
i propaguje profilaktykę. Działa 
centralnie, ale ma swoje emisa-
riuszki we wszystkich regionach 
Polski. Mam przyjemność być Koor-
dynatorem Kwiatu Kobiecości na 
województwo kujawsko-pomorskie. 

Do współpracy z KK skłoniły mnie 
doświadczenia osobiste. W tym roku 
minęło 11 lat od śmierci mojej kocha-
nej mamy, która była kobietą pełną 
energii, radości, optymizmu i typo-
wą Polką, która na ostatnim miejscu 
ustawiała siebie. Dla Siebie nie znaj-
dowała już czasu. Typowa sytuacja 
- zbyt późno wykryty rak jajnika. 
Mimo ogromnej, nierównej, strasznej  
walki odeszła po 11 miesiącach od 
diagnozy. Zostawiła mi swego rodza-
ju testament. W ostatnich godzinach 
życia powiedziała do mnie i mojej 
kuzynki: - Badajcie się dziewczy-
ny… Żałowała, że umiera. Pewnie 
zdawała sobie sprawę, że mogła temu 
zapobiec. Wyobraża sobie Pani co się 
czuje słysząc takie słowa... 

Na czym polega praca 
wolontariuszek Kwiatu 
Kobiecości w naszym 
województwie, jak do was 
dotrzeć, w czym pomożecie? 

W ramach działalności Klubu, spo-
tkałam wspaniałe dziewczyny, które 
poczuły tę energię i chęć niesienia 
pomocy innym. Razem organizu-
jemy akcje KK. Jedną z nich jest 
Akcja Święty Mikołaj. W okresie 
przedświątecznym odwiedzamy 
oddziały ginekologii onkologicznej 
w Bydgoszczy i w Toruniu - zawo-
zimy paczki z drobnymi prezentami 
dla przebywających tam pacjentek. 

Współpracujecie również 
Z Kujawsko-Pomorskim 
Oddziałem Narodowego 
funduszu Zdrowia w Bydgoszczy, 
jak do tego doszło?

Barbara Nawrocka, rzecznik prasowy 
NFZ, to wspaniała pełna entuzjazmu 
osoba. W trakcie rozmowy okazało 
się, że działania Kwiatka są spójne 
z celami i spojrzeniem na problem 
profilaktyki i edukacji w chorobach 
nowotworowych narządów rodnych 
NFZ. Pani Barbara zaprosiła nas do 
uczestniczenia w tygodniu profilak-
tyki raka szyjki macicy w naszym 
województwie. Myślę, że to początek 
bardzo obiecującej współpracy.

Program profilaktyki

Program skierowany jest dla 
kobiet w wieku od 25 do 59 lat. 
Badania są przeprowadzane raz 
na 3 lata, a u kobiet obciążonych 
czynnikami ryzyka (zakażonych 
wirusem HIV, przyjmujących 
leki immunosupresyjne, 
zakażonych HPV - typem 
wysokiego ryzyka) -  raz w roku.

www.nfz-bydgoszcz.pl 

Wykaz realizatorów programu 
(206 placówek) znajduje się na 
ww. stronie



22 bydgoszcz com

 

W k rajac h  a z ja t yc k ic h 
najczęściej stosuje się 
maseczki na twarz. Jed-

nak to, czy naprawdę stanowią one 
zaporę dla wirusów jest dyskusyjne. 
Poza tym, nawet jeśli zastosujemy 
maseczkę, a nie będziemy przestrze-
gać innych zasad profilaktyki zaka-
żeń, wirusy i tak nas dopadną. 

Myj ręce jak należy

Myć ręce należy jak najczęściej. 
Po każdym przyjściu do domu, po 
skorzystaniu z komunikacji miej-
skiej czy wyjściu ze sklepu. Wirusy 
znajdują się na klamkach, poręczach, 
uchwytach wózków sklepowych. 
Z nich mogą  bardzo szybko trafić do 

naszego krwioobiegu. Wystarczy, że 
brudnymi rękoma będziemy jeść. 

Jak dobrze umyć ręce?

Nie wystarczy tu przepłukanie 
dłoni pod bieżącą wodą. Trzeba to 
robić w ciepłej wodzie i używać 

antybakteryjnego mydła, z którego 
robimy pianę i nią właśnie szoruje-
my po kolei każdy palec po palcu, 
nie zapominając o przestrzeniach 
między nimi. Trzeba tez użyć szczo-
teczki i dobrze oczyścić miejsca pod 
paznokciami. Teraz dopiero można 
spłukać resztki mydła. 

Środki antybakteryjne

Mogą mieć formę chusteczek, żelu 
czy płynu. Można ich używać do 
dezynfekcji rak, można czyścić 
nimi sprzęty domowego użytku. 
To bardzo ważne, by systematycz-
nie pozbywać się bakterii i wiru-
sów z powierzchni k lawiatury 
komputera, myszki czy z telefonu 
komórkowego. 

Sposób kichania

Jeśli sami jesteśmy nosicielami 
wirusa, nie przekazujmy go dalej. 
Ważne jest przede wszystkim BHP… 

kichania. Kaszląc lub k ichając 
trzeba zasłonić usta i nos jednora-
zową chusteczką, którą natychmiast 
wyrzucamy i myjemy po tym ręce 
lub używamy żelu antybakteryjnego. 
Jeśli nie mamy chusteczki pod ręką, 
kichać i kaszleć najbezpieczniej 
będzie do… rękawa. Absolutnie nie 
w dłonie. 

Mocna  
odporność

System odpornościowy budujemy 
latami, zdrowo żyjąc i zdrowo się 
odżywiając. W okresie zimowym 
najlepiej sięgać po sprawdzone od 
pokoleń kiszonki. Są one bogate 
w witaminę C, ale zawierają też dużo 
bakterii mlekowych, które wspierają 
rozwój prawidłowej flory jelitowej. 
Naukowcy udowodnili już dawno, że 
rodzaj szczepów bakterii bytujących 
w przewodzie pokarmowych ma fun-
damentalne znaczenie w budowaniu 
odporności każdego z nas.  ■

Alergik powinien być przede 
wszystkim dobrze zdiagno-
zowany. Na zlecenie lekarza 

alergologa wykonuje się testy skórne 
i z krwi, czasem też prowokacyjne – 
wyniki pokazują reakcje organizmu na 
alergeny i stopień, w jakim go uczulają. 

Trudna diagnoza

Bardzo łatwo pomylić niektóre obja-
wy alergii z przeziębieniem. Zwłasz-
cza, że objawy pojawiają się nawet 
w lutym czy marcu. Mamy katar 
i kaszel i sądzimy, że to sezonowa 
choroba, tymczasem pylą już leszczy-
na i olcha i to one mogą ponosić winę 
za nasze złe samopoczucie. Objawy 
typowe dla infekcji wirusowych czy 
bakteryjnych daje alergiczne zapa-
lenie błony śluzowej nosa i zatok 
obocznych, dlatego wielu pacjentów 
bardzo długo nie jest świadomych 
prawdziwego powodu swoich pro-
blemów ze zdrowiem. Gdy leczenie 
przeziębienia nic nie daje, katar 

i kaszel nie mijają, trzeba pójść po raz 
kolejny do lekarza pierwszego kon-
taktu, który wypisze skierowanie do 
laryngologa lub alergologa. 

Czas się odczulić

Z alergią można zawalczyć na wiele 
sposobów. Można się przed pyłkami 
ukrywać. Można stosować leki. Moż-
na się też odczulić. Z pomocą przycho-
dzi immunoterapia swoista. To rodzaj 
szczepień, które pomagają systemowi 
odpornościowemu radzić sobie z tym, 

co uczula. Można w ten sposób pozbyć 
się alergii na pyłki, roztocza kurzu 
domowego, czy sierść kota. 

Odczulanie prowadzone jest pod 
ścisłą kontrolą lekarza alergologa. 
Czas trwania jest bardzo zróżnico-
wany. Niektórym chorym wystarczą 
trzy lata, u innych dopiero po czterech 
latach będą widoczne efekty.  Szcze-
pionki muszą być podawane w regu-
larnych odstępach czasu: najpierw, 
co tydzień, potem co dwa tygodnie, 
a następnie co 4-5 tygodni – aż do 
momentu zakończenia terapii. 

Decyzję o rozpoczęciu immuno-
terapii trzeba dobrze przemyśleć, bo 
wymaga ona konsekwencji i cierpli-
wości. Jeśli pacjent pominie którąś 
z dawek, bywa że musi cofnąć się do 
wcześniejszego etapu terapii, co zna-
cząco przedłuża okres odczulania. 

Dla osób, bojących się zastrzyków 
rozwiązaniem może być immuno-
terapia w tabletkach lub kroplach 
aplikowanych pod język. Wymaga 
ona jeszcze większej skrupulatności 
w zażywaniu, niż zastrzyk. Trzeba ją 
stosować codziennie przez kilka lat. ■

Nie daj się zarazić
Wirusy wywołujące grypę i choroby grypopodobne przenoszą się zazwyczaj drogą kropelkową. Łatwo się nimi zarazić. 
Można jednak ograniczyć ich inwazję na nasz organizm.

Pyłki groźne dla alergika
Sezon na alergię już się rozpoczął. Zaczęła pylić leszczyna i olsza. Niebawem pojawią się kolejne groźne dla uczulonych 
pyłki. Jak się przed nimi chronić?
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Szczepienia ochronne

Szczepionka przeciw grypie 
jest najskuteczniejszą metodą 
zapobiegania chorobie. Już dwa 
tygodnie po zaszczepieniu roz-
poczyna się produkcja odpo-
wiednich komórek odporno-
ściowych. Wirusy wywołujące 
grypę mutują praktycznie co 
roku. Dlatego tak ważne jest, by 
co roku zaszczepić się. Nawet 
jeśli zachorujemy na grypę, to po 
szczepieniu będziemy ją przecho-
dzić łagodniej, niż ci, którzy zre-
zygnowali z tego zabezpieczenia. 

Szczyt sezonu

zachorowań na grypę przypada 
na okres od stycznia do marca. 
Najlepszą porą na zaszcze-
pienie się jest czas przed tym 
sezonem, czyli późna jesień, do 
końca listopada.

Alergie krzyżowe

To alergie, które się zaostrzają, 
gdy dochodzi do połączenia 
dwóch lub więcej czynników. 
Na przykład chory wypoczywa 
pod brzozą i nie ma żadnych 
reakcji alergicznych. Jednak, 
gdy pod tą brzózką zje jabłko, 
pojawią się objawy alergii. 

Marsz alergiczny

To sytuacja, gdy alergia na dany 
antygen lub nowe czynnik i 
rozwija się i co sezon ma coraz 
ostrzejsze objawy. W przypadku 
alergii wziewnych katar sienny 
może przerodzić się w ciężką 
postać astmy.
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Zapytaj eksperta
Mam problemy ze wzrokiem. Coraz słabiej widzę. Mam też bóle w karku. Znajoma mówi, że pogarszające 
się widzenie to może być skutek zmian w kręgosłupie. Czy to prawda?   Monika z Bydgoszczy

Odpowiada rafał Kociński, fizjoterapeuta z Centrum Terapii Kręgosłupa „KOCIŃSKI”

Zwyrodnienia w odcinku szyj-
nym mogą powodować nie 
tylko osłabienie wzroku, ale 

i bóle głowy oraz zaburzenia słuchu. 
Pacjenci często nie zdają sobie z tego 
sprawy i zamiast zająć się leczeniem 
kręgosłupa miesiącami czekają 
w kolejkach do okulisty czy laryn-
gologa. 

Głowę z klatką piersiową łączy 
siedem kręgów, po obu stronach 
mają kanały, przez które przechodzą 
naczynia krwionośne i nerwy prowa-
dzące do mózgu. To bardzo delikatna 
konstrukcja. Od ich sprawności zależy 
wiele funkcji naszego ciała. Zakres 
ruchomości tych kręgów jest bardzo 
duży i dlatego ta część kręgosłupa jest 
szczególnie wrażliwa na wszelkiego 
rodzaju uszkodzenia i urazy.

Do najczęstszych przyczyn 
powstania bólu należą zwyrodnie-

nia, dyskopatie, urazy czy napięcie 
mięśni w odcinku szyjnym kręgo-
słupa. Oprócz bólu głowy lub szyi 
odczuwamy sztywność i ograni-
czenie ruchomości w tym odcinku. 
Mogą też pojawić się objawy neu-
rologiczne takie jak zawroty głowy, 
szumy uszne, problemy ze wzrokiem 
czy nudności.

Początkowe zmiany zwyrod-
nieniowe odczuwamy jako sztyw-
ność szyi i jej mniejszą elastycz-
ność, potem pojawia się ból karku. 
W kolejnym etapie spłaszczone krąż-
ki międzykręgowe zaczynają uciskać 
nerwy, a to oznacza już bardzo silny 
ból i objawy neurologiczne. Dyski 
mogą także naciskać na naczynia 
krwionośne, a więc powodować 
m.in. niedokrwienie mózgu.

Niektórzy pacjenci przychodzą 
z bólami głowy przypominającymi 

te migrenowe, a po rehabilitacji 
wszystko mija. Okazuje się bowiem, 
że ból wywołują zmiany chorobowe 
w odcinku szyjnym. Dlatego warto 
jest zrobić prześwietlenie RTG lub 
bardziej zaawansowane badanie np. 
rezonans magnetyczny, który wska-
że problem wywołujący np. pogor-
szenie wzroku czy szumy w uszach.

Jak dbać  
o kręgi?

 Kręgosłup szyjny pracuję przez cały 
czas, dlatego nasz codzienny tryb 
życia ma ogromny wpływ na jego 
kondycję. Należy przestrzegając kil-
ku zasad. Przede wszystkim unikać 
pozycji, w której głowa jest zgięta 
przez długi czas np. praca przy kom-
puterze. Zainwestujmy w wygodny 
fotel z możliwością regulacji wyso-
kości siedziska i oparcia. Zwróćmy 
uwagę jak siedzimy podczas oglą-
dania telewizji, lub w jakiej pozycji 
prowadzimy samochód. Ciągłe 
pochylenie głowy do przodu i znie-
sienie lordozy szyjnej, powodują 
co raz częściej występowanie bólu 
u osób młodych. Także ułożenie 
głowy podczas snu jest bardzo waż-
ne.  Wygodna i odpowiednio dobra-

na wielkość i twardość poduszki 
umożliwi nam dobry sen i odpoczy-
nek. Niestety stres i przemęczenie 
również może być źródłem naszych 
kłopotów, dlatego spacer lub sport 
na świeżym powietrzu powinien na 
stałe wejść do naszych zdrowych 
nawyków/przyzwyczajeń/. Poza tym 
konieczne są ćwiczenia wzmacnia-
jące i rozluźniające, które wpłynął 
pozytywnie na mięśnie przykręgo-
słupowe. Fizjoterapeuta dobierze je 
indywidualnie dla każdego pacjenta. 
Nie zapominajmy o dobroczynnym 
masażu mięśni szyi i karku. To nie-
zawodna i sprawdzona metoda na 
poprawienie elastyczności tego 
odcinka i uwolnienie się od niepożą-
danych zmian chorobowych.

 r E K L A M A

Zwyrodnienia w odcinku 
szyjnym mogą powodować: 

- zaburzenia widzenia
- bóle głowy
- szumy uszne
- bóle twarzy,
- zawroty głowy

Bezoperacyjne leczenie 
schorzeń kręgosłupa 

i stawów
Leczymy:�dyskopatię,�rwę�kulszową,�skoliozę,� 
kręgozmyki,�przepuklinę�międzykręgową.�

www.kocinski-kregoslup.pl
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Zdrowie włtoczone w butelke
Oleje tłoczone na zimno zawierają wiele substancji prozdrowotnych. Możemy spożywać je 
bez ograniczeń wzbogacając naszą dietę. 

Na wzmocnienie odporności 
trzeba jeść dużo morskich 
ryb lub pić tran. Wiele osób, 

a szczególnie dzieci, tego nie lubi 
ryb. Można je z powodzeniem zastą-
pić większością olejów tłoczonych 
w sposób naturalny. Zawierają one 
bowiem, tak samo jak ryby, wielo-
nasycone kwasy tłuszczowe omega 
3 i omega 6. To one chronią nas 
przed takimi chorobami jak nadci-
śnienie, choroby serca czy zaburze-
nia neurologiczne. Dobrym źródłem 
tych kwasów jest na przykład olej 
lniany, który zawiera je w sposób 
idealnie zbilansowany. Oznacza to, 
że są one w odpowiednich propor-
cjach. Poza tym ma też niezbędną do 
życia witaminę E.

Sezam obniży ciśnienie

Olej sezamowy zawiera sezami-
nę, substancję która ma działanie 
prozdrowotne ponieważ wpływa na 
syntezę i wchłanianie cholesterolu 
do krwi. Obniża więc ciśnienie. 
Przyczynia się ona także do redukcji 
tkanki tłuszczowej. Poza tym seza-
mina stymuluje proces uwalniania 

glukozaminy w stawach, która wspo-
maga ich regenerację. 

Z ostropestu  

W rodzinie astrów jest taki, który 
dba o nasze zdrowie, a dokładniej 
o wątrobę. To ostopest. Jego nasiona 

zawierają sylimaryna wykorzysty-
waną w produkcji leków na wątrobę 
właśnie. O tym jak dobrze łagodzi 
bóle tego narządu pisali lekarze już 
przed naszą erą. Olej z ostropestu 
poza tym wpływa na wytwarzanie 
żółci, zapobiega powstawania kamie-
ni w woreczku żółciowym, a także… 
hamuje krwawienia pękających żyla-
ków. Pomoże też w leczeniu trudno 
gojących się oparzeń i ran.

Czarne  
złoto

Czarnuszki w starożytnej Grecji 
używano do leczenia bólu głowy 
i kataru, w Chinach wywary warzo-
no dla chorych na astmę i inne 
choroby płuc, natomiast Egipcjanie 
wkładali jej nasiona do grobow-
ców faraonów. Dziś wiemy, że ma 
też działanie przeciwuczuleniowe. 
Powinni się tym olejem zaintereso-
wać cierpiący na katar sienny, tym 
bardziej, że w przeciwieństwie do 
leków, nie wywołuje ona otępienia 
ani senności.  ■
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Leki wchodzą ze sobą w interak-
cje. Mogą nawzajem wzmagać 
lub obniżać swoje działanie. 

Przykład? Ibuprofen i kwas acetylo-
salicylowy należą do rodziny nieste-
rydowych leków przeciwzapalnych 
– jeśli zażyjemy je jednocześnie, 
ryzykujemy podrażnienie żołądka 
lub zaburzenie pracy wątroby. 

Co uśmierza ból?

W skład leków przeciwbólowych 
dostępnych w aptece bez recepty naj-
częściej wchodzą  cztery substancje 
czynne: paracetamol, kwas acetylo-
salicylowy, ibuprofen lub naproksen. 
Każda z nich w połączeniu z innymi 
lekami może nam szkodzić.  

Paracetamolu nie wolno łączyć 
z lekami przeciwwirusowymi. 
W dużych dawkach uszkadza nerki 
i wątrobę. Kwas acetylosalicylowy 
w połączeniu z lekami na astmę może 
powodować duszności u chorych. 
Leków zawierających ibuprofen nie 
wolno natomiast łączyć m.in. z tymi 
przeciwzakrzepowymi, moczo-

pędnymi i nasercowymi. Środków 
z naproksenem zaś nie powinny 
zażywać dzieci do 16 roku życia, 
gdyż może on powodować choroby 
żołądka i jelit oraz zaburzać proces 
krzepnięcia krwi.

Ważne co jemy

Jeśli na naszym talerzu goszczą 
kasze, warzywa strączkowe, otręby 
czy ryż, niektóre leki przeciwbólo-
we mogą działać słabiej. Błonnik 
zawarty w tych produktach utrudnia 
wchłanianie substancji czynnych. 
Inaczej jest w przypadku kawy. Kofe-
ina w niej zawarta może wzmagać 
działanie środków przeciwbólowych.  

Alkohol i leki, to jeszcze inna 
historia. Na przykład w połączeniu 
z paracetamolem uszkadza wątrobę 
i zwiększa krzepliwość krwi. 

Czytaj ulotki

Ulotki dołączone są do leków po to, 
by je czytać. Obowiązkowo. Okre-
ślają bowiem ich bezpieczną i sku-
teczną  dawkę. Zawierają też szcze-
gółowo opisane możliwe interakcje 
z innymi lekami. Nie lekceważmy 
tych informacji. Nasze leczenie nie 
powinno przecież przebiegać w myśl 
zasady: „Co pomogło sąsiadce, 
pomoże i mnie”. ■

Niebezpieczne 
związki leków
Gdy coś nas boli, zazwyczaj sięgamy po tabletkę bez recepty 
i problem z głowy. Czy tak jest w istocie? Niekoniecznie. 
Środki przeciwbólowe mogą być niebezpieczne i poważnie 
nam zaszkodzić.

Śniadanie ucznia
dzieci nie jedzą pierwszego śniadania , o największy grzech rodziców. drugi polega na tym, 
że nie zaopatrują oni swoich pociech w drugie śniadanie do zjedzenia w szkole. 

P ierwsze śniadanie jest naj-
ważniejszym posiłkiem dnia. 
Szczególn ie d la dz iecka. 

Poziom cukru we krwi, który wzrósł 
po jedzeniu, w ciągu trzech godzin 
zaczyna się gwałtownie obniżać. 
Dziecko musi zjeść drugie śniada-
nie. Jeśli nie będzie miało problemy 
z koncentracją i stanie się drażliwe. 
Jeśli będzie głodne dłużej niż sześć 
godzin – pogorszy mu się samopo-
czucie począwszy od osłabienia, na 
bólu głowy skończywszy. 

Bomba energetyczna

Śniadanie powinno 
pokrywać około 25 – 30 proc. 
całodziennego zapotrzebowania 
na energię, czyli około 550 – 
660k kcal 

Najlepszym źródłem energii są 
węglowodany. To z nich, na drodze 
najkrótszych przemian, powstaje 
glukoza, dzięki której możliwa jest 
prawidłowa praca mózgu i mięśni. 
By właściwie zacząć dzień, koniecz-
ne jest sięgniecie po produkty 
zawierające węglowodany złożone, 
ponieważ energia w nich zawarta 
uwalniana będzie stopniowo i da 
nam poczucie sytości na kilka kolej-
nych godzin. Kanapka z pełnoziarni-
stego pieczywa, granola z łamanami 
nasionami – to dobry pomysł. Nato-
miast zły pomysł to płatki z cukrem 
na mleku. Nie mają właściwości 

odżywczych, powodują nagły skok 
glukozy we krwi oraz gwałtowny 
jej spadek. Nie zapewniają dziecku 
witamin i mikroelementów. Można 
zastąpić je owsianką z suszonymi 
owocami i orzechami lub kaszą 
jaglaną z mrożonymi lub świeżymi 
owocami. Do picia dobrze jest podać 
świeży sok wyciśnięty z owoców lub 
warzyw. 

Idealne drugie śniadanie

Drugie śniadanie powinno pokry-
wać 5-10 proc. dobowego zapo-
trzebowania na kalorie, co  daje 
ok. 115-230 kcal. Nie powinno być 
jednak przekąską. Niektórzy rodzice 
wcale nie dają dzieciom śniadania 
do szkoły, dając za to pieniądze, 
by kupiły sobie coś „dobrego”. 
Co dzieci kupują? Najczęściej bato-
niki albo chipsy. Niezdrowe, bardzo 
kaloryczne i pozbawione wartości 
odżywczych. Trzeba się postarać 
i włożyć do torby ucznia choćby 
kanapkę z twarogiem, chudą wędli-
ną czy ogórkiem kiszonym. Można 
też skomponować prostą surówkę 
z warzyw sezonowych i ryżu, czy 
bogate w biało i kwasy omega 
3 sałatki na bazie ryb wędzonych. 

Nie wolno zapominać też o owo-
cach i warzywach, których każdy 
z nas powinien zjadać pięć porcji 
dziennie – czyli do każdego posiłku 
jabłko, marchewka, pomidor, albo 
garść winogron. ■

Domowe energetyki

Bierzemy ulubione składniki: 
np. płatki owsiane, otręby, płat-
ki gryczane, ryżowe, orzechy, 
nasiona słonecznika, sezamu, 
pestki dyni, suszone śliwki, 
morele czy jabłka i mieszamy 
z miodem. Doprawiamy według 
uznania. Wykładamy na blaszkę 
do pieczenia zabezpieczoną per-
gaminem i pieczemy przez ok. 
25 minut w temperaturze 150 – 
180 st. C. Przed wystygnięciem 
trzeba je pokroić na porcje, któ-
re przechowujemy w lodówce. 
To najlepsza energia dla ucznia!

Szacuje się, że około 
20 proc. dzieci ma nadwagę 
lub jest otyła. 20 proc. 
maluchów cierpi z powodu 
podwyższonego ciśnienia. 
Jednocześnie 30 proc. 
dzieci jest niedożywionych, 
nie dlatego, że nie je tyle ile 
powinna, tylko  
brak w ich diecie 
podstawowych składników 
odżywczych.

Ważne dla chorych przewlekle

• Diabetycy powinni konsul-
tować wybór i dawkę leku prze-
ciwbólowego z lekarzem. 
• Pacjenci, którzy na stałe 
przyjmują leki „rozrzedzające 
krew” z kwasem acetylosalicy-
lowym, nie powinni sięgać po 
środki przeciwbólowe, które 
zawierają ten związek chemiczny. 
• Badania wykazały, że leki na 
bazie ibuprofenu mogą podnosić 
ciśnienie – to ważne dla osób, 
które zmagają się z chorobami 
układu krążenia. 
• Seniorzy, którzy używają 
wielu leków nie powinni zaży-
wać pastylek przeciwbólowych 
bez konsultacji z lekarzem. 
• Osoby, które cierpią na nie-
strawności i choroby żołądka 
powinni zrezygnować z zażywa-
nia kwasu acetylosalicylowego 
– może podrażniać śluzówkę 
żołądka
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Dbajmy o swoje zatoki
rozmowa z dr hab. n. med. Wojciechem Kaźmierczakiem, laryngologiem, audiologiem, foniatrą z Centrum Leczenia Chorób 
Narządów Zmysłów.

Zapalenie zatok, występuje 
bardzo często w tym okresie. 
To bardzo dolegliwa przypadłość.

Zróbmy eksperyment. Zatkajmy 
sobie palcami nos i wytrzymajmy 
tak przez godzinę, wtedy odczujemy, 
co przeżywają osoby z zapaleniem 
zatok. Oddychają ustami, przesusza-
ją sobie śluzówkę gardła i narażają 
na infekcje oskrzeli i płuc. 

W okresie między lutym a mar-
cem problemy narastają, bo pojawiają 
się są choroby przenoszone drogą 
kropelkową, a pacjenci mają obni-
żoną odporność. Chorzy skarżą się 
głównie na takie objawy jak zatkanie 
nosa, katar, kaszel ból gardła. Nie-
rzadko mają choroby współistniejące 
jak przewlekłe zapalenie zatok, które 
sprzyjają bardziej nasilonemu rozwo-
jowi infekcji. Może ona się objawiać 
również gorączką i bólem głowy. 
Początkowo pacjenci starają się radzić 
z problemem na własną rękę. Ale nie-
rzadko współistniejące choroby zatok 
lub infekcja grypopodobne powodują, 

że dopiero wtedy zaczynają szukać 
pomocy u laryngologa.

A przychodnie podstawowej 
opieki zdrowotnej są 
przepełnione…

Dochodzi do sytuacji, że właśnie 
w oczekiwaniu na pomoc medycz-
ną ludzie zakażają się wzajemnie. 
Dlatego jeśli trafimy do konkret-
nego specjalisty, będzie mniej osób 
w kolejce, a tym samym mniejsze 
ryzyko zakażenia się od innych 
chorych. Sugerowałbym chorym 
z problemem zatok udać się wprost 
do laryngologa. 

Przełom lutego i marca, to 
także czas, w którym zaczynają 
pylić niektóre drzewa. Jaka jest 
korelacja między zapaleniem 
zatok a alergią?

Gdy pacjenci przychodzą do mnie 
i mają podejrzenie przewlekłego 
zapalenia zatok, musimy zadać sobie 

pytania: czy mają nawracające zapa-
lenia górnych dróg oddechowych, 
czy mają alergie, czy mają skrzywio-
ną przegrodę nosową lub inne wady 
anatomiczne. Te wszystkie czynniki 
powodują, że przewlekłe zapalenie 
zatok się rozwija. Jeśli pacjent, ma 
zdiagnozowane przewlekłe zapale-
nie zatok, zawsze zbieram wywiad 
w kierunku alergii, ponieważ chorzy 
nie zawsze zdają sobie sprawę, że 
mają problem również z uczuleniem. 
Układ immunologiczny człowieka 
z alergią przypomina nabuzowanego 
kibica, który jest silny w grupie, ale 
jak pojawia się prawdziwy problem, 
to jakby go nie było, czyli reaguje 
w sposób niewspółmierny na pyłki 
i roztocza, ale gdy pojawia się praw-
dziwa infekcja jest wyciszony, nie 
działa jak należy. Więc bez wsparcia 
ze strony leków stosowanych w aler-
gii samo leczenie zatok może się 
okazać nieskuteczne. 

Problem z leczeniem przewle-
kłego zapalenia zatok jest też taki, że 
zmiany czasami są bardzo rozległe 

i na trwale pojawiają się obrzęki ślu-
zówki, czy też polipy. Taki pacjent 
będzie wymagał leczenia chirur-
gicznego. Tu leczenie farmakolo-
giczne nie przyniesie efektu.

Czy ciężki przebieg alergii może 
indukować zapalenie zatok?

Może tak być, w przebiegu alergii 
może dojść do zatkania ujścia zatok, 
co spowodować może obrzęk śluzó-
wek,a wydzielina błon śluzowych 
zatok zbiera się w ich wnętrzu. 
Wówczas niewielka nawet infekcja 
nos i gardła może spowodować, że 
może dojść do równoległego nadka-
żenia zatok. Pacjent mimo dobrego 
leczenia alergologicznego może 
mieć zatem równocześnie problemy 
z zatokami. Istotną rzeczą jest, by 
pacjenci unikali biegania po różnych 
specjalistach. Laryngolog dysponuje 
także wiedzą z zakresu alergologii 
i może w takim przypadku zaordy-
nować wielokierunkowe leczenie. 
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Jeśli leki laryngologiczne 
stosowane były dłużej niż 
trzy miesiące i nie przyniosły 
efektu, to znaczy, że zostały 
źle dobrane.

Kawa idealna
To, w jaki sposób parzymy kawę morze mieć znaczenie 
nie tylko dla jej walorów smakowych, ale też dla naszego 
zdrowia. Warto więc mądrze dobrać sprzęt, w którym 
przygotujemy ten czarny napój. 

Kawa, szczególnie ta zielona 
lub lekko palona jest źródłem 
przeciwut leniaczy, które 

chronią nas przed wieloma choro-
bami cywilizacyjnymi takimi jak 
miażdżyca depresja. Trwają też bada-
nia nad wpływem kawy na funkcjo-
nowanie naszego mózgu. Jak więc ją 
parzyć, by była smaczna i zdrowia?

Pod ciśnieniem

Wszystkie ekspresy ciśnieniowe 
działają na podobnej zasadzie – bli-
ska wrzenia woda jest pod ciśnie-
niem przeciskana przez porcję świe-
żo zmielonej kawy. Bariści twierdzą, 
że taki napój zawiera najwięcej 
antyoksydantów, czyli związków 
zapobiegającym procesom starzenia 
i rozwojowi nowotworów. Z takim 
sposobem parzenia wiąże się naj-
większa zawartość antyoksydantów, 
jaką można uzyskać w naparze kawy. 
Dzieje się tak, ponieważ ekspres 
sam mieli kawę, więc proszek nie 
jest zbyt mocno utleniony i nie traci 

cennych składników. Aby działanie 
prozdrowotne było silniejsze, lepiej 
wybrać słabiej palone ziarna kawy. 

Na przelew

To najmniej skomplikowany sposób 
na zaparzenie kawy. Do dzbanka 
wlewa się woda, która podgrzewa się 
i kropelkami przepływa przez zmie-
loną kawę umieszczoną na papiero-
wym filtrze. Ta metoda sprawia, że 
na filtrze zatrzymywane są związki 
rozpuszczalne w tłuszczu. Mają one 
działanie przeciwnowotworowe, jed-
nak podnoszą stężenie cholesterolu 
w krwi. Dlatego właśnie taka kawa nie 
jest zalecana tym, którzy mają proble-
my z podwyższonym cholesterolem. 

Nad żywym ogniem

Stalowa kawiarka inaczej zwana 
kafetierą składa się z dwóch połą-
czonych komór. Nasypuje się do 
niej mielonej kawy i do zbiorniczka 
nalewa wodę. Wszystko stawia się na 

palniku. Wrzątek przechodzi z dol-
nego zbiornika do górnego, przele-
wając się przez warstwę kawy. W ten 
sposób powstaje napój zwany mok-
ką. Kawa tak nie podrażnia żołądka, 
ponieważ czas kontaktu proszku 
kawowego wodą jest krótki. 

Prawdziwie turecka

Kawa po turecku, nie nasza, polska 
zalewajka. Parzy się ją w specjalnym 
tygielku. W oryginalnym przepi-
sie bierze się dwie łyżeczki cukru 
na jedną łyżeczkę kawy. Zalewa 
się to zimną wodą i stawia na mały 
ogień. Gdy kawa zawsze odstawia 
się ją na chwilę i powtarza czyn-
ność dwukrotnie. Napój pije się na 
gorąco. W niektórych przepisach do 
naparu dodaje się przypraw. To jeden 
z najzdrowszych rodzajów naparów 
kawowych – jest bogaty w kwas 
chlorogenowy i polifenole, które 
chronią nas przed uszkodzeniami 
komórek powodowanymi przez wol-
ne rodniki. ■

| fOT. MAJA ErdMANN
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Okazuje się, że za wypadanie 
włosów odpowiadają nie tyl-
ko choroby, rodzaj przyjmo-

wanych leków, czy nieprawidłowa 
pielęgnacja skóry głowy. Ważne jest 
też to, co jemy. Szczególnie teraz, na 
przednówku. 

Zdrowie w diecie

Co powinno znaleźć się na talerzu, by 
włosy rosły gęste i zdrowe? Potrzeb-
ne są nie tylko witaminy, ale i inne 
składniki, takie jak aminokwasy, 
czy kwasy tłuszczowe. Najważniej-
sze, by zacząć jeść więcej ryb – tych 

tłustych, morskich, ponieważ zawie-
rają dużo kwasów omega 3. Ich brak 
powoduje, że włosy stają się matowe 
i łamliwe. Podobnie dzieje się, gdy 
w diecie jest zbyt mało białka pocho-
dzącego z mięsa i nabiału. 

Jednak chcąc wzmocnić czupry-
nę, trzeba też jeść dużo surowych 
warzyw i owoców. Może więc zde-
cydować się na wypijanie choćby 
jednej szklanki świeżo wyciśniętego 
soku przynajmniej raz dziennie?

Zioła będą pomocne

Od zawsze na wypadające włosy 
poleca się skrzyp polny. Wyciąg 
z tej rośliny zawiera wiele ważnych 
dla zdrowia włosów składników. 
Są to przede wszystkim kwasy orga-
niczne, saponiny, sole mineralne 
i flawonoidy.  Zawiera on też dużo 
krzemu, który zwiększa grubość 
włosów, ich elastyczność i wytrzy-
małość. Związki krzemu zapobiegają 
też wypadaniu włosów i regenerują 
tkankę mieszka włosowego. 

I n n ą  c e n n ą  r o ś l i n ą  j e s t 
łopian, a dokładniej jego korzeń. 
Olej z tej rośliny pielęgnuje skórę 
głowy i pobudza mieszki włosowe. 

Dobre efekty daje też stosowanie 
wyciągów z pokrzywy, miłorzę-
bu i szałwi, bogatych w składniki 
pobudzające mikrokrążenie w skórze 
głowy. 

Kosmetyki na ratunek

Włosy po zimie, na pewno będą 
pot rzebować specja l istycznych 
z abiegów w ykona nyc h pr zez 
fachowca w salonie fryzjerskim. 
Szczególnie polecane są te nawad-
niające, odbudowujące i wzmacnia-
jące. W codziennej pielęgnacji warto 
zadbać o odpowiednie kosmetyki. 
Nie powinny one zawierać siliko-
nów, parabenów, mydła czy alko-
holu. Lepiej sięgnąć po ekologiczne 
produkty z aloesem, keratyną lub 
olejkiem z drzewa herbacianego.

Jak rosną włosy? 

Włos wyrasta z mieszka włosowego, 
który funkcjonuje przez całe nasze 
życie. Składa się głównie z kreatyny 
– białka, które jest również składni-
kiem paznokci i zewnętrznej war-
stwy skóry. 

Każdy włos przechodzi trzy 
fazy rozwoju. 

• I faza  3-5 lat włos rośnie i jest 
mocno osadzony w skórze 

• II faza  ok. 2 tygodni – komór-
ki korzenia włosa rogowacieją 
i nie pobierają składników odżyw-
czych. 

• III faza 3 miesiące – włos obumie-
ra i wypada

Dlaczego zima to najlepszy 
moment na depilację lase-
rową? Bezpośrednio po niej 

skóra może być lekko zaczerwienio-
na, a u niektórych osób pojawia się 
delikatny obrzęk okołomieszkowy. 
To naturalna reakcja, która jednak 
szybko mija. Po zabiegu nie moż-
na też korzystać z sauny, gorących 
kąpieli i solarium. Zdecydowanie też 
trzeba unikać słońca. 

Na czym polega depilacja

Promień lasera uszkadza mieszek 
włosowy, który nie może funkcjono-
wać normalnie. Jednocześnie ener-
gia pochłaniana jest przez melaninę, 
czyli barwnik znajdujący się we wło-
sie. Najlepiej efekty depilacji odczują 
brunetki o jasnej skórze. Im więcej 
melaniny we włosie, a mniej w skó-
rze, tym lepszy efekt zabiegu. 

Przygotowanie do zabiegu

Standardem jest wizyta wstępna 
w gabinecie i pogłębiony wywiad 
medyczny. Specjalista oceni po nim 
czy można poddać się laseroterapii. 
Przeciwwskazaniem jest na przykład 
zażywanie leków, które powodują 
fotouczulenie, to m.in. niektóre 
antybiotyki, czy leki hormonalne. 
Przeciwwskazaniem do zabiegu jest 

też świeża opalenizna. Trzeba odcze-
kać przynajmniej miesiąc, aż skóra 
zblednie. Jeśli nie zachowamy tego 
terminu, może dojść do poparzeń. 
Dlatego zima jest najlepszym okre-
sem do depilacji włosków.  

Warto też poddać się próbie 
laserowej. Na kilka dni przed zabie-
giem naświetla się kilka punktów 
na skórze i obserwuje jej reakcję na 
laser. Dotyczy to szczególnie osób 
po chemioterapii i tych uczulonych 
na słońce. 

Po depilacji

Bezpośrednio po depilacji skóra 
może być lekko zaczerwieniona, 
a u niektórych osób pojawia się 
delikatny obrzęk okołomieszkowy. 
Zimą odradza się korzystanie z sany 
i gorących kąpieli. Latem trzeba uni-
kać słońca i stosować kremy z bar-
dzo wysokimi filtrami SPF. ■

Sposób na 
piękną czuprynę
Wielu z nas pod koniec zimy zauważa, że włosy wpadają mocniej. Jak poprawić ich kondycję 
po okresie, noszenia czapek, suchego powietrza i zimnego wiatru? 

Włos po włosie
Jak pozbyć się włosków z ciała skutecznie i bezpiecznie? Poddać 
się zabiegowi laseroterapii. I to jak najszybciej, póki trwa zima, 
a słońce nie operuje za mocno.

Najważniejsze witaminy  
dla włosów to:

Witamina B3 – reguluje 
pracę gruczołów łojo wych 
i zapobiega wypadaniu 
włosów,
Witamina A – zwiększa 
syntezę keratyny, głównego 
budulca włosów, 
Witamina E i C – blokują 
powstawanie wolnych 
rodników uszkadzających 
cebulkę włosową.

Depilacja 
w domu
Depilator 

– posiada wiele szybko obraca-
jących się pęset, które wyrywają 
pojedyncze włoski. Nowoczesne 
maszynki mają systemy chłodze-
nia, które niwelują ból podczas 
zabiegu. 

Pasta cukrowa 

– ma działanie podobne do wosku 
i podobny sposób użycia. Róż-
nica polega na tym, że używając 
wosku odrywamy plaster w kie-
runku przeciwnym do rosnącego 
włosa, a z pastą cukrową zgodnie 
z kierunkiem wzrostu. 

Plastry 

- pokryte są warstwą zimnego 
wosku, k tóry rozgrzewamy 
w kąpieli wodnej lub dłoniach. 
Wyrywają włosy z cebulkami, 
ale mają problem z tymi gruby-
mi, które rosną na nogach. Zado-
walające efekty dają przy depila-
cji meszku nad górną wargą. 

Krem 

– zawiera w sobie substancje 
chemiczne rozpuszczające włosy. 
Wykonanie zabiegu jest bardzo 
proste. Jednak technika ta ma 
również wady. Wiele osób jest 
uczulonych na składniki kremu.  
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Dzięki widzialnemu światłu 
możemy nie tylko widzieć 
kolory, zauważać kontrasty, 

czy dostarczać naszemu mózgowi 
informacji. Światło odpowiada też 
za synchronizowanie cyklu jawy 
i snu. – Ten zakres fali ma długość 
od  465 nm do 495 nm i nazywa-
ny jest często dobrym niebieskim 
światłem i jest nam ono do życia 
niezbędne – mówi mgr Waldemar 

Błoch z salonu optycznego Pro 
Oculo. – Ma ono niebiesko-turku-
sowy odcień. W jego opozycji znaj-
duje się  światło niebiesko-fioletowe 
(maksimum długości fali 435 nm). 
Jest to jeden z czynników ryzyka 
predestynujących do rozwoju zwy-
rodnienia plamki żółtej (AMD) oraz 
zaćmy. Powoduje m.in. apoptozę 
komórek nabłonka barwnikowego 
siatkówki oraz zmiany fotoche-

miczne soczewki, które prowadzą 
do jej zmętnienia.

Okulary ochronne 

Jak w tym cyfrowym świecie zacho-
wać dobry wzrok? Trzeba chronić, 
choćby odpowiednio dopasowanymi 

soczewkami. Mogą to być  jedno-
ogniskowe lub relaksacyjne, dzię-
ki którym zmniejsza się wysiłek 
akomodacyjny przy pracy w ultra 
bliskich odległościach np. podczas 
korzystania ze smartfona. - Powo-
duje to zmniejszenie zmęczenia 
oczu nawet przy intensywnym 

używaniu urządzeń cyfrowych. 
Soczewki relaksacyjne poprawiają 
też czytelność małych liter i znaków. 
Jest to przydatne zwłaszcza u osób 
z początkowo rozwijającą się pre-
zbiopią – wyjaśnia Waldemar Błoch. 
– Ważne jest, by takie soczewki 
dobrał wykwalifikowany optometry-
sta – tylko tak będą one bezpiecznie 
służyć.

relaks  
dla oczu

Od światła niebiesko-fioletowego 
można też się po prostu odciąć. 
Pomogą w tym specjalne powłoki 
antyrefleksyjne zabezpieczające 
soczewki. Soczewka taka będzie 
dodatkowo chroni ła oko przed 
szkodl iwym promieniowaniem 
ultrafioletowym, które jest również 
jednym z czynników przyspieszają-
cych starzenie się narządu wzroku. 
– Nie polecam jednak takich powłok 
osobom, które zawodowo zajmują 
się grafiką komputerową, ponieważ 

wpływa ona na widzenie barwne. 
Światło przechodząc przez taką 
soczewkę zostaje zubożone o wcze-
śniej wspomniane szkodliwe światło 
niebieskie – mówi Waldemar Błoch. 
-  Jest to szczególnie widoczne, gdy 
spoglądamy na białą kartkę papieru. 
Wielu klientów określa jej barwę 
jako subtelnie kremową. 

Inteligentne  
soczewki

Ciekawym rozwiązaniem w ochro-
nie oczu przed szkodliwym światłem 
niebieskim są również inteligentne 
soczewki fotochromowe, które 
zabarwiają się z różną intensywno-
ścią – w zależności od natężenia 
promieniowania UV na zewnątrz. 
Zapewniają one podwójną ochronę 
oczu przed słońcem, a także w biurze 
przed szkodliwym niebiesko-fioleto-
wym światłem. ■

Światło widzialne jest 
falą elektromagnetyczną, 
która obejmuje ono swoim 
zakresem barwy od koloru 
czerwonego (780 nm) do 
koloru fioletowego (380 nm). 
Pomiędzy nimi występują 
inne kolory, które występują 
w tej samej kolejności co 
kolory tęczy (czerwony, 
pomarańczowy, żółty, zielony 
niebieski/indygo, fioletowy).

Nasze oczy narażone są 
na ekspozycję na światło 
niebiesko-fioletowe przez 
nowoczesne systemy 
oświetlenia, które wykorzystują 
diody LED. 

Dobry turkus, zły fiolet
Wielu z nas godzinami nie odrywa wzroku od ekranów komputerów i smartfonów. Nasze 
oczy są przemęczone i suche. Szkodzi im też niebieskie światło, które emituje elektronika. 
Potrzebujemy odpoczynku i dobrej ochrony dla oczu. 
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Modne błyskotki
Wiosną i latem 2020 nosimy taką biżuterię, jaką się 
nam żywnie podoba. Nie ma zaznaczonego jednego, 
dominującego trendu. Pojawił się natomiast jeden nowy – to 
styl marynistyczny.

Historia w kolorze blue
Chyba każdy ma w szafie choćby jedną parę dżinsów. Te błękitne spodnie są z nami od 
blisko 180 lat. I nadal są nie do zdarcia.

Ubrania, biżuteria oraz inne 
dodat k i ,  k tóre  goszczą 
na wybiegach mają wiele 

odmian. Nurt eko, klasyka stylu, 
czyli ponadczasowa moda sprzyja-
jąca elegancji oraz motywy podróż-
nicze, retro i boho, będą królowały 
w stylizacjach. Z pewnością trafnym 
wyborem i niezbędnym modnym 
elementem będą długie kolczyki 
oraz dodatki np. w formie bransolety 
z kolorowymi kamieniami – mówi 
Justyna Żywicka, twórca biżuterii 
z Bydgoszczy. - Potrzeba zmian 
i nowości sprzyjać będzie modzie na 
hand-made z naciskiem na indywi-
dualizm wyrażania osobowości.

Nieodmiennie modne są wszel-
kiego rodzaju łańcuchy. Od tych 
drobnych noszonych po kilka naraz, 
po te potężne, wykonywane z lekkich 
materiałów wypełniających dekolt 
blisko szyi. Wracają też chokery, ale 
nie formie delikatnych wiązanych 
elementów, tylko masywnych obroży 
bogato zdobionych i błyszczących. 

Dobrze ma się też nurt boho 
i ręcznie wykonywana biżuteria 
w technice soutache. Tu, do precyzyj-

nie układanych, drobnych elementów 
dodaje się frędzle w kontrastowych, 
nasyconych barwach.  - Kolorem 
roku 2020, wybieranym przez Insty-
tut Pantone, ogłoszono Classic Blue, 
co wiążę się niewątpliwie z pojawie-
niem się w trendach biżuteryjnych 
motywów marynistycznych – dodaje 
Justyna Żywiecka.

Kolczyki, które war to mieć 
w swojej szkatułce mają długą, 
wysmuklającą szyję formę. Co cie-
kawe modne stało się noszenie jed-
nego dużego kolczyka. To trend, 
który powrócił do nas z lat 80. i 90. 
Ozdoby uszu mają być ekscentrycz-
ne i zwracające uwagę. Podkreślają-
ce jedocześnie osobowość. ■Ws z y s t k o  z a c z ę ł o  s i ę 

w Stanach Zjednoczonych 
podczas gorączki złota. 

Poszukiwacze chcieli mieć mocne 
i wytrzymałe ubrania, które byłyby 
jednocześnie wygodne. Tę potrzebę 
wykorzystał Oscar Levi Strauss, 
który zaprojektował także spodnie 
dla górników i farmerów. Były one 
szyte z materiału o szczególnym 
splocie, którego powszechnie uży-
wano do produkcji namiotów. Prawie 
równocześnie spodnie dla mężczyzn 
wykonujących ciężkie prace zaczął 
szyć Jacob Davies, który chciał 
opatentować ten wynalazek, ale nie 
miał odpowiedniej gotówki, dlatego 
wszedł w spółkę ze Straussem i obaj 
zostali właścicielami sposobu szycia 
„niezniszczalnych spodni”.  Mia-
ły one krój ogrodniczek. Dopiero 
w 1905 roku pojawiły się legendarny 
model Levi’s 501 – z wysokim sta-
nem i lekko poszerzanymi nogawka-
mi bez klapek i ramiączek. Na tylnej 
kieszeni zamieszczono słynną skó-
rzaną naszywkę z obrazkiem dżin-
sów rozciąganych przez parę koni. 

Męskie marzenie

W Ameryce lat 20 i 30 westerny 
były najpopularniejszymi filmami 
dla prawdziwych twardzieli. O ile 
w latach 20. kowboje nosili jeszcze 
niezgrabne workowate spodnie 
zakryte z przodu wielkimi, skó-
rzanymi ochraniaczami, to już pod 
koniec lat 30. fi lmowi pasterze 
krów zaczęli paradować w dżinsach. 
Na ich wzór ubierali się też przeby-
wający na przepustkach żołnierze 
biorący udział w walkach II wojny 
światowej. Nie minęło wiele czasu, 

a i panie włożyły spodnie. Dla nich 
wymyślono specjalny krój, który 
podkreślał biodra – miały duże kie-
szenie, a ich nogawki zwężały się ku 
dołowi. 

dwóch królów dżinsu

W latach 50. męską modę na deni-
mowe spodnie wypromowali dwaj 
giganci show biznesu Elvis Presley 
i James Dean. Król popu nosił je 
zarówno na scenie, jak i w filmach, 
w których kreował główne role. 
Natomiast James Dean po kreacji 

w filmie „Buntownik bez powodu” 
dodał dżinsom szczególnej sym-
boliki, która tak silnie zawładnęła 
wyobraźnią młodych ludzi. Doszło 
do tego, że w konserwatywnych śro-
dowiskach dżinsy zaczęły być koja-
rzone, z niesubordynacją, buntem, 
ze światem robotniczym, a nawet 
więziennym. 

Kobiece atuty

Lata 50. i 60. to dalszy rozwój dżin-
sowej mody. Marylin Monroe nosiła 
bladoniebieskie dżinsy z wysokim 
stanem wkładając w nie poły bluz-
ki – takie same spodnie nosiła, gdy 
grała w filmie „Rzeka bez powrotu” 
w 1954 roku. Tak zaczęły się ubierać 
miliony kobiet na całym świecie. 

Drugą specjalistką od dżinsowe-
go looku była Brigitte Bardot. Nosiła 
je przez kilka dekad. Na początku 
były to wąskie rurki, do których 
zakładała baleriny, później nieco 
luźniejsze modele noszone z botkami 
lub denimy wkładane do wnętrza 
kozaczków. W latach 70., tak, jak 
większość dała się ponieść modzie 
hipisowskiej i włożyła dżinsy z bar-
dzo szerokimi nogawkami. 

Wielka dowolność

Od lat 80. dżinsy rządzą w naszych 
garderobach. Nosimy je do wszyst-
kiego i ze wszystkim. W trendach 
na wiosnę 2020 najmodniejsze są 
modele niekonwencjonalne, koja-
rzone z moda hipisowską, suknie 
z denimu, czy denimowe kapelusze 
są jak najbardziej na miejscu. Łącze-
nie dżinsu z eleganckimi bluzkami 
i perłami – też.  ■

W modnym kolorze Classic 
Blue można wybrać szafiry, 
barwione szkło czy sadolity. 
Najlepiej łączą się one 
z modnym srebrem, platyną 
lub białym złotem.

Indygo
naturalny niebieski barwnik 
wytwarzany głównie 
w Indiach z rośliny indygowca 
barwierskiego.

W latach 70. w Polsce były 
modne dwa typy spodni 
dżinsowych:
- dzwony – przylegały do 
bioder i ud, były rozszerzone 
od linii kolan. Zazwyczaj ich 
dół zakrywał materiałem 
stopę. 
- szwedy – te dżinsy 
rozszerzały się 
konsekwentnie od linii ud 
aż do butów. Były bardzo 
obszerne. | fOT. MICHAŁ SIErPIEŃ
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Dzieci Chirurgom, Chirurdzy Dzieciom
Zapraszamy�do�konkursu�plastycznego�dla�dzieci�klas�0-3�szkół�

podstawowych�o�powyższej�tematyce.�Nagrodą�będą�pieniądze�(suma�
gwarantowana�10�tys.�zł),�zebrane�w�ramach�biegu�charytatywnego,�
organizowanego�podczas�28�Kongresu�EAES�(European�Association�

for�Endoscopic�Surgery)�w�Krakowie�(26.06.2020).

Głównym celem naszych 
działań jest uświadomienie 
Polakom:
-��jak�piękna,�a�jednocześnie�
wymagająca�jest�praca�chirurga,

-��jak�dramatycznie�brakuje�w�
Polsce�chirurgów,

-��dlaczego�warto�uszanować�
pracę�chirurga.

Szczegóły�na�temat�Konkursu�“Dzieci�Chirurgom,�
Chirurdzy�Dzieciom”�dostępne�są�na�stronie:

www.chirurdzy-dzieciom.pl
  
DZIĘKUJĘMY�za�udział�w�konkursie�:-)�
Towarzystwo�Chirurgów�Polskich.�����

r E K L A M A
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Posłuchaj jak 
oddycha twój pies
Uwielbiamy buldożki i mopsy. Sympatię budzą ich wielkie oczy i spłaszczone mordki. Jednak 
te właśnie cechy mogą przyczynić się do wielu chorób u tych psów.

Rasy brachycefa l iczne, do 
których należą m.in. mopsy, 
pekińczyki i buldogi, wyróż-

niają się kwadratową, małą czaszką 
i spłaszczoną kufą, czyli pyskiem. 
To sprawia, że zwierzęta takie mogą 
cierpieć na wiele dolegliwości. – 
Wyodrębniono u nich syndrom BAS, 
który daje wiele objawów, których 
nie widać na pierwszy rzut oka – 
mówi lek. wet. Bartłomiej Babiński, 
z przychodni weterynaryjnej „Przy 
Kładce”. - Najczęściej są zmiany 
anatomiczne – takie jak zwężone 
nozdrza, krótka kufa, czy wydłużo-
ne podniebienie miękkie.

Problemy psa

Wąskie nozdrza powodują trudności 
z oddychaniem. Podniebienie mięk-
kie przesunięte jest do tyłu i wpada 
do krtani - to również prowokuje 
problemy o charakterze oddecho-
wym. - To wszystko niesie za sobą 
konsekwencje w postaci niedotlenie-
nia – wyjaśnia Bartłomiej Babiński. 
– Poza tym psy takie bardzo często 
zapadają na choroby układu serco-
wo-oddechowego. Innymi konse-
kwencjami zdrowotnymi są wypada-
jące migdałki i powstawanie zmian 
o charakterze zapalnym. 

To wszystko utrudnia zwierza-
kowi oddychanie i powoduje niedo-
tlenienie całego organizmu.

Przyjrzyj się psu

- Jest wiele symptomów ostrze-
gających, że z psem dzieje się coś 
złego. To na przykład chrapanie. 
Pies nie powinien chrapać. Jeśli tak 
jest, powinniśmy sprawdzić, czy 
pies nie ma zmian anantomicznych 
powodujących syndrom BAS. – 
mówi Bartłomiej Babiński. – Takie 
zwierzęta bardzo często mają dusz-
ności wynikającą z utrudnienia 
w zaczerpnięciu powietrza. 

Temperatura ciała u psa jest 
regulowana przez ziajanie. Jeśli pies 
ma trudności z oddechem, to termo-
regulacja jest zaburzona i pies jest 
przegrzany. Poza tym dochodzi do 
zasinienia języka. To wszystko są 
objawy niedotlenienia. Wszystkie 
tego rodzaju objawy trzeba skonsul-
tować z lekarzem weterynarii.

Konieczna operacja

Aby pies rasy brachycefalicznej 
mógł swobodnie oddychać, czasami 
potrzeba zabiegu operacyjnego. Nie-
które zwierzaki będą potrzebowały 

poszerzenia skrzydełek nosowych. 
U innych przeprowadzona powinna 
być korekcja podniebienia mięk-
kiego z ewentualnym usunięciem 
migdałków i dalsze zabiegi, takie 
jak usunięcie polipów pozapalnych. 
Oczywiście zabiegi te mogą być 
wykonywane tradycyjnymi meto-
dami, natomiast nowoczesna medy-
cyna weterynaryjna daje możliwość 
zastosowania mniej inwazyjnej 
metody, czyli lasera CO2.

- Laser gwarantuje nam, że 
w czasie zabiegu nie dojdzie do 
krwawienia, lub będzie ono skąpe, 
ponieważ tkanka zostaje odparo-
wana poprzez silną wiązkę światła. 
Przy poszerzeniu nozdrzy nie unik-
niemy założenia szwów, ale przy 
korekcji podniebienia, zabiegu nie 
kończy szycie. Po kilku godzinach 
pies może swobodnie jeść i pić. 
Nie ma kłopotów pooperacyjnych 
takich jak obrzęki, czy dodatkowe 
krwawienia – wyjaśnia Bartłomiej 
Babiński. - Takiego lasera używamy 
też do innych zabiegów, najczęściej 
dermatologicznych, do usuwania 
guzów, czy brodawek.   ■

Zorganizuj się 
w lodówce
Aby lodówka spełniała swoje zadania, powinniśmy żywność 
przechowywać zgodnie z pewnymi zasadami. Warto je 
stosować, by jedzenie było świeże i zdrowe.

Na każdej półce w lodówce 
panuje inna temperatura, od 
niej zaś uzależniamy, jaki 

rodzaj produktu i gdzie będziemy 
przechowywać. Warto też zaopa-
trzyć się w odpowiednie pojemniki 
do żywności, które będą separowały 
poszczególne produkty i zachowy-
wały ich świeżość. Najlepsze będą 
te szklane lub wykonane z atesto-
wanego plastiku. Nie powinniśmy 
wstawiać do chłodziarki naczyń 
metalowych. 

Górna półka

Tu panuje temperatura około 7 st. 
C, najwyższa w całej chłodziarce. 
Tu przechowujemy produkty o naj-
dłuższej dacie ważności do spożycia. 
Ustawiamy więc tu powidła, dżemy 
i inne przetwory owocowe oraz 
wszelkiego rodzaju napoje w karto-
nach i butelkach. 

Środkowa półka 

To miejsce na produkty, które są 
przetworzone, ale szybko się psują, 
a więc wędliny, biały ser i potrawy 
do odgrzania. Tu panuje zazwyczaj 
temperatura, która nie przekracza 
4-5 st. C.

dolna półka 

Przechowujemy na niej surowe 
mięso i ryby. Nie tylko dlatego, że 
panuje tu najniższa temperatura, bo 
około 2 st. C. Chodzi też o to, że jeśli 
opakowanie z mięsem pęknie, to sok 
nie będzie wyciekał na inne produkt,  
czyniąc je niejadalnymi. Ważne jest, 
by surowe produkty przechowywać 
w szczelnych pojemnikach, by ich 
zapach nie przedostał się do innych. 

Szuflady 

Służą do przechowywania surowych 
warzyw i owoców. Zazwyczaj mają 
one rozwiązania, które przedłużają 
ich świeżość.  Jest w nich niezbyt 
zimno, bo około 10 st. C i dlatego 

można tam przechowywać również 
sery dojrzewające i pleśniowe. Jarzy-
ny i owoce mają w sobie sporo wil-
goci, dlatego trzeba zadbać, by wil-
goć nie skraplała się na dnie szuflad. 
Mogą się w niej rozwijać groźne dla 
zdrowia bakterie.

Półki na drzwiach

Boczne półki to miejsce na słoiki 
z przetworami, masło, napoje i sło-
iczki z sosami. Znajduje się tam rów-
nież pojemnik na jajka. 

Czego nie robić

Przede wszystkim nie przechowuj 
wędlin i sera w foliowym worecz-
ku. Kiełbasa będzie oślizgła, a ser 
spleśnieje. Produkty najlepiej prze-
łożyć do specjalnych pojemników, 
a ich dno warto wyłożyć papierem 
śniadaniowym lub pergaminem. 
Trzeba przypilnować, by opakowa-
nia z nabiałem nie były nieszczelne. 
Jeśli tak się stanie, będą chłonąć 
zapach innych produktów. 

Bezwzględnie nie wolno prze-
chowywać żywności w metalowych, 
otwartych puszkach. Przetwory 
nabierają metalicznego smaku, poza 
tym metal utlenia się i przenika do  
produktu. 

Przechowywanie warzyw i owo-
ców wymaga trochę zabiegów. Sałatę 
czy zioła wyjmujemy z folii i owijamy 
ręcznikiem papierowym. Tak dłużej 
zachowają świeżość i nie będą się 
psuć. Jeśli kupiliśmy jabłka czy kala-
fior, nie myjemy ich przed włożeniem 
do lodówkowej szuflady. Podobnie 
postępujemy z jajkami – nie zmywamy 
z nich naturalnej warstwy ochronnej, 
która nie dopuszcza do ich wnętrza 
drobnoustrojów. ■

W lodówce nie 
przechowujemy pomidorów, 
papryki, ogórków, cukinii, 
roślin strączkowych, mango, 
ananasów, bananów, 
awokado i cytrusów. Tracą 
swoje wartości odżywcze. 
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Zamrożone zdrowie
Jeszcze nie czas na nasze nowalijki. Możemy je jednak zastąpić mrożonkami. Warzywa 
i owoce z lodu są zdrowe i pełne wartości odżywczych, ponieważ zbierano je w czasie, 
gdy były idealnie dojrzałe. Można z nich przyrządzić przepyszne dania, które dodadzą nam 
energii.

Składniki: 

opakowanie 
mrożonych 
prawdziwków lub 
podgrzybków, 
cebula, 1-2 ząbki 
czosnku, dwie 
spore łyżki 
masła, łyżka 
oleju, pół 
szklanki rosołu 
lub białego wina, 
małe opakowanie 
śmietanki 
30 proc., sól, 
pieprz, posiekana 
natka pietruszki. 

Składniki: 

szklanka mrożonych 
truskawek, obrany 
banan, pół szklanki 
soku pomarańczowego, 
kilka kropli soku 
z cytryny, dwie łyżki 
miodu.

Przygotowanie: 

Cebulę i czosnek drobno siekamy 
i dusimy na maśle z olejem. Doda-
jemy rosół, całość zagotowujemy, 
następnie zmniejszamy ogień 
i dusimy, aż  do odparowania płynu. 
Dokładamy masła i przekładamy na 
patelnię grzyby pokrojone w paski. 
Smażymy grzyby ciągle mieszając, 
aż do odparowania wody.  Następ-
nie dolewamy śmietankę i zago-
towujemy  wszystko raz jeszcze, 
doprawiając solą i pieprzem. Przed 
podaniem dodajemy posiekaną  
natkę pietruszki.

Przygotowanie: 

Przygotowan ie:  wszystk ie 
składniki miksujemy i podaje-
my z listkami mięty dla ozdoby 
i smaku. 

Sos grzybowy

Koktajl truskawkowo-
bananowy

Składniki: 

½  kg mrożonego 
dorsza, ½ kg 
mrożonych krewetek 
bez skorupki, 
2 pomidory, 
czerwona papryka, 
cebula, 2 ząbki 
czosnku, oliwa 
z oliwek, ¼ szklanki 
białego wina, 
szczypta papryczki 
ostrej w płatkach lub 
pół łyżeczki świeżej 
pokrojonej w drobną 
kosteczkę, sól. 

Zupa z groszku
Składniki:

opakowanie mrożonego groszku, cebula, 
łyżka oleju, ząbek czosnku, ¾ litra bulionu 
lub wywaru warzywnego, łyżeczka soku 
z cytryny, małe opakowanie śmietanki, sól, 
pieprz. 

Przygotowanie: 

W rondlu rozgrzewamy olej i podduszamy 
na nim pokrojoną drobno cebulę, gdy będzie 
szklista dodajemy groszek i zalewamy 
wszystko bulionem. Gotujemy, aż groszek 
będzie miękki. Doprawiamy zupę solą, pie-
przem i sokiem z cytryny. Jeszcze chwilkę 
gotujemy,  aż smaki połączą się. Zupę mik-
sujemy na gładki krem. Na koniec dodajemy 
śmietanę. Podajemy z grzankami lub ciepłą 
bagietką czosnkową. 

Przygotowanie: 

Dorsza rozmrażamy, osuszamy 
i kroimy na spore kawałki. Pomidory 
i paprykę kroimy w cząstki. Cebulę 
i czosnek kroimy w cienkie plasterki. 
Na rozgrzanej oliwie dusimy cebu-
lę i czosnek. Dodajemy pomidory 
i paprykę, dolewamy wino. Dusi-
my przez 5 minut. Dodajemy ostrą  
papryczkę, następnie całość gotujemy 
2- 3 minuty. Do sosu dodajemy kre-
wetki (zamrożone) i mieszamy z cało-
ścią potrawy. Na wierzch wykładamy 
dorsza. Dusimy pod pokrywką na 
minimalnym ogniu przez około 
15 minut. Przed podaniem przypra-
wiamy solą.

Portugalska Cataplana

Tarta ze 
szpinakiem
Składniki:

ciasto: szklanka mąki, 2 żółtka, 
nieco ponad pół kostki masła 
(125 g), łyżka mleka, sól. 
Nadzienie: opakowanie 
mrożonego szpinaku w listkach, 
2 jajka, ząbek czosnku, małe 
opakowanie śmietany 30 proc., 
szklanka startego, żółtego ostrego 
sera, sól i pieprz. 

Przygotowanie

Ciasta: z mąki, schłodzonego i star-
tego na tarce masła, żółtek i mleka 
szybko zagniatamy kruche ciasto. 
Formujemy je w kulę, zawijamy 
w folię i wstawiamy  do lodówki. 
Przygotowanie farszu: śmietanę 
łączymy z jajkami, przeciśniętym 
przez praskę czosnkiem, serem, 
solą i pieprzem. Szpinak podsma-
żamy na odrobinie masła i delikat-
nie odciskamy z wody.  
Ciasto wykładamy do foremki, 
wysmarowanej masłem i posy-
panej bułką tartą.  Całość nakłu-
wamy widelcem, aby tarta się nie 
wybrzuszyła. Podpiekamy  przez 
15 min w piekarniku nagrzanym 
do 180 st. C.  Na podpieczone 
ciasto wykładamy szpinak i zale-
wamy wszystko masą jajeczną. 
Całość zapiekamy przez około 
25 min w piekarniku rozgrzanym 
do temperatury 180 st. C.
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Cześć Brianna, jak się czujesz 
w naszym mieście?
Bardzo dobrze, nie mogę narzekać. 
Ludzie są bardzo mili, gościnni. Bra-
kuje tylko bliskich mi osób.

Sport towarzyszył tobie od naj-
młodszych lat?
Kiedy miałam pięć lat grałam w pił-
kę nożną, a kiedy skończyłem dzie-
sięć zaczęłam rzucać piłeczkę do 
kosza. W rodzinnym domu nie było 
tradycji sportowych, ale sport towa-
rzyszył nam od zawsze. Tata zabierał 
mnie na mecze i poniekąd pokazał, 
jaką drogą mam podążać.  

Amerykanie często emigrują za 
pracą. Czy twojej rodzinie też to 
groziło, czy miałaś raczej spokojne 
dzieciństwo?
Akurat całkiem spokojne. Nigdzie 
nie musieli wyruszać. W sumie 
dobrze, bo mogłam się skupić na 
nauce i koszykówce. Od razu wie-
działam, że to jest to, co chcę w życiu 
robić.

Na Uniwersytecie w Pittsburghu 
twoje imię i nazwisko jest wyryte 
na jednym z chodników w kampu-
sie. Z jakiego powodu trafiłaś do 
historii uczelni?
Spędziłam w niej cztery lata i byłam 
tym faktem mocno zaskoczona. 
Powód – za ogólne wyniki w szkole 
i sportowe.

Jak wspominasz swoje występy 
w college’u i lidze WNBA?
Uwielbiałam college, to był świet-
nie spędzony czas. Podobnie było 
w WNBA. Zaczęłam dużo podró-
żować, nabrałam doświadczenia, 
a przy okazji miałam możliwość 
grania z wieloma zawodniczkami, 
które coś w tej lidze znaczyły. Wiele 
nauczyłam się też od trenerów, ale 
coś nie wyszło i musiałam się z tą 
ligą pożegnać.

Bywałaś na meczach NBA?
Na żywo widziałam tylko jedno 
spotkanie. Te rozgrywki od zawsze 

oglądam natomiast w telewizji. 
Jestem fanką Golden State Warriors 
i Stephena Curry’ego – to gość, który 
gra z ogromną pasją i sercem. Kibi-
cowałam również Miami Heat.

Jakie gwiazdy basketu miałaś 
okazję zobaczyć z bliska?
Było ich kilku: Steve Nash, Eric 
Snow, a przede wszystkim Dwight 
Howard. Ten ostatni przychodził 
na nasze mecze, gdy walczyłam 
w Atlanta Dream.

Długo zastanawia łaś się nad 
wyjazdem ze swojego kraju?
Nie miałam żadnych problemów 
z tym, żeby zdecydować się na wylot 
do Izraela. Oczywiście, musiałam 
się dostosować do nowych realiów, 
oswoić z inną kulturą, kuchnią, ale 

gdy jesteś gotowy do zmian, otwar-
ty na nowe horyzonty, wszystko 
możesz w głowie poukładać. No, 
i musisz – co wcale nie jest takie 
łatwe - przyzwyczaić się do tego, że 
nie masz blisko siebie rodziny.

Później grałaś na Węgrzech, 
w Szwecji, dziś jesteś w Polsce. 
Czy przed każdą ofertą z klubu 
sprawdzasz dokąd lecisz, gdzie 
będziesz mieszkać?
Tymi sprawami zajmuje się mój 
agent. On zbiera oferty i doradza, 
co byłoby d la mnie najlepsze. 
Sama też śledzę europejskie roz-
gr y wk i .  Czasami robię t ak że 
wywiad wśród moich znajomych, 
chcę zapoznać się z ich opinią. 
Dowiaduję się jak kluby grają, czy 
jak są zarządzane.

Co o naszym mieście powiedziała-
byś swoim znajomym?
Że to ładne, przyjazne miasto, z rze-
ką na środku, z domkami na wodzie 
i ścieżkami rowerowymi. Gdzie też 
można zjeść bardzo dobre pierogi. 
Bardzo podobał mi się również 
pałac w Ostromecku i jego okolice. 
Moi rodzice chcą do mnie przylecieć 
w marcu i z pewnością też ich tam 
zabiorę. 

Jak ocen iasz dotychczasowe 
występy Artego Bydgoszcz w pol-
skiej lidze i euroCup?
Mamy silną drużynę, bardzo dobre 
zawodniczki. A poza tym mądrego 
i ambitnego trenera – Tomasza Herk-
ta, który bardzo w nas wierzy i liczy, 
że może z nami osiągnąć sukces. To, 
że gramy w Europie (Artego odpadło 
w 1/8 finału – dop. red.) ma dla nas 
bardzo duże znaczenie. Zrobiliśmy 
krok do przodu, nabieramy doświad-
czenia. Uważam, że pomoże nam 
to w odniesieniu jeszcze większych 
sukcesów.

Dobre wyniki mogą przyjść już 
w tym sezonie…
Zawsze chcę wygrywać. Od naj-
młodszych lat myślałam tylko o tym, 
by zdobywać tytuły. Takie nastawie-
nie było zawsze pomocne. Chcę taką 
postawą zarazić koleżanki z druży-
ny, a w tym roku wszystko jest przed 
nami. W polskiej lidze mamy otwar-
tą drogę do play-off i kiedy przyjdzie 
ten czas, musimy być gotowe na 
najlepsze mecze.

Jak mocno przeżywasz porażki?
Od razu pracujemy nad tym, żeby 
wyeliminować błędy. Oglądam 
mecze z trenerem i analizujemy, co 
mogłam zrobić lepiej. Zwracamy 
uwagę na wszelkie szczegóły. Sta-
ram się nie żyć w stresie, a kiedy 
jest trochę trudniej, najlepszym 
lekarstwem dla mnie jest rozmowa 
z rodzicami.

A książki? Wiemy, że dużo czy-
tasz. Jesteś miłośniczką poezji, 
wierszy…
One także rozładowują emocje po 
przegranych zawodach. Literatu-
ra jest dla mnie czymś ważnym. 
Co roku wyznaczam sobie nowe 
cele. W ubiegłym roku przeczytałam 
pięćdziesiąt książek, w tym roku pla-
nuję o pięć pozycji więcej.

Jakiej muzyki słuchasz najchęt-
niej?
Różne piosenki z gatunku R’n’B. 
Poza tym lubię muzykę relaksacyj-
ną, gdzie są dźwięki natury, szum 
wody. To mnie uspokaja, a przy oka-
zji wprowadza w dobry nastrój.

lubisz podążać za tym, co modne, 
masz w szafie dużo ciuchów?
Pewnie, że lubię chodzić po skle-
pach, ale ograniczam już robienie 
zakupów. Muszę się sama utrzymać, 
opłacić rachunki. W Stanach Zjed-
noczonych mam olbrzymią gardero-
bę, a w niej dużo sukienek i butów. 
Całą kolekcję marki Jordan, około 
60 par i jeszcze więcej butów na 
szpilkach. Mój chłopak ciągle mnie 
pyta, do czego jest mi to potrzebne? 
W Bydgoszczy mam niewiele rze-
czy, ubieram się na sportowo, więc 
wystarczy kilka par butów, bluzy 
i kurtki.

Ulubiona kuchnia?
Potrafię się dostosować. Polubi-
łam domowe posiłki. Większość 
to zdrowe jedzenie, ale zdarza się 
też powiedzmy „śmieciowe”. Tam, 
gdzie mieszkam, są na przykład bar-
dzo dobre pączki.

Co ugotowałabyś na randkę z nie-
znajomym?
Łososia z ziemniakami i brokuły 
w sosie śmietanowym. 

Znalazłaś już swoją drugą połów-
kę, inaczej mówiąc czy już jakieś 
oczy ciebie zauroczyły?
Mam chłopaka w USA. W colle-
ge’u grał w futbol amerykański, 
a obecnie jest trenerem personal-
nym. Przy okazji dba o moją formę 
i mówi jak mam ćwiczyć. Obejrzał 
w Bydgoszczy dwa mecze. Obiecał, 
że przyleci na rundę play-off.

A gdzie planujesz swoją przy-
szłość?
U siebie, blisko chłopaka i rodzi-
ny. Chciałabym kiedyś pracować 
w szkole, jako dyrektor sportowy. ■

„Zawsze chcę wygrywać”
wywiad z Brianną Kiesel rozgrywającą Artego Bydgoszcz

Z Brianną Kiesel nie tylko o sporcie; także o książkach, muzyce, kuchni, butach i o życiu w Bydgoszczy, rozmawiali: Łukasz Czynsz i Marcin Karpiński.

| fOT. MArCIN KArPIŃSKI

Po wygranej 
z Widzewem Łódź 
77:69 Artego zajmuje w tabeli 
drugie miejsce, tuż za Arką 
Gdynia.

Czy 26-letni amerykańska 
rozgrywająca Brianna Kiesel 
poprowadzi Artego Bydgoszcz 
do pierwszego w historii klubu 
złotego medalu mistrzostw 
Polski?
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BKS Visła Bydgoszcz

Walczy o utrzymanie w elicie 
i o lepszą przyszłość
Obraz męskiej siatkówki w grodzie nad Brdą w ostatnich latach diametralnie się zmienił. Zespół na dobre zakotwiczył się w dolnych rejonach tabeli, 
a frekwencja w hali Immobile Łuczniczka jest daleka od oczekiwań. Czy klub będzie dalej funkcjonował, gdyby Viśle przyszło pożegnać się z PlusLigą?

Światełko w tunelu pojawiło 
się na chwilę po przyjściu 
kolejnego sponsora (koncern 

Enea) i po pokonaniu 3:2 Asseco 
Resovii Rzeszów, lecz przegrane 
w arcyważnym pojedynku w Będzi-
nie i następnie w Katowicach po 
1:3 sprawiły, że kibice męskiej siat-
kówki w Bydgoszczy muszą przygo-
tować się na czarny scenariusz, czyli 
brak drużyny w najwyższej klasie 
rozgrywkowej.

Obecny prezes klubu Wojciech 
Jurkiewicz wraz z grupą zapaleńców 
stara się od roku odzyskać zaufanie 
sponsorów i kibiców, ale wyniki (na 
parkiecie) jakie są, każdy widzi. Tyl-
ko dwie wygrane w całym sezonie, 
osiemnaście porażek i aż 9 punk-
tów straty do bezpiecznego miejsca 
w tabeli szalenie skomplikowały 
sprawę.

Na pewno łatwiej byłoby Viśle, 
gdyby odcięła się od przeszłości 
(długi spółki Łuczniczka) grubą 
kreską i zaczęła wszystko od nowa. 
Trzeba jednak walczyć na kilku 
frontach, co niestety hamuje działa-
nia obecnego zarządu.

– Kiedy kończyłem karierę, 
w maju 2018 roku, mówiłem, że 
musi się dużo zmienić, aby drużyna 
zaczęła coś znaczyć w polskiej lidze. 
Minęło trochę czasu i sytuacja jest 
dalej trudna – mówi Bydgoszcz . com 
Wojciech Jurkiewicz, były siatkarz, 
obecnie prezes Visły Bydgoszcz.

Jurkiewicz schodząc z parkie-
tu, po dziewięciu latach gry w byd-
goskim zespole nie miał jeszcze 
sprecyzowanych planów odnośnie 
przysz łośc i .  Chcia ł odpocząć, 
pobyć więcej z rodziną, ale już po 
kilku miesiącach dołączył do gru-
py, która wzięła sobie za cel rato-
wanie męskiej siatkówki. W tym 
celu powstało stowarzyszenie Byd-
goska Siatkówka, które zostało 

większościowym udzia łowcem 
spółki.

Łącznikiem ludzi związanych 
ze stowarzyszeniem jest wiceprezes 
Tomasz Konieczyński. To on rozma-
wiał z byłymi i obecnymi sponsora-
mi i przedstawiał nowy projekt. 

Nic nie było łatwe. Kiedy ogła-
szaliśmy w lipcu 2019 roku nowe 
plany, obraz spółki był bardzo zły. 
Praktycznie przestała ona funkcjo-

nować. Długi, zablokowane konta, 
niewiele brakowało, aby drużyna 
przestała istnieć – przyznaje Jur-
kiewicz. 

- W lipcu były więc dwa wyjścia 
– zakończyć działalność klubu albo 
podjąć walkę, z pełną świadomo-
ścią, że to może się nie udać. Każdy 
z nas był realistą. Postanowiliśmy 
jednak zaryzykować i podjęliśmy 
długofalowe działania. A kluczo-
wa w tym wszystkim była decyzja 
miasta odnośnie dalszej pomocy. 
Zaczęła się zatem walka o uzyska-
nie licencji, której kryteria mocno 
się ostatnio zaostrzyły. Nie mieli-
śmy na to dużo czasu. Tym bardziej, 
że było dużo osób i podmiotów, 
z którymi trzeba było rozmawiać, 
dogadać się w sprawie zaległości. 
Na szczęście większość była do nas 
pozytywnie nastawiona – dodaje 
Jurkiewicz. 

- Udało nam się też pozyskać 
sponsorów. Z Bydgoską Hurtownią 
Narzędzi Visła mamy umowę do 
końca sezonu. Niedawno dosta-
l iśmy wsparcie od fi rmy Enea. 
Na w y n i k i  spor towe musi my 
poczekać. Cały czas podziwiam 
chłopaków, że pomimo serii prze-
granych i to po tie-breakach wciąż 
t renują z pełnym zaangażowa-
niem i znajdują motywację przed 
każdym kolejnym spotkaniem. 
Dla nich to przecież też duże obcią-
żenie psychiczne.

Władze klubu musiały też szyb-
ko działać, kiedy pod koniec stycz-
nia Visłę opuściło dwóch graczy 
– jeden z najlepszych zawodników 
Toncek Stern (zerwał umowę) oraz 
Tomasz Kalembka. W ich miejsce 
natychmiast trzeba było ściągnąć 
nowych siatkarzy, w efekcie przyszli 
Michał Filip i Michał Masny. Mieli-
śmy na to trzy dni. To był jeden z naj-
trudniejszych momentów, z jakim 
przyszło mi się tutaj zmierzyć – nie 
ukrywa prezes Visły. 

Do końca sezonu zasadnicze-
go pozostało Viśle do rozegrania 
sześć spotkań. Za rywali będzie 
miała Gdańsk (23.02., g. 20.30), 
Olsztyn, Lubin, Suwałki, Kędzie-
rzyn-Koźle i Zawiercie. Do zdoby-
cia jest 18 punktów. Ostatni zespół 
spada z PlusLigi. Zespół zbiera 
jednak jeszcze siły na końcówkę 
sezonu. Sporo pracy mają rów-
nież masażyści. Bydgoska dru-
żyna bardzo dużo w tym sezonie 
przebywała na parkiecie, siedem 
meczów przegrała w tie-breakach, 
a w Katowicach – przypomnij-
my – wygrała pierwszego seta po 
40 minutowej walce 35:33!

A czy klub będzie dalej istniał? 
Raczej tak, tym bardziej, że dostanie 
z kasy Urzędu Miasta ponad trzy 
miliony złotych dotacji za okres 
od stycznia 2020 do 30 czerwca 
2021 roku. (MK)

Sport w Bydgoszczy – warto wiedzieć
Asta, Pałac i Gwiazda walczą o play-off, Zawisza wróci na Gdańską? Koszykarze Enea/Astorii i siatkarki Banku 
Pocztowego/Pałacu mają w tym sezonie szansę awansować do najlepszej ósemki ligi.

Kibice Asty uwierzyli w to 
po zwycięstwie w Zielonej 
Górze 113:107. Jeśli gracze 

Artura Gronka będą tak samo sku-
teczni w kolejnych meczach (najbliż-
szy 1 marca w Bydgoszczy z Rado-
miem, godz. 17.30), to mogą sprawić 
kibicom niespodziankę. 

Nasze s ia t ka rk i  natom ias t 
w każdej chwili mogą „wskoczyć” 
do ósemki. By się tak stało, muszą 
wygrywać. W sobotę 22 lutego 
zagrają u siebie z PTPS Piła (g. 
17.00).

W Lotto Superlidze tenisa stoło-
wego mężczyzn ekipa Lotto/ZOO-
leszcz Gwiazdy Bydgoszcz zwycię-
żyła na wyjeździe Energę/Manekina 

Toruń 3:0 i… także walczy o udział 
w fazie play-off (awansuje najlep-
sza szóstka). Straty są niewielkie, 
w kolejnych meczach Gwiazda 
powalczy w Kostrzynie (20.02.), 
a następnie przyjmie w hali przy ul. 
Bronikowskiego –  Olimpię/Unię 
Grudziądz (23.02., g. 16.00).

Ekstral igowe piłkarki KKP/
RemMarco Bydgoszcz zremisowały 
z Olimpią Szczecin 1:1 w pierwszym 
meczu 1/4 finału Pucharu Polski 
(rewanż w czwartek 20.02.). Pierw-
szy mecz ligowy rundy wiosennej 
bydgoszczanki rozegrają we Wrocła-
wiu z AZS (29.02., g. 12.00).

Tymczasem IV-ligowy Zawisza 
może już wiosną przeprowadzić się 
z obiektu przy ul. Sielskiej w For-
donie na Gdańską i tam rozgrywać 
mecze w roli gospodarza. Jeśli wła-
dze klubu spełnią szereg warunków 
(pozwolenia od służb, ochrona), 
to już derby Zawisza –  Chemik 

(14 marca, na inaugurację rundy 
rewanżowej) odbędą się na sta-
dionie, który nie może  ciągle stać 
pusty. (MK)

 

Wojciech Jurkiewicz, prezes klubu BKS Visła Bydgoszcz | fOT. MAT. NAdESŁANE
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Bydgoszcz Archers oficjalnie w gronie 
najlepszych drużyn w Polsce
Klub Sportowy Bydgoszcz Archers oficjalnie otrzymał licencję na grę w LfA1 - najwyższym poziomie rozgrywkowym 
w futbolu amerykańskim w Polsce.

Podjęta przez władze Ligi Fut-
bolu Amerykańskiego decyzja 
jest ukoronowaniem kilku 

miesięcy starań działaczy bydgo-
skiego klubu i wyrazem zaufania 
co do poziomu sportowego i orga-
nizacyjnego prezentowanego przez 
futbolistów Archers.

Oznacza to, że już na wiosnę 
ponownie zobaczymy Łuczników 
w akcji na stadionie miejskim przy 
ulicy Słowiańskiej 7, a kibice mogą 
spodziewać się rywalizacji na naj-
wyższym poziomie.

- Cieszymy się bardzo z faktu 
otrzymania dzikiej karty w LFA1. 
Zakładamy sobie bardzo istotny 
cel, wygrać każdy kolejny mecz. 
Wiemy, że poziom sportowy ligi 
jest o wiele wyższy, zatem wzrosły 
także oczekiwania co do drużyny. 
Mamy solidny plan treningowy 
i spory zasób dobrych zawodników, 
który może dać nam wiele możliwo-
ści. Wiem jedno, będziemy gotowi 
– zapowiada trener główny bydgosz-
czan, Mateusz Marciniak.

Aby móc skutecznie rywalizo-
wać w lidze, Archers sięgnęli po 
kilka wzmocnień spoza Bydgoszczy. 
W barwach Łuczników zobaczymy 
przede wszystkim ponownie kana-
dyjskiego rozgrywającego Luke-
’a Zetazate. 

• Ten sezon to mój dziesiąty rok 
w Polsce. Wracam w nim do mojej 
rodziny, do Bydgoszcz Archers. 
Kocham ten zespół, kocham tę 
organizację, bo spotkało mnie 
w Bydgoszczy wszystko, co najlep-
sze. Razem idziemy we właściwym 

kierunku, a ja nie mogę się już 
doczekać wyjścia z powrotem na 
boisko –  podkreśla Zetazate. 

W szeregach Archers zobaczy-
my także pochodzących z Biało-
rusi ofensywnego liniowego Illię 
Sm i r nova (wcześn iej  Li t w i ns 

Mińsk) oraz biegacza Zhenyę Efi-
menkau, w zeszłym sezonie gra-
jącego w barwach Warsaw Mets. 
Klub ogłosił już także pierwsze 
krajowe transfery: obrońców Jaku-
ba Kapiwąsa i Piotra Fafińskiego 
z Angels Toruń oraz ofensywnego 

l in iowego Jana Chojnowskiego 
z Seahawks Gdynia.

Pierwszy mecz nowego sezo-
nu Archers rozegrają 4 kwietnia 
na swoim boisku, a ich rywalem 
będzie drużyna Armii Poznań. 
Oprócz tego Bydgoszcz odwiedzą 
w tym roku futboliści z Białegosto-
ku (Mistrzowie Polski z 2018 roku), 
Krakowa i Warszawy, natomiast 
swoje mecze wyjazdowe Łucznicy 
zagrają w Katowicach, Zielonej 
Górze, Gdyni i Szczecinie. Zestaw 
grupowych rywali gwarantuje wiele 
emocji, a kibice obecni na meczach 
domowych bydgoskiej drużyny 
mogą zawsze liczyć nie tylko na 
widowisko na boisku, ale także na 
wiele atrakcji towarzyszących dla 
całej rodziny.

Bydgoszcz Archers prowa-
dzi także drużyny młodzieżowe 
(U18 i U14), do których młodzież 
chcąca spróbować swoich sił w fut-
bolu amerykańskim może dołączyć 
w każdej chwili. Nowością w spor-
towej ofercie klubu jest natomiast 

kobieca drużyna futbolowa. Infor-
macje o tym, jak można dołączyć do 
grona zawodników Archers można 
uzyskać na stronie internetowej 
www.bydgoszczarchers.com lub na 
fanpage’u na Facebooku.

Warto wiedzieć, że bydgoscy 
„Łucznicy” to klub futbolu amery-
kańskiego w Bydgoszczy. Klub KS 
Bydgoszcz Archers to kontynuacja 
działalności drużyny z 2008 roku.

Inicjatywa założenia KS Byd-
goszcz Archers wiązała się z chęcią 
wyjścia z „naszego podwórka” 
i wstąpienie do Polskiego Związku 
Futbolu Amerykańskiego (PZFA) 
oraz udział w Polskiej Lidze (PLFA).

„�Aktualności,�ciekawostki,�
informacje�z�życia�klubu�
www.facebook.com/
BydgoszczArchers

| fOT. MAT. PrASOWE
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Profesjonalnie
poprowadzimy

profil Twojej
firmy ...
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