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Szanowni Państwo!
W imieniu całego zespołu redakcyjnego zachęcam do zapoznania się z pierwszym wydaniem gazety pod nazwą
Nasza Bydgoszcz. Mamy nadzieję, że
tak jak poprzednie egzemplarze wydawane jako Bydgoszcz.com spełni ono
Państwa oczekiwania. Dołożyliśmy
wszelkich starań, aby tak jak dotychczas treści zawarte w tym wydaniu
zadowoliły jak najszersze grono odbiorców. W tym miesiącu również poruszyliśmy tematy bliskie każdemu z nas
takie jak: zdrowie, moda, uroda oraz
wszystko, co istotne i związane z naszą
Bydgoszczą.
Ostanie miesiące były dla mnie
oraz całego zespołu szczególne. Nie tylko ze względu na pandemię, która zdominowała życie wielu ludzi właściwie
na całym świecie. Był to przede wszystkim czas intensywnej, choć przyznam,
że nieco utrudnionej pracy nad nowym
portalem NaszaBydgoszcz.pl, którego
premiera odbyła się 7 września. Jest to
miejsce, które dedykujemy wszystkim
tym, których interesują wiadomości
z regionu, a także luźne, lifestylowe treści. Wierzymy, że będzie to przestrzeń,
z którą wszyscy bydgoszczanie będą
rozpoczynać swój dzień, aby być na
bieżąco. Przy okazji serdecznie zapraszam do odwiedzenia i obserwowania

zarówno strony internetowej, jak i profilu na Facebooku.
Pomimo pracowitych miesięcy
zapewniam, że jako zespół nie zamierzamy zwalniać tempa. Tak naprawdę
to dopiero start naszego rozwoju, nie
tylko w obszarze Internetu, ale także gazety. W tej chwili każdego miesiąca 20 000 egzemplarzy dociera do
niemal 100 punktów rozlokowanych
na terenie Bydgoszczy oraz sąsiadujących gmin. Możecie nas znaleźć Państwo w szpitalach, galeriach handlowych, sieciach spożywczych i przeróżnych punktach usługowych. Naszą
ambicją jest jak najwyższy poziom
satysfakcji naszych odbiorców i jak
największe ich zainteresowanie przygotowywanymi przez nas treściami.
Mamy ogromną nadzieję, że systematycznie uda nam się zwiększać nakład
lub nawet częstotliwość wydań.
Tymczasem zapraszam do lektury
pierwszego wydania z nowym tytułem i mam nadzieję, że czas spędzony z Naszą Bydgoszczą będzie jak najbardziej przyjemny.
Marcin Pawłowski
Dyrektor Generalny
Agencji Mediastar
#JesteśmyDlaWas

Jak będzie wyglądać
Hala Targowa
W środę o godzinie 10. przed budynkiem bydgoskiego Ratusza odbyła się konferencja
prasowa, na której ogłoszono zwycięzcę przetargu na zarządcę Hali Targowej. Wygrała
oferta firmy Net2b.

W

konferencji
prasowej
wzięli udział zastępca
prezydenta Bydgoszczy
– Michał Sztybel, przewodniczący
Społecznej Rady ds. estetyki miasta
– prof. Dariusz Markowski, menager Starego Miasta – Maciej Bakalarczyk, miejski konserwator zabytków – Sławomir Marcysiak, dyrektor Wydziału Mienia i Geodezji
– Andrzej Bereda, a także przedstawicielka nowego operatora Hali Tatgowej, firmy Net2b – Anna Żakowska – Pindel.
- Miasto oddaje na około 10 lat
Halę prywatnemu podmiotowi, który musi ponieść odpowiednie kosz-

ty, ale musi też je wypełnić odpowiednimi funkcjami. Mieszkańcy
w konsultacjach społecznych określili je dosyć precyzyjnie. To był
wymóg konkursowy, żeby propozycja wpisywała się właśnie w te funkcje – powiedział zastępca prezydenta, Michał Sztybel.
Według przedstawionych planów, w nowej przestrzeni znajdzie
się wiele restauracji i kawiarni. Pojawią się także cztery strefy eventowe i mediateka oraz strefa coworkingu. W Hali znajdzie się również
miejsce na bazar i lokale handlowo
usługowe. W sumie do dyspozycji
użytkowników zostaną oddane trzy

poziomy – strefa podziemna, parterowa i antresola. W centralnym miejscu podziemnej kondygnacji znajdzie się historyczny dziedziniec, na
którym będzie można się przyjrzeć
historii obiektu i miasta. Teren otaczający Halę Targową zmieni się
w reprezentacyjny plac, a na nim
zostanie zaaranżowane kino letnie
z piaszczystą plażą i leżakami.
- Mam nadzieję, że projekt przyniesie miastu bardzo dużo korzyści
i będzie się podobał przede wszystkim mieszkańcom i turystom, którzy
będą korzystali ze wszystkich funkcji, jakie będzie spełniała Hala Targowa – powiedziała Anna Żakow-

ska-Pindel, reprezentantka firmy
Net2b.
To już kolejny zabytek, obok
Młynów Rothera, który zostanie
przywrócony do świetności. Od wielu lat, Hala stała pusta, a teraz otrzyma nowe życie. Miejscu zostanie
przywrócony jego charakter funkcjonalny. Nowy inwestor zaprasza
wszystkich zainteresowanych współpracą lub wynajmem przestrzeni do
kontaktu.
tekst Aleksandra
fot. nadesłane

Malich
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Każdy artysta potrzebuje
wsparcia w karierze
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Rozmowa z Romą Gąsiorowską, pomysłodawczynią powstania kierunku Manager Sektora Kreatywnego w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

artystę w trudnych momentach i był
z nim wtedy, kiedy osiąga sukces.
Umiał się razem z nim tym sukcesem
cieszyć, ale mobilizował go do tego,
aby nie osiadł na laurach, ale wciąż
szedł do przodu. Niestety, we wszystkich branżach artystycznych sukces jest zazwyczaj chwilowy, a tylko
ciężka praca i konsekwencja powodują, że można się utrzymać na pewnej pozycji na rynku. Dlatego właśnie w tej pracy manager jest zawsze
rodzajem takiego trzeźwo myślącego,
czasem nawet złego policjanta, który
musi zdyscyplinować, doprowadzić
do tego, że sytuacje konfliktowe będą
w łagodny sposób rozwiązane.

W dzisiejszych czasach chyba żaden
artysta nie poradzi sobie w świecie
show biznesu bez managera?
To prawda, artysta potrzebuje managera, na pewno wtedy, kiedy chce,
aby jego twórczość była jego ścieżką zawodową. W przypadku każdego zawodu kreatywnego taka pomoc
obejmuje zawsze trochę inne obszary pracy. Jest oczywiście filar, który jest wspólnym mianownikiem,
ale większość to wąskie specjalizacje. Szczególnie ostatnio, kiedy kontakt twórcy z odbiorcą jest możliwy
wieloma drogami.
Osoba dbająca o interesy artysty
musi mieć dużą elastyczność i znać
swoje możliwości i granice?
Jedno, co jest wspólne dla każdego managera niezależnie od zawodu, którym się opiekuje i statusu artysty, to pewna kompilacja
kompetencji zarówno twardych
jak i miękkich. Każdy manager
musi umieć negocjować, umieć się
komunikować, radzić sobie w trud-

nych sytuacjach, wspierać artystę, ale też prowadzić w momentach sukcesu odpowiednio w górę.
Przy tym wszystkim rozwijać siebie tak, aby nie być zazdrosnym
o sukces artysty i nie chcieć mu
umniejszyć lub go wykorzystać.
Stąd powstała koncepcja kierunku Manager Sektora Kreatywnego na Wyższej Szkole Gospodarki
w Bydgoszczy. Tu właśnie stawiamy na praktyków, osoby doświadczone wieloletnią współpracą
z artystami, które potrafią dostosować się do realiów zmieniającego się świata. I potrafią przekazać
swoją wiedzę
Co jest najtrudniejsze w tej pracy? Ciągle funkcjonuje mit artysty
kapryśnego i trudnego do współpracy.
- Przede wszystkim manager, to jest
rodzaj bufora pomiędzy artystą,
a światem zewnętrznym, więc w tej
bliskiej relacji rzeczywiście najważniejsze jest, aby manager wspierał

Menager sektora kreatywnego, to
coś więcej niż agent, to też przyjaciel, osoba wspierająca. Czy tego
można się nauczyć?
- Na pewno najważniejsze w tej relacji między artystą a managerem jest
to, czy między nimi jest tzw. chemia, czyli osobowości muszą do siebie w jakimś sensie pasować. Relacja
oczywiście oparta jest na zaufaniu
i powinna taka być. Myślę, że wiele
rzeczy, niestety, okazuje się w trakcie. Jeśli pojawiają się różnice dotyczące wizji współpracy, czy sposobu kreowania wizerunku, to wszystko jest do przepracowania. Relacja
staje się wtedy silniejsza i budowa-

na konsekwentnie dalej. Jednak, gdy
napięcia są duże i dochodzi do sytuacji konfliktowych, warto zastanowić się nad rozstaniem. Oczywiście, wszystko zależy od osobowości
managera i jego klasy. Tego nie można się nauczyć, ale na pewno można
nad tym pracować. Wzmocnić swoją
odporność na stres, nauczyć się budować relacje z innymi…
Ważne jest, aby manager miał
świadomość tego, w jakich warunkach
i z kim chce pracować. Nie chodzi mi
tu o konkretnego twórcę, ale o rodzaj
osobowości, z którą najlepiej uda mu
się stworzyć profesjonalne relacje.
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remiera najnowszego filmu
Agnieszki Holland odbędzie
się 25 września. Tylko czy ten
czeski film rozedrga polskie struny?
Dla Czechów, odgrzebana z mroków historii opowieść o autentycznej postaci Janie Mikolášku - czeskim uzdrowicielu-szarlatanie - jest
czymś w rodzaju lustra. Współczesnym spojrzeniem na człowieka,
jego złożoność; wielkość i słabości. Jan miał w sobie jakiś dar, jakąś
wielkość, szlachetność, a z drugiej
strony coś, co ciągnęło go w mroki zła. Przez to niezmiernie ciekawa
wydaje się być jego wewnętrzna walka dobra ze złem; jakże dramatyczna
i ludzka zarazem.
Jest to film niejednoznaczny i wielowarstwowy. Dla jednych
będzie on opowieścią o miłości,
dla innych o kimś, kto czerpie siłę
z natury, albo o człowieku, którego zjada pycha, czy wreszcie o obywatelu Europy - zabawce różnych
reżimów. To film, który zadaje wiele pytań, ale nie daje prostych odpowiedzi. Nie ma w nim nic nazwanego, ocenionego, ostemplowanego. I to
jest i było w nim pociągające. To jest
jego największa siła, także dla samej
Agnieszki Holland.

Kino Agnieszki Holland
wbrew pozorom nie opiera się na filmowej realizacji scenariuszy o życiu
autentycznych postaci. Dla niej,
owszem, punktem wyjścia są żywi
ludzie, z których ona później robi
fikcję. Takie scenariusze - jak mówi
- najbardziej ją pociągają. Pewnie to
trochę nie fair wobec tych ludzi, ale
dzięki takiemu zabiegowi, stają się
oni własnością artystyczną. I właśnie
owego szarlatana Mikoláška potraktowała Agnieszka Holland bardziej
tak, jakby wymyślił go pisarz, niż
jak stworzyło go samo życie…
Tyle o „Szarlatanie”. Można
obejrzeć go w kinach. Ale spotkanie
twarzą w twarz z Mistrzynią kina nie
zdarza się często, więc nie można nie
skorzystać z daru lepszego poznania
Damy polskiej filmowej reżyserii.
W latach 1966–1971 studiowała na Wydziale Filmowym i Telewizyjnym Akademii Sztuk Scenicznych
w Pradze, biorąc w tzw. międzyczasie
udział w wydarzeniach Praskiej Wiosny. Pokochała Pragę, pokochała Czechów i kocha do dziś. Pewnie dlatego uwielbia pracować z czeskimi ekipami filmowymi. Pierwsze spotkanie
z ówczesną Czechosłowacją było dla
świeżo upieczonej maturzystki szokiem. Ludzie z tak nieodległego kraju
słowiańskiego są inni, zachowują się
inaczej i w odmienny niż Polacy sposób komunikują się ze sobą. Dopiero później, poznawszy historię zrozumiała dlaczego: Polskę przez wieki stanowiło społeczeństwo klasowe.
Za Olzą, po totalnym wyrżnięciu arystokracji pod Białą Górą w XVII wieku, ostała się jedna klasa średnia i tak
już zostało. Nikogo oprócz Agnieszki nie dziwiło, że w gospodzie potrafią wspólnie pić piwo i zażarcie dyskutować ze sobą profesor z szewcem, których nie różnił nawet strój.
Był taki sam: szary, smutny, komunistyczny. Równość, bez wywyższania

Spotkanie w „Pomorzaninie”:

Czy Agnieszka Holland zrobiłaby
film o Jarosławie Kaczyńskim?
Tak się szczęśliwie składało, że Agnieszka Holland kilkakrotnie gościła w naszym mieście lub regionie w przededniu
lub tuż przed premierą jakiegoś kolejnego swojego filmu. I wraz z nią docierały do naszych kin jej świeżuteńkie
dzieła. Nie inaczej było w przypadku „Szarlatana”. Agnieszka Holland pokazała bydgoszczanom swój najnowszy film
w odnowionym kinie „Pomorzanin”. Jednym z producentów jest Moderator Inwestycje.

się. Precyzja i dobre zorganizowanie,
przy zachowaniu słowiańskiego luzu.
Tak można w największym skrócie
opisać funkcjonowanie czeskiej ekipy filmowej. W takiej atmosferze pracuje się wyśmienicie. A w Polsce…
do dziś pokutują kompleksy klasowe,
które zatruwają wzajemne stosunki
międzyludzkie.

Covid 19 sporo namieszał
w życiu zawodowym Agnieszki Holland. Premiera „Szarlatana” miała mieć miejsce w Pradze 20 marca.
Miasto wyklejono plakatami, które coraz bardziej więdły na słupach
reklamowych, toteż o filmie przypominały już jedynie specjalnie wypro-

dukowane na premierę maseczki. W tym samym czasie w Paryżu
deszcz i wiatr zacierał wspomnienia
o niedoszłej do skutku premierze filmu „Obywatel Jones”. Dwa filmy
jakby zatrzymane w locie. Ale jak już
otworzono kina okazało się, że Covid
chyba zmienił ludzi. Zaczęli mieć
chęć oglądać filmy, które mierzą się
z trudnym doświadczeniem, zaczęli chcieć nie tylko uciekać od trudnej
rzeczywistości, ale stawiać jej czoła. A może właśnie intencją Agnieszki Holland jest tworzyć filmy, które
będą zmieniać rzeczywistość i dzięki
nim faktycznie tak się dzieje? Sama
reżyserka uważa, że najbardziej zmieniają ją samą, czynią bardziej wrażliwą, empatyczną. Nie kojarzy, by kiedykolwiek miała ambicję wpływania
swoimi filmami na losy ludzi, krajów,
świata. Oglądanie filmów, jako sztuki
narracyjnej, na pewno pozwala identyfikować się z innym człowiekiem.
Bywa, że budzą się emocje solidarności, współczucia, czy współodczuwania, ciekawości, akceptacji, a wręcz
tolerancji. To jest czymś bardzo ważnym w naszych wzajemnych stosunkach. Jeżeli tego nie ma, zmieniamy
się w stado wilków, a nawet gorzej, bo
wilki są bardzo solidarne.

Czy lockdown będzie miał
wpływ na wykreowanie się nowych
ludzi? Czy Agnieszka Holland
odczuwa go na swojej skórze?
Ona uważa, że to się okaże, ale nie
natychmiast. Chociaż trudno to
przewidzieć, pamiętając, jak prędko nasze społeczeństwo przeszło od
gloryfikowania lekarzy do ich tępienia. Za naszego życia skutki Covid
19 są pierwszym tego rodzaju globalnym doświadczeniem. Nie możliwie, żeby przeminęło bez echa,
bez konsekwencji. Dla niej z powodu pandemii życie zawodowe, które toczyło się w niewyobrażalnym
pędzie - nagle się zatrzymało i perspektywa świata, Europy, skurczyła
się do rozmiarów jej wiejskiej posiadłości. Wszystko, co stanowiło treść
i sens życia, nagle stało się jakby nieistniejące, nie ważne. Nagle musiała dostrzec, że na długo, a może już
na zawsze trzeba będzie żyć inaczej,
bo być może co innego będzie ważne. Na pewno mamy do czynienia
z momentem przewartościowania
hierarchii ważności spraw.
- Ma pani w swoim dorobku sporo filmów quazi-biograficznych.
Czy gdyby padła taka propozycja,
podjęłaby się pani zrobienia

filmu o Jarosławie
Kaczyńskim?
– rzucił ktoś z Sali, w ramach pytań
od widowni. -Na pewno Kaczyński
jest super postacią dla rosyjskiej literatury – ciągnęła zwolna Agnieszka Holland. - I dla ciekawego filmu na pewno. Bo jest to postać powiedziałabym
nawet fascynująca – mówiła rozkręcając się reżyserka. – Dla dobrego pisarza, czy scenarzysty, który lubi grzebać
się w duszy ludzkiej, patrzeć na mechanizmy władzy, puszczane impulsy…
Dużo z jego metod jest żywcem wziętych z rosyjskiej literatury. Wystarczy
wspomnieć „Biesy” Dostojewskiego,
to tam można dostrzec metody manipulacji społeczeństwem, puszczania
tzw. dreszczy, kreowania meta-rzeczywistości, które wpływają na zachowania ludzi. To przecież cały Jarosław Kaczyński, który jest też postacią
ogromnie tragiczną, z powodu swojej
samotności, braku obdarzania miłością, czy konsekwencji przemocowych
relacji z bratem, który był człowiekiem
poczciwszym i słabszym osobowościowo. To bardzo ciekawa postać. Myślę,
że coś powstanie kiedyś…
tekst i zdjęcia Stanisław Gazda
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Stacyjkowo - przedszkole
inne niż wszystkie
R

- Wiem, że marzyło się pani
stworzenie idealnego miejsca
dla dzieci, w którym będą
chciały być i do którego będą
chciały wracać. Stacyjkowo
jest urzeczywistnieniem tych
marzeń?
- Wierzę, że tak jest, że u nas dzieci
będą się czuły „jak w domu”. Zapraszam bydgoszczan, zwłaszcza pracujący w firmach Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego.
Po drodze do pracy możecie powierzyć nam swoje pociechy. Pobyt
w Stacyjkowie będzie dla nich wspaniałą i ekscytującą podróżą poprzez
kolejne stadia rozwoju.

You Can Dance Kasię Bień. Warsztaty lepienia z gliny prowadzi bardzo pozytywnie zakręcony pasjonat,
który mieszka w ulepionym przez
siebie glinianym domu. Jest dogoterapia, mamy piłkarskie przedszkolaki, kodowanie na dywanie,
zajęcia sensoryczne, bajkoterapię,
zapraszamy ludzi teatru, filharmoników. Dzieci mają dwa kroki do lasu,
więc codziennie obcują z przyrodą,
poznając ją dokładnie. Od stycznia
przyszłego roku startujemy z grupą
anglojęzyczną, gdzie język angielski
będzie traktowany na równi z językiem ojczystym.

- Trudne pytanie - ogólnikowe, a zarazem indywidualne.
Ale nie pozbawione sensu. Proszę
sobie wyobrazić, że przed zatrudnieniem u nas nauczycielek, podczas
rozmów kwalifikacyjnych, daliśmy
im do rozwiązania podobnie kłopotliwe zadania. Szansę na otrzymanie pracy miały te panie, które zaproponowały najskuteczniejszą i najbardziej przyjazną metodę
„obłaskawienia Stasia”. Dziś mamy
naprawdę bardzo doświadczonych
pedagogów. Nasze panie nie są opiekunkami do dzieci. Wszystkie mają
ukończone studia wyższe. Choć i to
nie było jeszcze gwarantem zatrudnienia w Stacyjkowie. Przyjęliśmy do pracy osoby, których pasją
jest praca z dziećmi i które tę pracę
wykonują z pasją. Dzieci są w kameralnych grupach, by każde czuło się,
jak w swoim, bezpiecznym, bajkowym świecie - ważne, dostrzeżone,
objęte opieką.

- I co ważne - przestrzeń Klubu,
mimo wspólnego z przedszkolem
wejścia, ma osobną szatnię, toaletę oraz wejście do sali dla najmłodszych. Dzięki temu najmłodsi, od 1
roku życia do 2,5 roku, mogą czuć się
bezpiecznie i komfortowo. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 2,5
do 6 lat. Im oferowane są miejsca
w trzech wagonach, czyli trzech grupach wiekowych.
- Ciuchcia, wagoniki. Czyżby
pobyt w Stacyjkowie rozumiany
był jako wspaniała i ekscytująca
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Nowo otwarte Niepubliczne Przedszkole i Klub Malucha Stacyjkowo przy ul. Glinki 144, tuż
przy wjeździe na teren Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, w sąsiedztwie
pętli linii autobusowych 56 i 68, zapraszają dzieci w wieku od 1 do 6 roku życia. Stanisław
GAZDA rozmawia z dyrektorką placówki mgr Magdą KUTKA.

- Załóżmy, że rodzice po raz
pierwszy przyprowadzają
małego Stasia - potwornie
rozwrzeszczanego,
trzymającego się ich kurczowo
rękoma i nogami, za nic
w świecie nie zgadzającego się
na pozostanie w przedszkolu.
Co w takiej sytuacji robią
nauczycielki przedszkola, żeby
Stasia przekonać?

-Nie do przecenienia zaletą
przedszkola i Klubu Malucha
Stacyjkowo jest to, że łączy
w jeden organizm żłobek
i przedszkole. Rodzice mający
dzieci w różnym wieku, nie
muszą ich pozostawiać
w różnych, nierzadko oddalonych
od siebie miejscach.

E

- Załóżmy, że jest pani na
najruchliwszej ulicy w mieście
i zamaszystym, proszalnym
gestem i słowem zachęca
pani do przysłania dzieci do
Stacyjkowa. W czym, tak po
krótce, jest ono lepsze od
innych?

podróż poprzez kolejne etapy
rozwoju dziecka?
- Dokładnie o to nam chodziło! Ale
zacznijmy od początku. W Stacyjkowie jest tak, jak mówią o tym słowa
ułożonego przez nas wierszyka :Ding
dong , ding dong tutaj dworzec Stacyjkowo. Pora zająć wagoniki – najpierw wskakują słoniki. A więc nasz
pierwszoroczniaczek jest słonikiem.
Słoniki mają swoją salę, o przepraszam, słonikowy peron, gdzie się
bawią, śpią, kąpią w piłeczkach.
Króliczki są trochę starsze. Każdy króliczek marzy o tym, żeby być
liskiem, bo na ich peronie są nowoczesne tablice interaktywne oraz kredówki. W wagoniku z żyrafami, na
żyrafowym peronie - tam jest dopie-

ro frajda! Domek zabaw, do którego
sześciolatki dostają się wspinając po
drabinie. Pomiędzy peronami znajduje się gabinet logopedy i psychologa, wykorzystywany też do indywidualnej pracy z dzieckiem.
- Rytmika, język angielski, to
dziś już standard, który nikogo
nie dziwi. Czym Stacyjkowo
zaskakuje, jeżeli chodzi o zajęcia
dodatkowe?
- Na pewno ich ilością i tym, że
wszystkie one realizowane są
w ramach czesnego. Zupełną petardą jest nauka tańca. Bo to nie jest
takie sobie pląsanie w prawo, w lewo
i do przodu, ale są to zajęcia prowadzone przez finalistkę programu

- Stacyjkowo rzeczywiście jest
przedszkolem innym niż wszystkie. Jest pociągiem, sale są peronami, cudownie zaprojektowanymi,
gdzie czekają na dzieci wspaniałe,
nowoczesne, mądre, certyfikowane
zabawki. Mamy wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę i bardzo duży wachlarz zajęć dodatkowych, proponowanych w ramach
czesnego. No i są u nas jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy.
Stanisław Gazda
fot. Mariusz Kaźmierczak

ul. Glinki 144, Bydgoszcz
tel. 730 567 107
www.stacyjkowo.bydgoszcz.pl
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„Piąta Fala” nie powala…

Basen „Piąta Fala” to swego rodzaju fenomen: budowa rozpoczęta z dużym poślizgiem, oddanie do użytku z jeszcze większym, obiekt dłużej jest
nieczynny niż otwarty, a mimo to stał się sławny na cały kraj dzięki piosence „Basen Dziewięciu Muz” Artura Andrusa.

N

a to, że na Kapuściskach
powstanie basen, liczono
jakieś dwadzieścia lat temu.
Ale w piątym liceum nie uczyły się
dzieci niepełnosprawne, więc rywalizację wygrała „Perła”. To był priorytet. Z zamrażarki pomysł wyjęto jakieś sześć lat temu i podrzucono radnym, którzy ostatecznie temat
przystąpienia do realizacji inwestycji „przyklepali” na sesji pod koniec
grudnia 2016 roku. Na przełomie
lutego i marca 2017 r. planowano
ogłoszenie przetargu, a dwa-trzy
miesiące później (maj-czerwiec)
miałyby się rozpocząć prace. Wstępnym terminem oddania do użytku
nowej pływalni miał być przełom
2018 i 2019 roku.
O basenie śmiało można by
rzec: kłopoty, to moja specjalność.
Już na samym początku budowy,
podczas prac natrafiono na sieć
gazową, która nie znajdowała się na
mapach. Konieczna była wymiana
800 metrów rury. Jak by tego było
mało na linii przebiegu gazociągu
rosło drzewo, na którego wycinkę
trzeba było uzyskać dodatkową zgodę. A czas biegł i biegł. Nieubłagalnie. Później, gdzieś w połowie budowy zmienił się jej kierownik.
Jest czerwiec 2019 roku, a basen
nadal nie działa. I mimo zapowiedzi
ratusza nic nie wskazuje, by otwarcie
miało nastąpić w wakacje. - Wykonawca nie poprawił jeszcze wszystkich usterek zgłoszonych przez nas
- mówił wówczas Michał Sztybel,
wiceprezydent Bydgoszczy. - Wezwaliśmy pisemnie firmę Mostostal Warszawa do określenia ostatecznego
terminu poprawy usterek. - Zgłosiliśmy wykonawcy ich listę. Wiązały się z urządzeniami technicznymi
na obiekcie, wykończeniem łącznika
czy dnem. Nie dokonano, m.in. prób
szczelności sanitarnych i technologicznych. Lista uwag jest znacznie
większa i dopóki nie będą one zrealizowane nie dokonamy odbioru inwestycji od wykonawcy - zastrzegał
wiceprezydent Bydgoszczy.
W sierpniu Michał Sztybel zacytował samego siebie: - Prace budowlane zostały zakończone, ale wykonawca
nie poprawił wszystkich zgłoszonych
przez nas usterek - mówił. - Chcemy
oddać basen mieszkańcom pewni, że
można z niego bezpiecznie i w pełni korzystać. Wezwaliśmy pisemnie
wykonawcę do określenia ostatecznego terminu poprawy usterek. Chcemy uniknąć konieczności naprawiania
basenu już w trakcie korzystania z niego. Po odbiorach i rozliczeniu inwestycji, przeanalizujemy, jakie opóźnienia
powstały z winy wykonawcy i wtedy
nałożone zostaną kary. Uznajemy, że
w całości są one po stronie generalnego wykonawcy.

W mediach społecznościowych
wiceprezydent Sztybel przyznał, że
jedną z usterek był przeciek jednej
z niecek. -Przeciek może się powiększać, dlatego wykluczone jest wpuszczanie ludzi - napisał. A z ust odpowiedzialnego ze strony ratusza za
inwestycje usłyszeliśmy także, że
trzeba było przesunąć termin otwarcia basenu ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców - wyjaśniał
Michał Sztybel. - Nie było sensu,
jedynie dla efektu PR-owego, otwierać z początkiem roku szkolnego
basen tylko z jedną niecką.
Początkiem października 2019
roku, a więc z blisko dziesięciomiesięcznym poślizgiem, opinia publiczna usłyszała, iż zakończone zostały
odbiory techniczne nowego basenu na Kapuściskach. Po uzyskaniu
pozwolenia na jego użytkowanie
i badaniach wody - na początku listopada 2019 roku basen zostanie udostępniony mieszkańcom. - Wkrótce
oddamy do użytku kolejna inwestycję, dzięki której Bydgoszcz staje
się atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców chcących aktywnie spędzać
swój wolny czas – mówił prezydent
Bydgoszczy Rafał Bruski. – Zakładam, że nowy obiekt na Kapuściskach, ze względu na bardzo bogate
wyposażenie, będzie cieszył się bardzo dużą popularnością.
W czwartek, 31 października
2019 roku basen otrzymał pozwolenie na użytkowanie, wydane przez

Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego. Pozytywnie wypadły
również testy wody, które prowadził
nadzór sanitarny. Czyżby więc listopad był tym czasem upragnionego
otwarcia?
Tak, basen na Kapuściskach
został otwarty 5 listopada ub. roku.
Tyle że wkrótce potem z użytkowania została wyłączona 50-metrowa zjeżdżalnia rurowa zewnętrzna z wanną hamowną, która miała
być jedną z atrakcji pływalni. Okazało się, że wlot do rury zjeżdżalni
został źle wykonany. Był na wprost,
a powinien być trochę pod kątem.
W efekcie, gdy podawano wodę,
uderzała ona w plecy korzystającego ze zjeżdżalni i zamiast spływać
do środka, wylewała się górą, zalewając pomieszczenia znajdujące się
na I piętrze. Nie było innego wyjścia - zjeżdżalnię trzeba było wyłączyć z użytkowania.
W styczniu 2020 roku ratusz
interweniował u wykonawcy w sprawie przyspieszenia naprawy. Rozwiązanie problemu nastąpiło pod
koniec miesiąca. Wówczas wykonawca sprawdził szczelność wszystkich urządzeń i oznajmił, że wszystko jest w porządku.
Długo bydgoszczanie nie nacieszyli się nowym basenem. COVID
19 sprawił, że od 11 marca 2020
roku aż do odwołania basen Piąta Fala pozostaje zamknięty. Media
pocieszały, że „Falowicze” nie

powinni się martwić. Ten czas
zostanie wykorzystanie na przeprowadzenie niezbędnych prac konserwacyjnych. Harmonogram zaplanowanych działań obejmuje modernizacje i drobne naprawy, a także
gruntowny przegląd oraz prace
porządkowe.
Trudno uwierzyć, że tak się działo, skoro mamy sierpień 2020 roku
i bydgoski basen Piąta Fala znowu
jest zamknięty, bo Mostostal Warszawa naprawia źle wykonaną nieckę. Po raz drugi. Dlaczego po pierwszej naprawie uznano, że wszystko
jest w porządku i dopuszczono basen
do użytku? Dlaczego mimo tylu
grzechów na sumieniu firmie łagodzi
się karę i ta zamiast zapowiadanych
ponad 9 mln zapłaci jedynie ok. 650
tys. zł. Dlaczego?
Michał Sztybel wyjaśnia: - Po
pierwsze nikt nie łagodzi kary, tylko tyle wynika z opinii prawnych.
Wskazują one jednoznacznie, że
pierwotnie podana kwota nie ma
szans się obronić w sądzie, bo Mostostal wykazał, że część opóźnienia to
wina np. rury gazowej, które znajdowała się w innym miejscu niż miała, czy wielu błędów projektanta
a nie Mostostalu czy Urzędu Miasta.
Po drugie: nie akceptując początkowego stanowiska Mostostalu poprosiliśmy o udział sądowego mediatora, gdyż chcemy, by w ostateczne ustalenie kar zaangażowane były
obiektywne instytucje spoza Urzę-

du Miasta. Po trzecie: basen dopuszczono w momencie usunięcia usterek, ale zamrożono wypłatę wynagrodzenia wykonawcy, gdyby basen
znów zaczął przeciekać. Dlatego, że
tak się stało nie wypłaciliśmy nadal
wynagrodzenia i zażądaliśmy naprawy w ramach gwarancji. W mieście
realizowanych jest około 150 inwestycji o wartości 700 milionów zł.
Niestety czasem z winy wykonawcy
dochodzi do takiej sytuacji.
Jest wrzesień. Od 1 września
miejskimi pływalniami w Bydgoszczy zarządza Bydgoskie Centrum
Sportu. Czy to coś zmieni, szczególnie w przypadku Piątej Fali? Póki
co Marta Stachowiak, rzeczniczka
prezydenta Bydgoszczy, zapytana
o obecną sytuację związaną z funkcjonowaniem Piątej Fali poinformowała nas, że po wezwaniach miasta
trwają gwarancyjne naprawy niecki
rekreacyjnej. Wykonawca zadeklarował zakończenie naprawy niecki
do połowy października. W najbliższych dniach odbędzie się spotkanie
przedstawicieli miasta z wykonawcą
naprawy nt. możliwości udostępnienia dużego basenu szkole i klientom
zewnętrznym przy jednoczesnym
prowadzeniu prac.
tekst i zdjęcie Stanisław

#JesteśmyDlaWas
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nnego materaca potrzebuje osoba szczupła, innego osoby o nieco
krąglejszych kształtach. W specjalistyczny sprzęt powinni zaopatrzyć
się ci, którzy cierpią na problemy
z kręgosłupem. Jednak najbardziej
nagimnastykować się z kupnem materaca muszą… małżonkowie sypiający w jednym łóżku. Ich potrzeby
mogą być skrajnie różne i bywa, że
będą musieli zainwestować w dwie
oddzielne strefy do spania.
- Dlaczego dobór materaca jest tak
ważny?
- Jak powszechnie wiadomo podczas snu spędzamy około jednej trzeciej życia, to kawał czasu który ma
niebagatelny wpływ na jakość naszego życia. Pewnie każdy z nas wie jak
wygląda poranek kiedy się nie wyśpimy - ciało jest obolałe, a umysł nie tak
sprawny jak podczas dni które poprzedzała dobra regeneracja. Tak więc nie
trudno wyciągnąć wnioski, że dobrze
dobrany materac to lepsza jakość snu,
a co za tym idzie lepsza regeneracja
ciała oraz lepszy odpoczynek dla umysłu, co z kolei przekłada się na poprawę jakości życia. Dodatkowo dobrze
dobrany materac zapewnia dobre podparcie ciała oraz pozwala zachować
naturalny kształt kręgosłupa, dzięki
czemu mamy pewność że nie będzie
on przeciążany podczas nocy – wyjaśnia mgr fizjoterapii Adam Grybalow.
- Dobrze dobrany materac, to
zdrowy kręgosłup, czy są jakieś
zasady, którymi powinniśmy się
kierować?
- Twierdzenie, że dobrze dobrany materac to zdrowy kręgosłup nie jest praw-

Czas na dobry sen
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Wiadomo, że aby się dobrze wysypiać, trzeba dobrze dopasować odpowiedni materac.
To inwestycja na lata, więc należy ją dobrze przemyśleć, by dokonać odpowiedniego wyboru do naszych potrzeb.

dziwe, ponieważ na zdrowie kręgosłupa mają wpływ nie tylko sen, ale również aktywność w ciągu dnia, praca
oraz styl życia. Jeżeli jednak zastanowimy się ,czy dobrze dobrany materac
ma wpływ na kręgosłup, to oczywiście
ma on wpływ. Sen jest to okres wypoczynku nie tylko dla naszego umysłu,
ale również dla kręgosłupa. Odpowiednia pozycja podczas snu oraz zachowanie naturalnego kształtu kręgosłupa

w nocy zapewnia jego lepszą regenerację. – tłumaczy Adam Grybalow
- Czy jeśli wybierzemy odpowiedni
materac dla siebie, będziemy mieli pewność, że na przykład pewne dolegliwości chorobowe mogą
ustąpić?
- Nie do końca rozumiem określenia
dolegliwości chorobowe ponieważ pod
tym sformułowaniem kryje się zespół
objawów i może być związany z bardzo

różnymi aspektami zdrowia, takimi jak
choroby układowe, choroby genetyczne czy choroby degeneracyjne. Jeżeli pytanie dotyczyło objawów takich
jak bóle kręgosłupa czy bóle związane z przeciążeniem mięśni, to dobrze
dobrany materac może być w tych
przypadkach pomocny. Jeżeli są to bóle
spowodowane dysbalansem mięśniowym czy właśnie ich przeciążeniem
to oczywiście dobrze dobrany materac
to lepszą regeneracja a więc i szybszy
powrót do zdrowia. Uczulam jednak,
iż problemy z kręgosłupem pomimo
podobnych objawów mogą być spowodowane bardzo różnymi przyczynami
i rekomenduje aby w przypadku ich
wystąpienia skonsultować się z fizjoterapeutą bądź lekarzem.
Zatem jak dobrze kupić materac?
Najlepiej połóż się na nim, powierć
się trochę i wyciągnij wygodnie. Jeśli
leżymy na boku – kręgosłup powinien
być rozluźniony. Natomiast w pozycji na wznak kręgosłup nie powinien
wyginać się i powodować przywierania kości ogonowej do podłoża.
Aby lepiej się wysypiać, warto
zadbać nie tylko o odpowiedni mate-

rac, ale i dobrą higienę snu. Co się kryje pod tym tajemniczym sformułowaniem? To bardzo proste – wystarczy kłaść się i wstawać zawsze o tej
samej porze, przed zaśnięciem dobrze
wywietrzyć sypialnię i spać przy uchylonym oknie – zalecana temperatura to
około 19°C. W łóżku nie należy też
oglądać telewizji, pracować przy laptopie czy korzystać z telefonu
Jak zadbać o materac?
Po wstaniu z łóżka, trzeba zostawić
odkryty materac na około 20 minut,
żeby mógł się przewietrzyć. Ponadto, warto zainwestować w specjalny
pokrowiec, ochraniacz i podkładkę
higieniczną.

Bydgoszcz:
ul. Fordońska 137, ul. Fordońska 40
Gdańsk: ul. Kartuska 214
Toruń: ul. Lelewela 33
Zamówienia telefoniczne
oraz pomoc konsultantów:
tel. 52 569 92 50 , 507 132 834
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Przystanki
wiedeńskie

Nowe wiaty
przystankowe
Sprawdź, gdzie się pokażą

Miasto niedawno poinformowało o zakończeniu wstępnej koncepcji przebudowy
przystanków wzdłuż ulicy Gdańskiej. Pojawią się tam przystanki wiedeńskie, które popawią
bezpieczeństwo i będą bardziej przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów.

ZDMiKP reaguje na potrzeby mieszkańców Bydgoszczy
i w mieście pojawią się nowe wiaty przystankowe. Stare
konstrukcje zostaną wymienione na nowe konstrukcje,
na prośby bydgoszczan zadaszenia powstaną również
w nowych miejscach, a niektóre przystanki zostaną
przesunięte.

Z

arząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej poinformował, że w mieście zostaną
wymienione wiaty przystankowe.
A nowe wiaty pojawiły się już m.in.
na ulicach: Glinki, Grunwaldzkiej,
Królowej Jadwigi, Witebskiej, Gdańskiej czy moście Kazimierza Wielkiego. Podejmując decyzje, drogowcy brali pod uwagę potoki pasażerskie w wielu miejscach Bydgoszczy.
Rzecznik prasowy ZDMiKP Tomasz
Okoński podkreślał, że zostaną
wprowadzone kolejne udogodnienia
dla pasażerów i pasażerek.
Pierwszą z wymienionych wiat
była ta zlokalizowana na przystanku
tramwajowym Fordońska/Fabryczna
w kierunku Fordonu. Tam starą czterometrową, zastąpiła nowa sześciometrowa szklana wiata.
Nowe zadaszenia przystankowe
zastąpią stare wiaty typu „Kalisz”,
które były używane w naszym mieście od lat 70. ubiegłego wieku – jak
poinformowało ZDMiKP, to były
ostatnie tego typu w Bydgoszczy.

U

rząd Miasta zapowiada przebudowę przystanków na ulicy
Gdańskiej. W miejscu starych,
pojawią się nowe przystanki wiedeńskie – teraz będą one dużo bardziej bezpieczne dla użytkowników. Będą one
również ułatwieniem dla osób z niepełnosprawnościami i ograniczeniami
ruchowymi, jak i dla seniorów.
Pierwszy przystanek wiedeński – przy Placu Teatralnym - został
oddany do użytku w ubiegłbym roku.
Dzięki przebudowie pasa ruchu, udało się uzyskać wygodny peron, który
jest niemal równy z podłogą w tramwajach. To rozwiązanie poprawiło
również bezpieczeństwo, ponieważ
wyniesienie wymusza redukcję prędkości przez kierowców, którzy chcą
przejechać przez teren przystanku.

Gdzie pojawią się nowe
przystanki wiedeńskie?
Wstępne lokalizacje zaplanowano:
• przy placu przed Bydgoskim Centrum Finasowym (dawną „Drukarnią”),

•
•
•

przy placu Wolności,
przy placu przed „Rywalem”,
pomiędzy ulicami Cieszkowskiego
i Mickiewicza,
• przy ul. Chodkiewicza,
• na wysokości sklepu „Aldi” (projektowany wjazd na kampus Akademii Muzycznej).
Przystanki na ulicy Gdańskiej
będą budowane „parami”. O budowę przystanków wiedeńskich zabiegali bydgoscy społecznicy m.in. ze
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Transportu Publicznego i Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych, jak również przedstawiciele
Rady Seniorów.
Budowa nowych przystanków
wiedeńskich pociągnie za sobą
konieczność likwidacji niektórych
istniejących zatok postojowych.
W dalszym etapie realizacji planu zostanie rozważona możliwość
wyznaczenia i wykonania nowych
zatok w miejscach zwolnionych po
przystankach, które zostaną dyslokowane – np. przed wlotem do ul.
Słowackiego.

Miastu zależy na zebraniu uwag
bydgoszczan do opracowywanego
planu. Pomogą one zbadać potrzeby
mieszkańców i ustalić kształt projektu przed sporządzeniem programu
funkcjonalno-użytkowego dla planowanej inwestycji. Dlatego Urząd
Miasta zachęca wszystkich chętnych
do udziału w konsultacjach.
Do 29 września każdy mieszkaniec Bydgoszczy może zgłosić swoje
uwagi za pomocą:
• karty konsultacyjnej dostępnej
na stronie www.bydgoszcz.pl/
wiedenskie w dniach 8-29 września (kartę konsultacyjną dostępną TUTAJ można także wysłać na
adres korespondencyjny ZDMiKP
– ul.Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz);
• sesji Q&A – odpowiedzi na pytania mieszkańców (pytanie można
wysyłać na adres konsultacje@
um.bydgoszcz.pl).
Aleksandra Malich

Nowe przystanki pokażą się także na
przystanku Toruńska/Równa, a także Modrzewiowa/Gdańska – tutaj,
na prośbę Domu Dziennego Pobytu
dla Seniorów oraz innych starszych
pasażerów osiedla Leśnego.
Jak możemy przeczytać w komunikacie ZDMiKP: „Na prośbę Rady
Osiedla Czyżkówko oraz okolicznych
mieszkańców przesunięty (o około 150 metrów) zostanie przystanek
Krajeńska – Koronowska w kierunku Czyżkówka. Zgodnie z projektem
stałej organizacji ruchu, nowy przystanek zostanie ulokowany w zatoce autobusowej i zmieni swoją nazwę
na Orlicza – Nad Torem. Planowana
zmiana nastąpi najpóźniej do końca
października br.”
W Bydgoszczy stoi już 570 wiat
przystankowych, z których korzysta
ponad 90% pasażerów bydgoskiej
komunikacji miejskiej.
Aleksandra Malich
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Najszersza plaża
w Polsce
Świnoujście wyróżniają przede
wszystkim wyjątkowe, piaszczyste plaże, które miejscami osiągają
nawet 200 m. szerokości. Warta podkreślenia jest także ich jakość. Jest to
jedyne miasto w Polsce, które w tym
roku po raz piętnasty zostało nagrodzone za czystość kąpieliska, infrastrukturę oraz czystość wody. W tym
roku „Błękitna Flaga”, czyli międzynarodowe wyróżnienie, powiewało aż na 3 plażach: na kąpielisku
morskim „Uznam” oraz „Warszów”,
a także świnoujskiej marinie.

Ciepły Bałtyk
to możliwe?
Wielu z nas uważa Morze Bałtyckie
za zimne i mało atrakcyjne do kąpieli. Rzeczywiście często trudno temu
zaprzeczyć. Jednak poszukując jak
najlepszych warunków do pływania
w morzu, warto pamiętać o Świnoujściu. Jak się okazuje, to właśnie tam,
spośród wszystkich kurortów Bałtyk
jest najcieplejszy. W okresie letnim
średnia temperatury wody wynosi
20 st. Celsjusza, a zdarza się, że sięga nawet do 26 st.

Stolica zdrowia
i urody
Właściwości lecznicze Świnoujścia
doceniane są od XIX w. kiedy odkryto tam złoża solankowe i borowinowe. Do dziś te surowce odgrywają

Kraina 44 wysp, co warto o niej wiedzieć!
Świnoujście – wyjątkowe miejsce na mapie Polski
W tym roku Polacy szczególnie chętnie odwiedzali nadbałtyckie kurorty. Jednym z bardziej obleganych w tym sezonie
miejsc było Świnoujście potocznie nazywane krainą 44 wysp. Jest to jeden z nielicznych kurortów, które upodobali sobie
nie tylko nasi rodacy, ale także turyści z różnych europejskich państw.

ważną rolę w leczeniu kuracjuszy.
Miasto posiada bogatą bazę zabiegowo-uzdrowiskową, którą od wielu lat doceniają kuracjusze z całej
Polski. Świnoujście wyróżnia także wyjątkowy, bo pełen leczniczego
jodu, nadmorski mikroklimat, który wpływa korzystnie nie tylko na
samopoczucie, ale i wyraźnie poprawia odporność naszego organizmu –
mówi Aleksandra Ilczyszyn dyrektor Uzdrowiska Połczyn Barbarka
w Świnoujściu. Jednak Świnoujście
to nie tylko nowoczesne sanatoria
i lecznicze zabiegi, ale także bogata
oferta SPA.

Okno na świat
To właśnie w Świnoujściu znajduje
się największy w Polsce pod względem zawinięć promów i wielkości
ruchu pasażerskiego i towarowego,
terminal promowy. Można stamtąd wypłynąć także do Szwecji oraz
innych krajów skandynawskich.

Ze Świnoujścia można także udać
się w rejs jednym ze statków białej
floty, popływać po Morzu Bałtyckim, dostać się do niemieckich letnisk, wypróbować możliwości katamaranu na trasie na niemiecką wyspę
Rugię czy wodolotu do Szczecina.

Infrastruktura
Wreszcie Świnoujście to także
doskonała infrastruktura turystyczna na europejskim poziomie. Szeroka
baza hotelowa powoduje, że każdy
znajdzie tam miejsce odpowiadające
jego oczekiwaniom oraz możliwościom finansowym. Miasto szczególnie dba o to, aby turyści czuli się
w nim jak najlepiej. Dodatkowo dzięki wyjątkowej przyrodzie otaczającej
kurort oprócz plażowania można tam
również obcować z naturą, spacerując, obserwując rzadkie gatunki ptaków, czy jeżdżąc na rowerze po niemal 200 km ścieżkach.
▬
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Refleksologia - sposób
na harmonię ciała
Czy można pozbyć się bólu głowy masując stopę?
Można, jeśli podda się zabiegowi refleksologicznemu.

S

I tak się trudno rozstać

topa ludzka posiada zakończenia 7200 nerwów, które
mają bezpośrednie połączenie
z mózgiem, gruczołami i ze wszystkimi narządami ciała – mówi Ewa
Pierucka, refleksolog.- Uciskając
w odpowiedni sposób poszczególne
obszary na stopie, możemy uzyskać
efekt terapeutyczny.
Refleksolog nie jest lekarzem,
nie stawia diagnozy. Jednak podczas
zabiegu jest w stanie określić jakie
narządy nie funkcjonują poprawnie.
– Często zdarza się, że zauważam
nieprawidłowości i sugeruję moim
klientom wykonanie badań diagnostycznych w określonym kierunku
– wyjaśnia refleksolog. - Bywa że
lekarz potem potwierdza moje przypuszczenia, a choroba została wcześnie wykryta.

Podczas zabiegu terapeuta wykonuje specyficzny „marsz” po stopie klienta. Używając kciuka i palca
wskazującego wykonuje ruch podobny do chodu gąsienicy. Z jednostajną
siłą ucisku i zmiennym kątem działania, przechodząc przez refleksy, czyli
obszary odpowiadające za funkcjonowanie poszczególnych organów i gruczołów. Twa to około godziny. - Jeśli
człowiek jest zdrowy, podczas zabiegu
nie odczuwa żadnego bólu, jednak gdy
się on pojawi, sygnalizuje problemy
z funkcjonowanie określonego organu
– wyjaśnia Ewa Pierucka. – Wykonywać można również zabieg na twarz
i głowę, który relaksuje i tonizuje nerwy. Jednocześnie poprawia zdrowotne
funkcjonowanie całego organizmu.ME
www.panizdrowie.pl

Rozmowa z dr Magdaleną Miotk-Mrozowską, psychologiem, psychoterapeutą.

Uczucie miłości do drugiej osoby,
to chyba najważniejsza sprawa
w naszym życiu.
Można powiedzieć, że bliskie związki uczuciowe stanowią jeden z głównych obszarów aktywności życiowej człowieka. Pozostałe obejmują aktywności związane ze stanem
zdrowia, z pracą zawodową i ze sposobami spędzania wolnego czasu.
Jednak to w obszarze uczuć do bliskich większość ludzi lokuje najwyżej cenione wartości i to właśnie
głównie z tym obszarem życia utożsamiamy zarówno własne poczucie
wartości, jak i sens swojego życia.
Ponoć panuje kryzys bliskich
związków, coraz więcej singli…
Tak, ale ten aspekt życia nadal jest
jednym z głównych wyznaczników
naszego poczucia szczęścia. Jest tak
dlatego, ponieważ w tym obszarze zakorzeniona jest realizacja
głównych zadań życiowych okresu dorosłości, czyli utworzenie stabilnej długotrwałej intymnej relacji
z drugą osobą oraz założenie rodziny, czyli powołanie na świat potomstwa i wprowadzenie własnych
dzieci w świat dorosłości. Deficyty w realizacji tych zadań wiążą się
z ryzykiem kryzysów życiowych,
których efekty urażać mogą naszą
efektywność w pozostałych obszarach aktywności, np. w pracy zawodowej. Czasem z kolei dochodzi do
kompensacji, co przejawiać się może
nadmierną aktywnością zawodową
w obliczu braku miłości.

Czym jest zatem miłość?
W świetle badań naukowych zjawisko, które potocznie nazywamy
miłością, składa się z trzech kluczowych elementów. Pierwszym jest
namiętność, rozumiana jako pobudzenie fizjologiczne, potocznie określane podnieceniem czy pożądaniem
seksualnym partnera. Namiętność
pojawia się w związku gwałtownie,
ale równie szybko opada w kontekście codziennej rutyny życia. Drugim elementem miłości jest bliskość,
rozumiana jako wzajemna troska,
zaufanie i przyjaźń pomiędzy partnerami. Bliskość pojawia się w związku dopiero po uzyskaniu pewności,
że jesteśmy dla partnera naprawdę
ważni. Ostatnim elementem związku jest zaangażowanie, które pojawia się w momencie podjęcia świadomej decyzji o gotowości do pozostawania w tym związku „na dobre
i złe”. Natężenie poszczególnych elementów miłości stopniowo opada,
w pierwszej kolejności w związkach
zaczyna brakować namiętności, stopniowo ulatuje też bliskość. Taka jest
dynamika związków intymnych
i dlatego właśnie pozostawanie w bliskiej relacji wymaga dużego nakładu
pracy po obu stronach. Naturalnym
etapem bliskich związków jest także
etap rozpadu związku.
Dlaczego tak trudno się rozstać?
Co nas przy sobie trzyma?
Potrzeba pozostawania w bliskiej
relacji z drugim człowiekiem jest
jedną z trzech tzw. potrzeb bazal-

nych, warunkujących istnienie człowieka oraz jakość jego rozwoju
i życia. W ciągu pierwszych dwóch
lat życia kształtuje się w naszej psychice wzorzec przywiązania, od
którego zależy czy i w jaki sposób
będziemy funkcjonowali w bliskich
relacjach.
Jak utrzymać związek?
Przede wszystkim potrzebne jest
podtrzymywanie wysokiego poziomu bliskości, to ten składnik warunkuje gotowość do pozostawania
w związku. Często obserwujemy
związki „puste”, które trwają już
tylko z powodów racjonalnych, np.
obecności dzieci czy zależności
finansowych. Partnerzy w takich
związkach nie są szczęśliwi, ale często trwają w relacji ze względu na
koszty związane z jej zakończeniem
– są to zarówno koszty emocjonalne,
jak i materialne. Warto skorzystać
z profesjonalnej pomocy psychoterapeutycznej czy mediacyjnej, zanim
podejmiemy decyzję o rozstaniu.
Czy można rozstać się bez bólu?
Można, zazwyczaj taka sytuacja
dotyczy osób, które zdają sobie sprawę z tego, że łączy je wyłącznie jakaś
decyzja. Dla większości z nas rozstanie jest jednak bolesne, widać to
również w badaniach – etap rozpadu
związku obejmuje aż cztery stadia.
Potrzebujemy zatem czasu na przeżycie straty.
ME

Zachowanie balansu
Zabiegi refleksologii najczęściej
wykonuje się po to, by cały organizm działał harmonijnie. – Skupiając się na poszczególnych obszarach
powierzchni stopy usprawniamy cyrkulację krwi, tonizujemy układ nerwowy, jesteśmy w stanie pobudzić
przepływ limfy i likwidować jej
zatory – mówi Ewa Pierucka. - To nie
jest ani masaż, ani akupresura, choć
korzystamy z uciskania tych samych
punktów, co w tej ostatniej metodzie.

Metoda na gąsienicę
Refleksologia znana jest od tysięcy
lat. Wszyscy pamiętamy jak nasze
babcie wodziły palcem po wnętrzu
dłoni dziecka mówiły: „Warzyła
sroczka kaszkę…” – Można to uznać
za zabieg terapeutyczny, na dłoniach
także znajdują się refleksy odpowiadające poszczególnym narządom
wewnętrznym – twierdzi Pierucka.

Na co pomoże
zabieg?
• pomoże zlikwidować stres
i napięcie nerwowe,
• poprawi krążenie krwi
i przepływ impulsów
nerwowych,
• uruchomi naturalne systemy
obronne organizmu
• pomoże w zaburzeniach
snu, koncentracji, pamięci
• złagodzi bóle artretyczne
i reumatyczne
• wspiera leczenie wszystkich
niedomagających narządów:
m.in. nerek, wątroby, żołądka,
trzustki, woreczka żółciowego
• pozwoli na odblokowanie
zatok
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Pandemia wywarła ogromny
wpływ na nasze życie, a w szczególności na zdrowie. Nie tylko
z powodu nowego wirusa czy
ograniczony dostęp do lekarzy, ale
przede wszystkim ze względu na
nastawienie pacjentów do diagnostyki oraz leczenia. Czy Pani również to dostrzega?
Tak, pandemia COVID-19 zupełnie
wytrąciła nas z równowagi i sprawiła, że zapomnieliśmy o całej reszcie
schorzeń. Problem polega na tym,
że choroby o nas nie zapomniały
i dokuczają nam tak samo, niestety.
Dotyczy to również zaćmy. To podstępna choroba, jednak szybko zdiagnozowana jest uleczalna. W dzisiejszych czasach to tak naprawdę
prosty i szybki zabieg, obarczony bardzo małą liczbą powikłań.
Tymczasem pacjenci wciąż boją
się wybrać do specjalisty. A dodatkowo, jak Pani zauważyła, pandemia COVID-19 zdecydowanie nie
zachęca chorych do diagnostyki
oraz leczenia, co bardzo niepokoi.
Poza tym warto dodać, że operacja
zaćmy, która polega na wszczepieniu sztucznej soczewki w miejsce
własnej zmętniałej, często prowadzi
także do zmniejszenia wady wzroku
i uwolnienia się od noszenia okularów. Można zatem bardzo znacząco
poprawić komfort życia.
W pierwszym etapie pandemii
i wdrażania kolejnych obostrzeń
związanych z COVID-19 gabinety
lekarskie były zamknięte. Jak to
było w waszym przypadku?

Czas nie leczy zaćmy!
Dlaczego nie warto zwlekać z wizytą u specjalisty i jakie ryzyko niesie odkładanie operacji na później w rozmowie
z Mają Erdmann, wyjaśnia dr n. med. Zofia Sikorska, specjalista chorób oczu ze Specjalistycznego Ośrodka
Okulistycznego Oculomedica w Bydgoszczy.

zabiegi laserowe, przeprowadzaliśmy iniekcje doszklistkowe. Choroby te nie „poczekają”, czas nie jest
tu dobrym sprzymierzeńcem. Trzeba
działać od razu. Gdybyśmy zwlekali, to w wielu przypadkach nie byłoby szans na leczenia, ponieważ nasi
pacjenci straciliby wzrok.

Nas to także dotyczyło. W marcu
przyjmowaliśmy tylko pacjentów
z pilnymi, nagłymi dolegliwościami. Jednak później zaczęliśmy normalnie przyjmować chorych. Operowaliśmy zaćmy, wykonywaliśmy

Jak
wygląda
zabezpieczenie
sanitarne gabinetów lekarskich
w czasie pandemii? Czym się różni od tego sprzed wprowadzenia
obostrzeń?
Każdy pacjent wchodzący na teren
przychodni ma mierzona temperaturę ciała oraz jest zobligowany
do dezynfekcji dłoni odpowiednim płynem. Po każdym badaniu
czyścimy płynem antywirusowym
cały sprzęt okulistyczny. Ponadto na terenie kliniki każdy pacjent,
lekarz oraz wszystkie pielęgniarki i sekretarki medyczne noszą
chirurgiczne maseczki ochronne.
W poczekalni pilnujemy odległości między pacjentami. W pełni
stosujemy się do wszystkich zale-

ceń sanitarnych i dbamy o bezpieczeństwo zarówno naszych pacjentów, jak i personelu.
Oznacza to, że operacje zaćmy
odbywają się właściwie bez przerwy. Dlaczego zatem pacjenci
odwlekają wizytę?
Tak, operujemy bez przerwy.
A pacjenci, no cóż? Może boją się
pandemii? Może uważają, że jeszcze jakoś sobie poradzą? Zaćma niestety sobie nie poczeka, a czas na
pewno jej nie wyleczy. Przyznam,
że pomimo 30-stażu i ogromnego
doświadczenia w leczeniu chorób
siatkówki, to nastawienie pacjentów
nie przestaje mnie zadziwiać i martwić jednocześnie, szczególnie teraz,
gdy z powodu COVID-19 zdarza się
to jeszcze częściej. Przecież dobre
widzenie jest nam stale potrzebne.
Choćby po to, żeby sprawdzić, czy
ręce są dobrze umyte lub, czy maskę
trzeba wymienić na nową i czystą.
Jak rozwija się zaćma, jeśli się jej
nie leczy?

Naturalny rozwój zaćmy przebiega
podstępnie. Stopniowo pogarsza się
ostrość wzroku, widzenie przedmiotów jest niewyraźne, jakby znajdowały się za gęstą mgłą. Może dojść
do pęcznienia soczewki i podwyższenia ciśnienia wewnątrzgałkowego, co grozi rozwojem jaskry.
Koniecznie zatem trzeba więc
wyprzedzić tę chorobę i zoperować
zaćmę szybciej. Łatwiejsze jest również operowanie zaćmy, która nie
jest twarda. Eliminujemy wówczas
powikłania, które mogłyby się zdarzyć podczas trudniejszego zabiegu. Operacja zaćmy naprawdę ma
sens, ponieważ lepsza ostrość wzroku znacznie poprawia jakość życia.
Nie trzeba prosić o pomoc w przeczytaniu tekstu, przyszyciu guzika,
przygotowaniu posiłków, odczytaniu znaków drogowych. Jeśli nie
ma innych chorób, pacjenci często
znowu mogą prowadzić samochód.
Dlatego naprawdę warto zoperować
zaćmę, a odkładanie tego na potem
jest bardzo ryzykowne!
▬
R

Zapytaj eksperta
Od jakiegoś czasu mam problemy z rwą kulszową. Po wyleczeniu często nawraca.
Czy można coś z tym zrobić?

U

cisk na nerw kulszowy to najczęstsza przyczyny powstania rwy kulszowej. Nerw ten
powstaje z połączenia kilku korzeni,
które wychodzą z odcinka lędźwiowego kręgosłupa i łączą się w jeden
duży splot biegnący wzdłuż pośladka
i tylnej powierzchni nogi.
W leczeniu rwy kulszowej najważniejsze jest ustalenie, co powoduje ból. Dopiero wtedy można rozpocząć skuteczne leczenie. Środki farmakologiczne tylko maskują objawy
choroby, dlatego można je zastosować doraźnie i w chwilach, gdy ból
staje się nie do zniesienia.
Dyplomowany
fizjoterapeuta
potrafi zdiagnozować jego przyczynę
za pomocą kilku testów manualnych,
szczególnie, jeśli ucisk nie pochodzi
z uciśnięcia nerwu przez dysk.
Objawy rwy kulszowej, to ból
odczuwany w dolnej części kręgosłupa i okolicy pośladkowo-krzyżowej,
charakteryzujący się promieniowaniem wzdłuż uda. Mogą pojawić się
zaburzenia czucia skórnego, a nawet
niedowłady mięśni. Głównie powodem pojawienia się rwy kulszowej są

zmiany zwyrodnieniowe i przeciążeniowe kręgosłupa lędźwiowego.
Taki ból może pojawić się w wyniku
urazu np. nieprawidłowo podniesiony ciężki przedmiot lub wykonanie
nagłego i niekontrolowanego skręt
tułowia, który spowodował przesunięcie się dysku. Co raz częściej do
naszego gabinetu.
Rwa kulszowa ma to do siebie, że
lubi powracać, dlatego bardzo ważna jest profilaktyka. Należy unikać

gwałtownych skłonów, czy obrotów
tułowia. Pamiętajmy, aby w codziennym życiu kierować się prostymi
zasadami np. podczas przenoszenia
zakupów równomiernie rozłożyć ciężar po obu stronach ciała. Systematyczne wykonywanie ćwiczeń zalecone przez rehabilitanta utrzymuje
prawidłową elastyczność kręgosłupa. Warto chodzić na basen, ponieważ pływanie wzmacnia mięśnie
kręgosłupa, rąk i nóg.
Masaż to sprawdzona terapia,
którą skraca długą drogę powrotu do
zdrowia. Prawidłowo dobrany zabieg
rozluźnia mięśnie przykręgosłupowe, udrażnia i poprawia ukrwienie w tkankach, a co za tym idzie
odżywia je i sprawniej usuwa wszelkie nagromadzone toksyny. Terapia manualna przywraca naturalną
ruchomość i napięcie w kręgosłupie,
co pozwala nie tylko pozbyć się dolegliwości, ale i działa profilaktycznie.
www.kocinski-kregoslup.pl
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Bliżej pacjenta

Nie bójmy się! Maskujmy się!
Czy proponowana przez Ministerstwo Zdrowia zasada DDM: Dezynfekcja, Dystans, Maseczka, jest najskuteczniejszą
bronią przeciwko koronawirusowi? Naszymi dzisiejszymi rozmówcami są: Wojciech Koper, Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny zarazem dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bydgoszczy oraz dr n. med.
Paweł Rajewski, prof. WSG, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych.

- Każdy z nas dysponuje bronią
przeciw koronawirusowi: maska,
dystans społeczny, higiena- dezynfekcja, mycie rąk. Czy wystarczy, że
na tym nasza czujność się skończy?
Dr n. med. Paweł Rajewski [P.R.]:
- Na pewno nie wystarczy, takie
postępowanie powoduje, że nie
wyeliminujemy
koronawirusa
z naszego otoczenia, bo on cały czas
jest i póki co będzie. Jest to nowy
koronawirus, którego nasz układ
odpornościowy nie zna, a żeby
poznał to musi się z nim zetknąć
i przechorować w sposób objawowy
lub bezobjawowy do czasu uzyskania szczepionki. Stąd zasada DDM
- dystans, dezynfekcja i maseczka
w chwili obecnej ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się
koronawirusa SARS-CoV-2, ograniczenie lokalnych ognisk epidemii
oraz ochronę osób starszych, z chorobami przewlekłymi, dla których
zakażenie SARS-CoV-2 obarczone jest największym ryzykiem ciężkiego przebiegu COVID-19 i śmiertelnością. W zapobieganiu przenoszenia się chorób przenoszonych
drogą kropelkową,przez wdychanie powietrza, aerozolu zawierające patogen jak koronawirus SARS-CoV-2, istotnie ważne jest zmniejszenie ryzyka ekspozycji stąd m.in.
zakrywanie ust i nosa, i to było stosowane od dawna w przypadku chorób zakaźnych o takiej drodze transmisji. Prowadzone badania wykazały, że w przestrzeni zamkniętej
u osoby objawowej ze znacznie
nasilonym odruchem kaszlowym
czy podczas kichnięcia koronawirus SARS-CoV-2 może przenieść
się na odległość kilku metrów - do
8m!. Stąd tak ważne jest żeby szczególnie osoby chore objawowe!, które kaszlą zawsze miały prawidłowo założoną maseczkę zakrywającą
usta i nos, a jeśli z przyczyn chorobowych nie mogą nosić maseczki
to chociaż przyłbicę - to zmniejsza
w sposób istotny ryzyko ekspozycji na koronawirusa innych osób mniejsze wydzielanie aerozolu podczas kichania, kaszlu - na znacznie
mniejszą odległość. Osoby bezobjawowe również są źródłem zakażenia, ale przenoszą koronawirusa na
znacznie mniejszą odległość - stąd
tu również ważny dystans społeczny. W tym przypadku jeśli rozpatrujemy osobę chorą ważna jest ta

bariera mechaniczna zmniejszającą nośność wirusa, oczywiście im
lepsza maska tym ta bariera też jest
większa.
Wojciech Koper [W.K.] : - Zasada DDM czyli Dystans, Dezynfekcja,
Maseczka jest kluczowa. Zachowanie prewencyjne, zapobiegawcze jest
w przypadku koronawirusa fundamentalne. Utrzymujmy minimum 1,5
metrowy dystans, dokładnie myjmy
lub dezynfekujmy ręce oraz nośmy
maseczki. Dodałbym jeszcze szczepienie przeciw grypie. Chrońmy siebie i innych!
- A może zostawić całą tę pandemię samą sobie, jak to zrobili
Szwedzi?
[P.R.]: - Takie postępowanie może
doprowadzić do lawinowego wzrostu zakażeń SARS-CoV-2, co szcze-

gólnie groźne może być dla osób
z chorobami przewlekłymi i osób
starszych i przyczynić się do wzrostu ryzyka ciężkiego przebiegu
COVID-19, z ciężkim śródmiąższowym zapaleniem płuc, niewydolnością oddechową wymagających hospitalizacji w oddziałach
intensywnej terapii, podłączenia do
respiratora co wiąże się również, ze
zwiększoną śmiertelnością w tej grupie chorych. Dlatego takiego scenariuszu nie dopuszczamy, żeby chronić właśnie te osoby dla, których
zakażenie SARS-CoV-2 może być
śmiertelne. Oczywiście dla większości młodych ludzi zakażenie SARS-CoV-2 jest bezobjawowe lub skąpoobjawowe, że mogą nie zauważyć,
że są chorzy...ale nawet w tej grupie
chorych zdarzają się ciężkie przypadki, poza tym do końca jeszcze

nie wiadomo jakie są odległe skutki zakażenia SARS-CoV-2, nawet
u chorych bezobjawowych.
Kolejnym aspektem jest to, że
przyjmując scenariusz szwedzki,
polska ochrona zdrowia spotkałaby się z dużym problemem związanym z napływem tak wielkiej ilości
pacjentów jednocześnie do szpitalnych izb przyjęć czy SOR-ów.
Jednym „plusem” takiego postępowania jest to, że szybciej zostanie
osiągnięta odporność populacyjna
im więcej osób zetknie się z koronawirusem SARS-CoV-2 i szansa na szybsze wygaszenie epidemii. Poza tym aspekt ekonomiczny
i psychologiczny. Ale niestety takie
zachowanie z punktu widzenia lekarskiego jest nieetyczne, i w mojej ocenie niedopuszczalne, bowiem odbywa się kosztem zdrowia i życia.

[W.K.]: -To bardzo zły pomysł.
W Szwecji znacząco zwiększyła się
umieralność, mimo bardzo wysokiego poziomu ochrony zdrowia,
z czego zresztą słyną kraje skandynawskie. W krytycznym momencie zmarło aż o 50% więcej Szwedów niż zwykle. Z oceną tej strategii należy się jeszcze wstrzymać, bo
ostateczny bilans poznamy dopiero
za jakiś czas, po okresie pandemii.
- W jaki sposób możemy zarazić
się koronawirusem? Jakie są drogi zakażenia?
[P.R.]: - Przenoszenie SARS-CoV-2
odbywa się drogą kropelkową oraz
przez zanieczyszczone przedmioty
i powierzchnie. Czyli do zakażenia
dochodzi gdy wdychamy powietrze
zawierające wirusa, np. gdy przebywamy w zamkniętym pomieszcze-
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- Co lepsze: maseczka czy przyłbica? Przed czym chroni przyłbica,
a przed czym maseczka?
[W.K.]: - Rekomendujemy zarówno maseczki jak i przyłbicę. Wybór
należy do Państwa. Najlepiej jedno
i drugie łącznie.
- Jaka maseczka jest najlepsza?
[W.K.]:- Najlepszym wyborem będzie
maseczka z filtrem FFP3, która ma
najwyższą efektywność filtracji.

niu z osobą chorą - ryzyko zakażenia
uzależnione jest od czasu ekspozycji
-przebywania (gdy >15 min.), wielkości pomieszczenia, jego wietrzenia, od tego czy chory jest objawowy
(im bardziej nasilony odruch kaszlowy tym większe ryzyko) czy bezobjawowy, czy zachowany był dystans
społeczny -1,5-2 m i czy chory miał
założoną maseczkę zakrywającą
usta i nos (jeśli miał czy prawidłowo była założona) czy osoba eksponowana miała założoną maseczkę.
Możemy też ulec zakażeniu przez
zanieczyszczone wirusem przedmioty i powierzchnie - tu ważny jest
rodzaj powierzchni, materiału, z którego został przedmiot wykonany - na
różnych powierzchniach przeżywalność koronawirusa SARS-CoV-2
jest różna. Do zakażenia może dojść
w sytuacji, gdy zanieczyszczoną
powierzchnie dotkniemy ręką i przeniesiemy wirusa w okolice ust, nosa
czy oczu. Stąd tak ważna jest odpowiednia higiena rąk - odpowiednie
mycie wodą z mydłem lub środkiem
dezynfekującym.
- Trącanie się łokciami na powitanie, „żółwik” – może to wygląda
śmiesznie, ale nie jest pozbawione
sensu?
[W.K.]: - Popularny „żółwik” na
powitanie jest chyba najzdrowszą
formą przywitani dlatego, że dzięki
zaciśniętym dłoniom przekazujemy
małą liczbę bakterii drugiej osobie.
Niemniej, radziłbym jednak zrezygnować z każdej formy kontaktu.
- A spryskanie dłoni przed wejściem np. do sklepu należy powtórzyć przy wyjściu z niego? Jakie ta
czynność ma znaczenie?
[W.K.]: - Oczywiście, taki zabieg nie
zaszkodzi a na pewno może pomóc.
Przecież w sklepie, podczas zakupów dotykamy asortyment, pchamy wózek lub trzymamy koszyk.
Mamy kontakt z wieloma bakteriami i drobnoustrojami. Warto dezynfekcję powtórzyć po wyjściu ze sklepu, ja tak zawsze robię. Pamiętajmy
jednak, aby płyn do dezynfekcji aplikować na suche dłonie.

Wojciech Koper
Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny
Oczywiście, że się szczepić.
Czekamy z niecierpliwością
na tę szczepionkę, bo
będzie to jedyny sposób
aby uniknąć koronawirusa.
Poza tym szczepienia to
jedne z najbezpieczniejszych
metod profilaktyki.

- Dlaczego wciąż takie ważne jest
pamiętanie o niedotykaniu twarzy?
[W.K.]:-Tak jak wspomniałem wcześniej, koronawirus może wnikać także przez śluzówki oczu.
- Częste mycie rąk ciepłą wodą
z mydłem ma więc swoje zalety?
[W.K.]: - Myjemy powierzchnie palców, powierzchnie międzypalcowe, kciuki i nadgarstki. Koniecznie w ciepłej wodzie i nie krócej niż
30 sekund. Mydło jest bardzo istotne, ponieważ wirus posiada otoczkę tłuszczową, która w kontakcie
z mydłem i ciepłą wodą rozpuszcza
się i tym samym zabija wirusa.
- A rękawice? Kiedy powinniśmy
ich używać? W jakich sytuacjach?
Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć
rękawice?
[W.K.]: - Jeżeli nie możemy umyć lub
zdezynfekować rąk to stosujemy rękawice. Chwytamy rękawiczkę w miejscu, w którym powinien znajdować się
nadgarstek i płynnym ruchem wsuwamy ją na dłoń, drugą rękawicę wyjmujemy z opakowania gołą dłonią.
Odwijamy zewnętrzną powierzchnię
nakładanej rękawicy zgiętymi palcami dłoni w rękawicy i nakładamy
na drugą rękę. Aby poprawnie zdjąć
rękawiczki należy jedną z nich złapać
na wysokości nadgarstka i ściągnąć
wywracając rękawicę wewnętrzną
stroną na wierzch. Drugą rękawiczkę zdejmujemy ruchem ślizgowym,
wkładając palce gołej dłoni między
rękawicę a nadgarstek.

- Jak długo powinniśmy ją nieprzerwanie nosić?
[P.R.] : - Przede wszystkim maseczki
powinny być noszone w sposób prawidłowy tzn. zakrywać usta i nos,
a nie noszone na czole, pod nosem
czy pod brodą. Powinny ściśle przylegać do twarzy. Maseczki jednoroazowe, jak sama nazwa wskazuje powinny być stosowane jeden raz
- czas noszenia jest różny w zależności od typu maseczki producenta
- zwykle ok 4 godzin. Nie powinno
się ich używać kiedy są wilgotne czy
przemoczone, bo nie spełniają wtedy
swojej funkcji. Maseczki wielorazowe codziennie należy zmieniać, należy systematycznie prać w temp. min.
65 st., następnie wyprasować. Bardzo ważne jest ponadto odpowiednie
zdejmowanie maseczki - unikanie
dotykanie przedniej powierzchni na
której osadzają się bakterie, wirusy,
grzyby i zanieczyszczenia. Maseczki należy zdejmować jednym ruchem
pociągając za tylne troczki czy gumkę. Po zdjęciu maseczki należy umyć
dokładnie ręce. Maseczkę jednorazową wyrzucamy do odpadów zmieszanych, a wielorazowe schować do
osobnego woreczka.
[W.K.]:- Każdą maseczkę nosimy nie dłużej niż zaleca producent.
Zawsze jednak, kiedy maseczka jest
już wilgotna należy ją natychmiast
wymienić.
- Czy są osoby, które maseczek
nosić nie powinny? Czy noszenie
maski może powodować grzybicę
płuc?
[P.R.]: - Są osoby, które z uwagi na choroby przewlekłe, przebiegające z dusznością w sytuacji ich
zaostrzenia mogą czasowo odczuwać znaczny dyskomfort ze stosowania maseczki, a wręcz może to
u nich nasilać uczucie braku powietrza. Na przykład chorzy z zaostrzeniem astmy oskrzelowej, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, innymi przewlekłymi chorobami dolnych
dróg oddechowych czy z zaostrzeniem niewydolności serca. Również
osoby z niektórymi chorobami psychicznymi mogą ich nie tolerować,
także osoby z wadami twarzoczaszki. W tych wypadkach należy nosić
przyłbicę.
[W.K.] : - Jeśli maseczkę ochronną użytkujemy w sposób prawidłowy
to nie ma zagrożenia grzybicą płuc.
- Szczepić się, czy nie szczepić ?(
gdy będziemy już mieli szczepionkę) Oto jest pytanie…
[P.R.]:- Jeśli będzie dostępna
skuteczna, bezpieczna szczepionka

to jak najbardziej. Wtedy skończy
się pandemia. Szczepienia to jedne z najważniejszych odkryć medycyny i najlepsza broń do zapobiegania chorobom zakaźnym. Do czasu
wprowadzenia szczepień ochronnych
najwięcej zgonów w młodym wieku
było właśnie spowodowane chorobami zakaźnymi. Część groźnych chorób dzięki szczepieniom ochronnym
udało się znacznie ograniczyć, a niektóre zredukować jak np. ospę prawdziwą. Póki co rekomenduje i zachęcam do szczepienia przeciw grypie
i pneumokokom.

dr n. med.
Paweł Rajewski
W trakcie trwania pandemii
każde skracanie dystansu
nie jest korzystne i może
być źródłem ekspozycji na
SARS-CoV-2 i wiązać się
ze zwiększonym ryzykiem
zakażenia. Sugerowałbym
witać się z daleka skinieniem
głowy.

- I na zakończenie: Jak zachować się, gdy podejrzewamy u siebie zakażenie koronawirusem? Do
kogo się zwrócić? Gdzie należy
zadzwonić?
[P.R. ]: -Do klasycznych objawów
zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 i wywołanej przez niego
choroby COVID-19 należą gorączka, kaszel i uczucie duszności które może świadczyć o rozwoju śródmiąższowego zapalenia płuc, dotyczy to głownie osób dorosłych
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i starszych. Niektórzy pacjenci
ponadto skarżą się na zaburzenia
węchu i smaku. Jednakże większość
zakażeń przebiega w sposób łagodny - bezobjawowy lub skąpoobjawowy - nieznacznie nasilony suchy
kaszel, stan podgorączkowy, bóle
mięśni i stawów, które mijają po kilku dniach, dotyczy głównie dzieci i młodych dorosłych. Zazwyczaj
im osoba starsza i ma więcej chorób
przewlekłych tym jest większe ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19.
Jeśli mamy podejrzenie, że możemy
być chorzy, mamy objawy powin-

niśmy skontaktować się ze swoim POZ, z lekarzem rodzinnym.
Po rozmowie – teleporadzie, zadecyduje czy zaleci wykonanie wymazu
w kierunku SARS-CoV-2 i skieruje do punktu drive-thru, a do czasu
uzyskania wyniku pacjent pozostaje
w izolacji domowej, czy z uwagi na
znacznie nasilone objawy i podejrzenie cięższej postaci COVID-19 skieruje od razu do szpitala I poziomu
zabezpieczenia szpitalnego, celem
dalszej diagnostyki.
[W.K.]:- Jeśli podejrzewamy
u siebie zakażenie, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego
kontaktu za pośrednictwem teleporady/e-wizyty lub zgłosić się własnym transportem bezpośrednio do
oddziału zakaźnego /oddziału obserwacyjno- zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. Nie należy korzystać z komunikacji publicznej! Jeśli
stan jest ciężki należy zadzwonić
niezwłocznie na numer alarmowy
112 lub 999.
- Dziękuję panom za rozmowę.
rozmawiał Stanisław

Gazda
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Gorący koniec lata
w kinie Helios

J

uż podczas najbliższego weekendu, na ekranach kin Helios,
zagoszczą przedpremierowe
pokazy kontynuacji filmowych
hitów: „Trolle 2” oraz „Tarapaty 2”. W repertuarze znajdzie się
także wyjątkowa premiera – poruszający film „25 lat niewinności.
Sprawa Tomka Komendy”. Wśród
gorących tytułów znalazły się także: nieprzewidywalny „Tenet”,
„Pętla” w reżyserii Patryka Vegi
i romantyczna nowość – „After 2”.
„25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” to poruszający dramat
sensacyjny, oparty na prawdziwych
wydarzeniach - sprawie, uchodzącej
za jedną z najbardziej niechlubnych
kart w dziejach polskiego sądownictwa. To fabularna opowieść o życiu
młodego mężczyzny niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia za popełnienie brutalnego przestępstwa. Twórcy filmu podejmują próbę znalezienia odpowiedzi na do dziś nurtujące
wszystkich pytania. Jak to mogło się
wydarzyć? Dlaczego niewinny człowiek musiał aż 18 lat czekać w celi na
sprawiedliwość?
Po gigantycznym sukcesie
pierwszej części, zachwytach krytyków i publiczności oraz międzynarodowych nagrodach, przyszedł
czas na zupełnie nową przygodę!
Już podczas najbliższego weekendu w kinach Helios odbędą się
przedpremierowe pokazy kolorowej animacji „Trolle 2”. Queen Poppy i Branch odkrywają, że poza ich
wioską istnieją inne światy zamieszkane przez Trolle. W związku z tym,
wspólnie z grupą przyjaciół, postanawiają wyruszyć w wielką podróż.
Przy okazji tej premiery w kinowych
barach Heliosa dostępny będzie specjalny zestaw filmowy (w sprzedaży od 18 września), w skład którego wchodzić będą pyszne przekąski
oraz oryginalne toppery z bohate-

Jun staje się jednym z największych
chińskich wojowników.
Moc filmowych emocji czeka
także na fanów ekranizacji bestsellerowej powieści Anny Todd. Gorący
romans „After 2” przedstawia dalsze losy młodych kochanków – Tessy i Hardina. Dziewczyna wciąż nie
potrafi wybaczyć i zaufać Hardinowi, po tym co między nimi zaszło.
Poznany w pracy przystojny i odpowiedzialny Trevor wydaje się idealną „odtrutką”, ale Hardin nie zamierza się poddać… „Pętla” przedstawia kulisy „afery podkarpackiej”
- jednego z najgłośniejszych wyda-

rami animacji. Najwyższy czas się
przekonać, czy oczy widzów są przyzwyczajone do oglądania tylu kolorów i takiego natężenia szczęścia!
19 i 20 września na ekranach
kin Helios zadebiutuje także kontynuacja największego hitu polskiego kina familijnego XXI wieku.
„Tarapaty 2” to szalone przygody,
wakacyjny klimat, wybuchy, pościgi i opowieść o prawdziwej przyjaźni! Kiedy z Muzeum Narodowego
w Poznaniu znika perła kolekcji –
„Plaża w Pourville” Claude’a Moneta, a o kradzież zostaje fałszywie oskarżona ciotka Julki – dzieci muszą odnaleźć obraz i odkryć
tożsamość prawdziwego złodzieja.
Zgrany duet rozpoczyna śledztwo,
ale na horyzoncie pojawia się Felka, zwariowana 12-latka, a razem
z nią kłopoty. Opowieść o zazdrości
i zaufaniu przeplata się z rozwiązywaniem zagadki kryminalnej.
Wszystkich widzów, bez względu na wiek, zachwyci kultowa ani-

macja Disney’a w nowej, kinowej
odsłonie! „Mulan” to wzruszająca
historia ze wspaniałą grą aktorską
i zapierającymi dech w piersiach
epickimi scenami. Ta niezwykła
produkcja opowiada o szybkiej, nieustraszonej i zdeterminowanej córce
wielkiego wojownika. Kiedy cesarz
nakazuje, aby jeden mężczyzna
z każdej rodziny służył w jego armii,
Mulan bohatersko zajmuje miejsce swojego chorego ojca. Jako Hua

rzeń ostatnich lat. Pozorny zbieg
okoliczności łączy losy policjanta Daniela oraz bliźniaków z Ukrainy. Pod płaszczykiem działań policyjnych, młody stróż prawa przejmuje kontrolę nad znanym domem
publicznym i zaczyna eliminować
konkurencję sutenerów, a także zbierać kompromitujące materiały na
znanych bywalców lokalu.
Kinomani będą mogli zobaczyć
również gorącą premierę tego lata

- „Tenet” w reżyserii Christophera
Nolana. W tym widowiskowym filmie akcji szpiegowski klimat zderza się z koncepcją podróży w czasie.
W międzynarodowej obsadzie znaleźli się John David Washington, Robert
Pattinson, Dimple Kapadia, Clémence Poésy, Michael Caine i Kenneth
Branagh. Fanów kultowego czarodzieja w charakterystycznych okularach z pewnością zachwycą pokazy filmu „Harry Potter i Insygnia
Śmierci: część II” (ostatnia odsłona
cyklu „Hity za 10 złotych!”). W finale tej czarodziejskiej opowieści Harry, wraz z przyjaciółmi, będzie musiał
stanąć do rozstrzygającego pojedynku
ze straszliwym i rosnącym w siłę Lordem Voldemortem.
Na widzów Heliosa czekają także liczne propozycje w ramach Projektów Specjalnych. W niedzielę,
20 września, odbędzie się najnowsza odsłona cyklu Filmowe Poranki z pozytywną animacją „44 koty”.
Już dzień później, w ramach Kina
Konesera, fani ambitnych produkcji zobaczą thriller „W labiryncie” z Dustinem Hoffmanem w roli
głównej. 22 września na ekrany kin
Helios powróci wzruszający melodramat w reżyserii Davida Finchera: „Ciekawy przypadek Benjamina Buttona”. Podczas czwartkowego
seansu Kultury Dostępnej miłośnicy
polskiej kinematografii na najwyższym poziome będą mogli zobaczyć
czarno-biały obraz „Pan T.”. Tytułowy bohater jest pisarzem, którego
władze podejrzewają o planowanie
wysadzenia Pałacu Kultury i Nauki.
Tę wykreowaną rzeczywistość Warszawy z 1953 roku, pełną absurdów
i czarnego humoru, będzie można
zobaczyć od 24 września.
▬

Muzyka André Rieu powraca

P

o sukcesach retransmitowanych z Maastricht do kin na
całym świecie koncertów:
„Amore – mój hołd dla miłości”
czy „André Rieu, czyli 70 lat młodości”, przyszedł czas na kolejne,
wielkie show. W piątek, 25 września, we wszystkich kinach sieci
Helios wyświetlony zostanie koncert
znanego na całym świecie holenderskiego skrzypka i dyrygenta André Rieu „Muzyka z magicznego
Maastricht”.

W tym roku seria koncertów na
placu Vrijthof w rodzinnym mieście wirtuoza nie mogła się odbyć ze
względów bezpieczeństwa epidemicznego. Jednak maestro nie chciał zostawić widzów bez ukochanej muzyki.
Postanowił więc przygotować specjalny kinowy koncert, na który złożyły
się najbardziej zabawne i wzruszające fragmenty z ostatnich 15 lat występów na placu Vrijthof.
André Rieu osobiście zapewnia, że będzie to ekscytująca podróż

w przeszłość, pełna emocji i wzruszeń. „Dziś, bardziej niż kiedykolwiek ludzie potrzebują radości –
mówi dyrygent. – Muzyka niesie
taką radość, ale też jednoczy ludzi.
Dlatego postanowiłem przygotować
ten wspominkowy show”.
W koncercie „Razem z André
Rieu. Muzyka z magicznego
Maastricht” weźmie udział Orkiestra Johanna Straussa, Platynowi
Tenorzy, słynne sopranistki i inni
wybitni goście, którzy przyjęli

zaproszenie od holenderskiego króla walca. Maestro przed koncertem
udzieli wywiadu na temat obecnej
sytuacji i siły muzyki. Choć w ten
sposób fani będą mogli „spotkać
się” ze swoim ulubieńcem.
Znakomita muzyka Andrégo
Rieu wraca na wielkie ekrany! Sieć
kin Helios zaprasza wszystkich
melomanów na niezwykłe seanse!
Szczegółowe informacje oraz zakup
biletów dostępne są pod adresem:
www.helios.pl/andre.
▬

naszabydgoszcz pl 15
R

E

K

L

A

M

A

16 naszabydgoszcz pl

Co nowego można zobaczyć
na ekranach kin?
Kinowa jesień stoi pod znakiem wielu filmowych nowości. W bydgoskich kinach mamy pełen wachlarz filmów – od
polskich filmów akcji, przez animowane „przygodówki”, aż do komedii.

Co zatem wybrać? Może
poniższy skrót kinowych
nowinek pomoże w wyborze.
Przepadasz za kryminałami z mocną
akcją? To koniecznie obejrzyj najnowszą produkcję Patryka Vegi. Po takich
hitach jak „Pitbull” czy „Kobiety mafii”, reżyser powraca do kin
z filmem „Petla”. Ekranizacja ukazuje prawdziwą historię siatki nocnych klubów, które są kontrolowane
przez agenta CBŚP. Przez seks taśmy
z udziałem polityków, celebrytów
i wysokich rangą duchownych, sieć
staje się elementem rosyjskich i ukraińskich służb specjalnych. Wystarczy chwila nieuwagi, by z łowcy, stać
się zwierzyną. Na ekranie zobaczymy takie gwiazdy jak Antoni Królikowski, Piotr Stramowski, Katarzyna
Warnke czy Arkadiusz Nader.

J

est to kolejne wdrożenie realizowane przez Krajową Izbę Rozliczeniową dla Totalizatora Sportowego, w maju usługę mojeID uruchomiono w Total Casino – jedynym
legalnym kasynie internetowym
w Polsce. Totalizator Sportowy jest
pierwszym przedstawicielem polskiego rynku gier losowych, który
udostępnił taką formę rejestracji dla
swoich klientów.
– Wdrożenie we współpracy
z KIR weryfikacji tożsamości przy
użyciu bankowości elektronicznej jest
ogromnym krokiem w stronę realizacji potrzeb naszych graczy. Cały czas
rozwijamy nie tylko ofertę produktową, ale także skupiamy się na tym, by
nasi klienci mogli brać udział w rozrywce, którą oferuje Totalizator Sportowy, w sposób jeszcze bardziej przystępny, bezpieczny oraz odpowiedzialny – mówi Olgierd Cieślik, prezes
zarządu Totalizatora Sportowego.
Jak zaznaczają przedstawiciele Totalizatora Sportowego, mojeID to kolejne rozwiązanie wspierające rozwój kanałów online spółki
– w tym przypadku mające znacząco poprawić doświadczenie klienta
już na etapie rejestracji. Poza nową
usługą bieżący rok przyniósł klientom Lotto nową wersję strony internetowej i aplikacji mobilnej, a także
popularną grę Szybkie 600. Portal
totalcasino.pl poza mojeID rozwinął się o jedyne w Polsce kasyno na
żywo, nowe gry, nowe formy płatności i wygodną aplikację mobilną.

Jeśli wolisz klimaty sci-fi, to
kolejny film jest właśnie dla ciebie. „Greenland” to film w reżyserii Rica Romana Waugha. Naukowcy nie mają wątpliwości, że Ziemia
nie zdoła uniknąć zderzenia z kometą, a jego skutki będą katastrofalne.
Władze wybierają grupę ludzi, którzy będą mieli możliwość schronienia się w tajnym bunkrze położonym
na odludziu. Wśród grupy szczęśliwców znalazł się wybitny inżynier
John Garrity ze swoją rodziną. Kiedy fragmenty komety niszczą miasta,
zabijając tysiące ludzi, świat pogrąża się w chaosie. John jest gotowy
na wszystko, żeby ocalić swoich bliskich. W głównych rolach możemy
zobaczyć Gerarda Butlera, Morenę
Baccarin czy Scotta Glenna.
Dla fanów komedii też się coś
znajdzie, a konkretnie „Małe szczęścia” . Film opowiada historię Lei,
której dotychczasowe życie było

bardzo pukładane – mąż, dwoje
dzieci, stabilna praca. Jednak nagły
przypływ kreatywności, sprawia, że
Lea chce spróbować swoich sił jako
pisarka. Niespodziewana zmiana

zainteresowań, sprawi, że zarówno
jej przyjaciółka Karine, jak i mąż Lei
zyskują nową energię i zapał. Kiedy jedno z wiodących wydawnictw
zainteresuje się książką Lei, wydaje
się, że czekają ją same sukcesy. Tylko
czy jej przyjaciele i mąż będą w stanie to udźwignąć?
Przygotowaliśmy też coś dla
małych kinomaniaków. Pierwsza
kinowa animacja przygód słynnego
psiaka i jego przyjaciół, czyli Scooby-Doo, podbije serce niejednego
fana filmów animowanych. Będziemy mogli uczestniczyć w najbardziej
zawiłym śledztwie Freda, Velmy,
Kudłatego i Daphne. Teraz, po setkach
rozwiązanych spraw i odczarowanych
tajemnic, stają w obliczu najtrudniejszego wyzwania. Ktoś chce uwolnić
Cerbera – psa z zaświatów. Młodzi
detektywi muszą powstrzymać globalną apokalipsę. Jak zakończy się ich
przygoda? Dowiecie się w kinie.

Mamy nadzieję, że ułatwiliśmy
wybór filmu. Zatem ruszajcie do najbliższych kin i przeżywajcie przygody razem z bohaterami ekranizacji.
Miłego oglądania.
▬

Lotto online bez skanu
dowodu osobistego
Totalizator Sportowy wdrożył dla klientów lotto.pl usługę mojeID, która umożliwia zdalne uwierzytelnienie, w tym
weryfikację wieku, przy wykorzystaniu bankowości elektronicznej bez konieczności przesyłania obrazu dowodu
tożsamości.

– Rozszerzenie współpracy
z Totalizatorem Sportowym jest
dla nas ważnym krokiem w budowaniu partnerskiej sieci podmiotów komercyjnych, udostępniających swoim klientom możliwość
zdalnego potwierdzania tożsamości. Coraz powszechniejsze wykorzystanie usługi mojeID przyczynia
się do zapewnienia bezpieczeństwa
w internecie. W przypadku klientów
loterii państwowej, poza aspektami
bezpieczeństwa, istotne będzie także wyeliminowanie ryzyka dostępu
do gier losowych osobom niepełnoletnim – mówi Piotr Alicki, prezes
zarządu KIR.
Usługa mojeID umożliwia zdalne
potwierdzanie tożsamości w dostępie do usług online oferowanych

przez dostawców komercyjnych oraz
administrację publiczną. Korzystając z tego rozwiązania, można załatwić wiele spraw, które dotychczas
wymagały osobistego potwierdzania danych w punkcie obsługi, urzędzie czy podczas odbioru przesyłek
od kuriera. Usługa dostarczana przez
KIR, jako jedyne tego typu rozwiązanie w Polsce, spełnia wymagania
określone w unijnym rozporządzeniu eIDAS oraz w ustawie o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej. Weryfikacja tożsamości
z wykorzystaniem mojeID odbywa się poprzez systemy bankowości elektronicznej w oparciu o dane,
które zostały wcześniej sprawdzone
przez bank jako podmiot zaufany.


▬
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Uzewnętrznione wnętrze

Filozofia fotografii według Mariusza Kaźmierczaka – bydgoskiego fotografa, który w swoich pracach przedstawia otaczający go świat we wszystkich
barwach, zarówno pięknych, jak i tych ponurych.

ludziom, że świat w swojej niedoskonałości może być naprawdę piękny.
Poza tym każdy dzień daje mi nowe
pomysły i wrażenia. Czasami inspiracją są spotkania z przyjaciółmi.
Często pod wpływem impulsu biorę aparat do ręki i pstrykam, każda
chwila jest istotna. Na swojej drodze
spotkałem wiele osób, które wywarły wpływ na sposób mojego myślenia i patrzenia na świat. Widzę go
teraz racjonalnie i staram się dostrzegać to, co w nim naprawdę istotne.
To wszystko wykorzystuję w moich
pracach, by chociaż trochę uzewnętrznić swoje wnętrze.

Jak zaczęła się twoja fascynacja
fotografią?
Aparat fotograficzny był towarzyszem mojego życia, odkąd pamiętam.
Początkowo były to sporadyczne zdjęcia wykonywane pod okiem starszego
brata oraz rodziców. Z czasem usamodzielniłem się w działaniu. Fotografowałem wówczas radzieckim aparatem popularnie nazywanym Zorka, a potem małoobrazkowym firmy
Smiena. Po jakimś czasie pojawił się
u nas w domu także Zenit, którego
zresztą wciąż jeszcze mam. Właściwe od tego czasu fotografia nabrała
innego wyrazu. Profesjonalny jak na
czas przełomu lat 80 i 90-tych sprzęt
spowodował, że fotografia wciągnęła mnie jeszcze bardziej. Będąc już
w szkole podstawowej, mieliśmy
z bratem ciemnię zrobioną w mieszkaniu. Może nie była zbyt profesjonalna, ale pozwoliła nam na samodzielne wywoływanie czarno-białych
zdjęć. Pamiętam, że czułem ogromną
satysfakcję, gdy patrzyłem na efekty
swojej pracy. Choć oczywiście zdarzało się, że klisze były prześwietlone lub źle założone. Na fotografię jako
dziecko patrzyłem zupełnie inaczej
niż jako dojrzały człowiek.

Bydgoszczanin od urodzenia.
Mimo, że fotografia jest jego
wielką pasją nie związał
z nią życia zawodowego.
Mariusz Kaźmierczakfotograf z zamiłowania,
miłośnik podróży po Polsce
jak i w odległe zakątki
świata. W swoim obiektywie
w niezwykły sposób ukazuje
magię zwykłych miejsc.

Co najbardziej lubisz
fotografować?
Jak można zauważyć, częstym motywem pojawiającym się na moich
zdjęciach jest przyroda, otaczająca
mnie ulica, zachody słońca. Lubię
tworzyć zdjęcia, które w danej chwili wyrażają stan mojego ducha, moje
poczucie bycia w danym miejscu.
Krajobraz, architektura, przyroda
to niby proste zagadnienia, ale mają
w sobie wiele tajemnic i nie zawsze
udaje się wyciągnąć z nich to, co
najważniejsze. Dostrzegam w nich
ogromne piękno. I takie zdjęcia staram się robić. Duże znaczenie mają
dla mnie zdjęcia czarno-białe. Uważam, że kryją w sobie wiele tajemnic.
Czasami są mroczne i niedostępne.

Fotografia to obraz, który
powstaje w wyniku działania
aparatu oraz wrażliwości
człowieka. Czy aparat już w pełni
cię słucha? Ile trzeba pracować,
by stworzyć z maszyną pewną
całość?
Kiedy zaczynałem swoją przygodę z fotografią, zdecydowanie to
ja słuchałem aparatu. Musiałem
się nauczyć jego obsługi i różnych
zagadnień, które miały wpływ na
jakość zdjęć. Myślę, że mogę powiedzieć, że obecnie te role się zmieniły. Teraz to ja wiem, jak chcę zrobić
zdjęcie i w jaki sposób powinienem
ustawić sprzęt. Moim zdaniem tylko ciągła praca nad sobą i maszyną mogą stworzyć całość, dzięki tej
współpracy można osiągnąć niesamowite efekty.
Mówi się, że żyjemy w kulturze
obrazkowej. Sieć jest pełna
różnych zdjęć, jak wśród nich
odnaleźć prawdziwą sztukę?
Każdy fotograf za pomocą zdjęć stara
się coś przekazać swojemu odbiorcy.
Czasami są to bardzo znikome znaki, które wpływają na zdjęcie, a czasami przedstawiony obraz jest pełny
emocji, zarówno tych dobrych, jak
i złych. Myślę, że jeśli fotograf wkłada w to swoje serce i duszę, to już jest
to prawdziwa sztuka. To od widza
zależy, jak odbierze zdjęcie i jak

Czy masz jakieś plany? Jest coś,
co szczególnie bardzo chciałbyś
sfotografować?
odczyta emocje na nim przedstawione. Uważam, że sztuką jest uchwycić na zdjęciu dany moment w taki
sposób, by oglądający je człowiek
zatrzymał się, chociaż na chwile.
Jak ze swoimi pracami dotrzeć
do szerszego grona odbiorców?
Wydaje mi się, że jeśli ktoś fotografuje od dłuższego czasu, to ma
jakąś wypracowaną pozycję na rynku. W dobie Internetu nie jest to
aż takie trudne. Social media dają
ogromne możliwości, by pokazać się
światu. Coraz częściej organizowane są wystawy zdjęć, które przyciągają wiele ludzi. Mam nadzieję, że
mi również uda się kiedyś taką zorganizować. Póki co publikuję swoje
prace na różnych grupach związanych z fotografią (Foto Bydzia, Bydgoszcz – Moje(nasze) Fotografie),
mam także swoje strony na Facebooku oraz Instagramie. Uważam jednak, że jeśli zdjęcia są prawdziwe,
mają w sobie serce i to coś, to prędzej
lub później znajdą swoich odbiorców.

Chciałbym, żeby moje zdjęcia były
rozpoznawalne i sprawiały odbiorcy
przyjemność z patrzenia na nie oraz,
aby dawały do myślenia i przyczyniały się do refleksji nad życiem.
Nie obawiasz się krytyki?
Uważam, że każdy z nas musi liczyć
się z krytyką. Ważne, aby ją przyjąć
i wyciągnąć wnioski. Każdy z fotografów ma swój styl i sposób przekazywania emocji w swoich pracach,
ja także robię to po swojemu. Oczywiście usłyszałem już kilka uwag na
temat swoich zdjęć. Dotyczyły bardziej ich obróbki, niż tego, co przedstawiają. Mnie się jednak wydaje,
że również sztuką jest korzystanie
z dostępnych udogodnień i progra-

mów. Poza tym myślę, że każdy ze znanych fotografów w Polsce, jak i na świecie, nie raz spotkał
się z falą krytyki, co paradoksalnie
mogło ugruntować ich pozycję w tej
dziedzinie. Ktoś kiedyś mi powiedział, że o byle kim się nie mówi.
Coś w tym chyba jest.
Gdzie szukasz inspiracji?
Główną inspiracją jest moje życie,
mój świat oraz wszystko to, czego
doświadczyłem do tej pory. Dotyczy to zarówno pięknych dni, jak
i tych trudniejszych - czas choroby
czy straty bliskich mi osób. Inspiruje mnie otaczająca rzeczywistość
oraz doświadczenia i wartości, jakie
wyniosłem z domu. Chcę pokazać

Chciałbym stworzyć albumy przedstawiające naszą piękną Polskę. Niestety wiąże się to z dużymi kosztami. Mam nadzieję, że kiedyś się to
uda. Chciałbym tworzyć sesje ślubne w nietypowych miejscach, takich
mniej dostępnych i nieoczywistych.
Jednak tematem, który siedzi mi głęboko w głowie, są akty. Moim zdaniem to właśnie dzięki nim można „wyciągnąć wnętrze” człowieka
i pokazać je odbiorcy.
Twoi mistrzowie?
Może to Cię zdziwi, ale szczerze
mówiąc, nie mam swoich autorytetów w tej dziedzinie. Tworzę zdjęcia od serca i wkładam w nie swoją duszę. Jestem skromnym człowiekiem i bardzo długo zastanawiałem
się, czy chcę komukolwiek pokazać
swoje prace. Chcę być oryginalny
i przekazywać w nich to, co czuję.
W swoim życiu obejrzałem już wiele
zdjęć i prawie każde ma w sobie coś
niesamowitego, ze wszystkich można się czegoś nauczyć i cos ciekawego podpatrzeć.
▬
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ZAPOWIEDZI KULTURALNE
Paulina Przybysz - „Odwilż”
w MÓZGU

Koncert Kasi Chrzan
w Otwartej Przestrzeni
Światłownia
Kasia Chrzan jest autorką dwóch
płyt: „Ave Mama” i „Serce nocy”.
Poetka i felietonistka. Stworzyła
muzykę do filmów dokumentalnych
Jarosława Mańki oraz jest inicjatorką
nowatorskiego nurtu zwanego „ikonomuzyką”. Sama pisze teksty i komponuje swoje utwory. Eksperymentuje z głosem, używając go na przy-

Fabryka Lloyda - Daria
zawiałow – Helsinki Tour
Fabryka Lloyda zaprasza 27 września na dwa koncerty ( 17.30 i 20.00)
Darii Zawiałow – Helsinki Tour.
Wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka. Przebojem weszła na
polski rynek muzyczny. Jej znaki
szczególne to wyjątkowy głos i silna osobowość sceniczna. Zadebiutowała w Opolu, gdzie zaprezentowała
swój singiel „Malinowy Chruśniak”
i zdobyła Nagrodę im. Anny Jantar –
Opolską Karolinkę.
W 2017 roku ukazał się jej pierwszy album „A Kysz!”, nad którym
pracowała wraz z przyjacielem i producentem Michałem Kuszem. Płyta
okazała się dużym sukcesem – w rok
po premierze osiągnęła status Złotej Płyty, promujące ją single zdobyły szczyty list przebojów, a teledyski osiągnęły wielomilionowe liczby

kład jako… instrumentu. Prowadzi
audycje radiowe, w których słucha
niezwykłych historii o życiu ludzi.
Jest założycielką radia prawy.pl.
Jak sama mówi ten koncert skupia się
wokół tekstu. To będą zwykłe-niezwykłe piosenki o nas – o ludziach. –
Takimi jakimi jesteśmy nas wyśpiewam, bez monopolu na prawdę.
Bo ludzie są po prostu… piękni i już
– mówi Kasia Chrzan.
Otwarta Przestrzeń „Światłownia”,
ul. Trójcy Świętej, godz. 18.00

wyświetleń. Koncerty Darii są bardzo żywiołowe, pełne rockowej energii i świeżego brzmienia. Po debiucie gościła na największych polskich
festiwalach ( m.in. na Open’erze,
Orange Warsaw Festivalu, Męskim
Graniu, Kraków Live Festival), a jej
pierwsza klubowa trasa koncertowa
przyciągnęła tłumy!
Daria Zawiałow wraz z producentem Michałem Kushem stworzyli
również autorską wersję utworu Wojciecha Młynarskiego „Jeszcze w zielone gramy”, który w styczniu 2018
roku wspiął się na 1 miejsce „Listy
przebojów Programu Trzeciego”.
Daria Zawiałow otrzymała 2 nagrody Fryderyk 2018 w kategoriach
“Fonograficzny debiut roku” oraz
“Album roku alternatywa”.
Bilety: www.goingapp.pl/wydarzenia
Fabryka Lloyda, ul. Fordońska 156

2.10. 2020 w bydgoskim klubie
MÓZG jeden z serii koncertów promujących najnowszą płytę Pauliny
Przybysz “Odwilż”.
„Odwilż” - druga solowa płyta Pauliny Przybysz. Zbiór utworów został stworzony przez artystkę zimą 2018/2019 roku na poddaszu
małej pracowni w lesie, z widokiem
na drzewa uginające się pod czapami śniegu, a potem skraplające się
w słońcu. Podobnie artystka opisuje swoje emocje i przemyślenia przy
pracy nad albumem.
Paulina Przybysz tradycyjnie tworzyła muzykę przy współpracy
z młodymi zdolnymi producentami jak Vito i Amar znani ze składu
Bitamina, Paweł Stachowiak (Kroki,
EABS), Marek Pędziwiatr, Spisek 1
(Night Marks, EABS), Adam Kabaciński, Max Psuja. Po raz pierwszy w dotychczasowej historii swo-

Teatr w pigułce. Od pomysłu do premiery (8): Księżniczka na ziarnku
grochu
Po przerwie KPCK wznawia cykl
spotkań teatralnych „Teatr w pigułce. Od pomysłu do premiery”.
Jest to propozycja dla grup zorganizowanych – dla dzieci i młodzieży w wieku od 6–14 lat oraz dla
nauczycieli i instruktorów zainteresowanych teatrem. Celem przewodnim październikowego wydarzenia będzie papierowy teatrzyk
i temu zagadnieniu poświęcimy
nasze spotkanie. Najpierw zapro-

ich wydawnictw, Paulina Przybysz
zdecydowała się na słowa w całości
napisane przez nią w języku polskim.
Na płycie znajdziemy klasyczne
strumienie świadomości o tematyce
społecznej, duchowej, futurystycznej, romantycznej i intymnej. Gatunek muzyczny? You name it! Paulina Przybysz znana jest z takich
składów i wcieleń jak Sistars, Pinnawela, RiTa Pax, Archeo. Rocznik
‚85, pamięta dobrze lata dziewięćdziesiąte i mocno szanuje historię
muzyki, ale z tym bagażem chętnie
nurkuje w nowe brzmienia. Dorastała w busie z kolegami z Sistars i siostrą, ale po zawieszeniu działalności
zespołu szybko przeszła do nowych
wydawnictw. W 2017 powróciła na
scenę pod swoim imieniem i nazwiskiem, z nagrodzoną Fryderykiem za
najlepszy album elektroniczny płytą
„Chodź Tu”.
2.10.2020 r. Klub MÓZG ul. Parkowa
2, godz. 20.00

simy naszych widzów na spektakl
oparty na motywach baśni Hansa
Chrystiana Andersena pt. „Księżniczka na ziarnku grochu”, następnie
uczestnicy wezmą udział w warsztatach. Każdy będzie miał możliwość
samodzielnego wykonania papierowej lalki teatralnej, którą ożywi
w czasie wspólnego przedstawienia. Koszt udziału 8zł/osoby. Zapisy
i więcej informacji: Wioleta Górska-Nowik, wioleta.gorska-nowik@
kpck.pl.
2 .10. 2020 (piątek), godz. 09.00,
KPCK Bydgoszcz.

Varius Manx & Kasia
Stankiewicz - 30-lecie na bis!
Jubileuszowy koncert to repertuar
z 30 lat działalności zespołu. Zamigotał świat, Ruchome piaski, Piosenka księżycowa, Kot bez ogona,
Pocałuj noc, czy Zanim zrozumiesz
potrafią zanucić miliony Polaków.
Varius Manx i Kasia Stankiewicz to
gwarancja wspaniałych muzycznych
wspomnień.
Zespół Varius Manx został założony pod koniec 1989 roku przez
Roberta Jansona i braci: Michała i Pawła Marciniaków. To zespół,
u którego trzon jest niezmienny
od początku istnienia. W tym roku
obchodzi swoje 30-lecie pracy artystycznej. Wraz z Kasią Stankiewicz
zapraszają na JUBILEUSZOWY
KONCERT VARIUS MANX-30-LECIE. Niewątpliwie sale wypełnione
po brzegi stanowią o ciągłej popularności zespołu. Różnorodność
publiczności świadczy tym, że utwory Varius Manx łączą młode i starsze pokolenie, bo kto nie zna piosenki „Orła cień”?
Koncerty
w dniu 10.10. 2020
o godz. 16.30 i 20.00.

Małgorzata Ostrowska
22.10. o godzinie 19.00 w Filharmonii Pomorskiej rozpocznie się przeniesiony z 4.04 koncerty Małgorzaty
Ostrowskiej.
Bydgoski koncert piosenkarki odbędzie się w ramach jej trasy The Best
Of. Małgorzata Ostrowska to wokalistka, kompozytorka, autorka znanych tekstów. Jest autorką takich
przebojów jak „Szklana pogoda”,
„Droga pani z TV”, „Słowa”, „Mister
of America”, „Po niebieskim niebie”
czy „Meluzyna”.
Przez wiele lat była związana
z zespołem popowo-rockowym Lombard. W 1999 roku rozpoczęła solową karierę. Jest intrygująca, odważna, bezpretensjonalna. Wyróżnia się
też jednym z najbardziej charakterystycznych głosów w Polsce.
22.10.2020,godz. 19.00-21.00, Filharmonia Pomorska.
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Wojtek „Szczapa” Romanowski

BEDOES zamieszkał
w Pałacu w Niewieścinie
BEDOES to właściwie Borys Przybylski urodzony w 1998 roku na bydgoskich
Bartodziejach, polski raper i autor tekstów, założyciel zespołu 2115 Gang.

R

aper sprzedał w Polsce ponad
120 tys. płyt. Muzyk należy do wytwórni SBM Label
i współpracował ponadto m.in.
z takimi wykonawcami jak raperzy Solar, Białas, Blacha, Taco
Hemingway, Lanek, Young Multi czy Quebonafide
Raper dzieciństwo spędził bez
ojca, z matką oraz swoją babcią.
W wieku 13 lat zaczął tworzyć swoje pierwsze nagrania. Dziś należy do
czołowych i najbardziej popularnych
wykonawców tego rodzaju muzyki.
Jego utwory na You Tube mają
po kilkadziesiąt milionów odsłon.
Wspólna piosenka wraz z Braćmi Golec uOrkiestra i Gromee pt.
„Górą Ty” stała się mega hitem

zdobywając 1 miejsce w większości radiach w Polsce a na You Tube
obejrzało ją dotychczas 35 milionów
fanów.
Za taką popularnością idą też
niemałe pieniądze. I Bedoes wie jak
z nich korzystać.
Właśnie zamieszkał w przepięknym Pałacu w Niewieścinie. Na terenie 5 hektarowego parku ze starodrzewem mieści się małe jeziorko
z własnym molo, zespół pałacowy,
stajnia i budynek garażowy a w nim
najnowszy model Land Range Rovera oraz ulubiony przez rapera pojazd
Harley Davidson.
W jednym ze salonów powstało
małe studio nagrań, w którym artysta tworzy swoje hity. W prowadze-

niu tak dużego domu pomaga mu
mama oraz zatrudniony personel,
między innymi ogrodnik, który dba
o park pałacowy.
Ten piękny obiekt w Niewieścinie kilka lat temu wybudował
i doprowadził do świetności Waldemar Kapczyński, prezes firmy KWK
Construction.
Teraz dzięki bydgoskiemu raperowi nabrał on nowej świetności, stając się przy okazji centrum muzycznym do którego przyjeżdżają przyjaciele nie tylko muzyczni. Jak mawia
Waldemar Kapczyński stał się on
mekką i ostoją BEODESA, który
może tworzyć w pięknych okolicznościach przyrody.
▬

BEDOES w towarzystwie sióstr Maszy Graban i Beaty Piórkowskiej oraz
swojego współpracownika Filipa Sosnowskiego

Piękny Pałac w Niewieścinie znowu nabrał blasku

Dziewczyna Joachima Kapczyńskiego Marta
Zwolak oraz BEDOES

Filip Sosnowski, BEDOES oraz Joachim Kapczyński
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Grossglocner
3798 m n.p.m.

Krzyż cesarski – Grossglockner 3798 m npm

Przejście przez lodowiec Kleinglocknerkees

M

ówią, że gdy ktoś zadaje pytanie dlaczego zdobywasz górskie szczyty to
znaczy, że i tak nie zrozumie odpowiedzi… Dużo w tym prawdy gdyż
obcowanie z górami to po części
doświadczenie metafizyczne, trochę
jak modlitwa, poza tym to odkrywanie samego siebie, własnych słabości,
ale też potężnej siły umysłu pozwalającej przezwyciężać fizyczne słabości, ból i strach.
Wraz z moimi przyjaciółmi Jackiem Gumowskim i Jakubem Chwiedukiem od kilku lat oddajemy się
górskiej pasji. Mimo, że każdy z nas
już dawno temu świętował czterdzieste urodziny z entuzjazmem nastolatków mierzymy się z najwyższymi szczytami Europy. Region Monte Rosa, Mt Blanc, Gran Paradiso,
Elbrus na przemian z górskimi szkoleniami to nasze małe osobiste zwycięstwa.
W tym roku celem był najwyższy szczyt Austrii czyli Grossglockner (3798 m npm). Po dwudniowej

„rozgrzewce” w Tatrach Słowackich przemieściliśmy się do Kals
am Grossglockner, nieopodal którego rozpoczyna się klasyczna droga
na „Wielkiego Dzwonnika”. Początkowy szlak jest łatwy i nadzwyczaj
urokliwy, a w centralnym punkcie
horyzontu wznosi się majestatyczny,
ośnieżony cel wyprawy. Po 2 godzinach wędrówki docieramy do schroniska Stüdlhütte (2802m npm) skąd
w ekwipunku zimowym (raki i czekany) rozpoczynamy drugi już nieco bardziej wymagający technicznie odcinek wiodący przez lodowiec
Kodnitzkees.
Mijając otwarte szczeliny lodowcowe dochodzimy do formacji skalnej ubezpieczonej częściowo w stalowe liny. Uwieńczeniem tego wspinaczkowego odcinka jest nasz nocleg
w klasycznym schronisku alpejskim
– Erzherzog-Johann-Hütte (3454m
npm). Po lekkiej kolacji próbujemy
zasnąć, na tej wysokości to zadanie
arcytrudne. Sen jest płytki i przerywany, a pobudka już o 4.30. Jesz-

cze przed wschodem słońca zaczynamy podejście w asekuracji lotnej
po lodowo-śnieżnym stoku (Kleinglocknerkees) do podstawy skalnego
masywu szczytowego.
Odtąd zaczyna się to co „tygryski” lubią najbardziej – wspinaczka
na wschodniej ścianie aż do szczytu Klainglockner (3770m npm).
Stąd jeszcze ekscytujące przejście granią na wierzchołek główny
Grossglockner (3798m npm) zwieńczony pamiątkowym krzyżem cesarskim ustawionym w 25 rocznicę ślubu Franciszka Józefa I z Elżbietą
Wittelsbach (Sissi). Po kilku obowiązkowych zdjęciach rozpoczynamy trasę powrotną biegnąca tym
samym szlakiem. To bardzo niebezpieczny element przejścia wymagający sporej czujności przy mijaniu
innych zespołów linowych. Entuzjazm płynący z poczucia spełnionego celu zaciera zmęczenie. W szybkim tempie wracamy do wczorajszego punktu startu żegnając się
z Taurami (na jakiś czas…).
▬

Grań szczytowa pomiędzy Kleinglockner i Grossglockner
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Marek Niedźwiecki
u bydgoskich przyjaciół

P

opularny prezenter muzyczny Marek Niedźwiecki spędził ostatni weekend w Bydgoszczy. W piątek był gościem festiwalu Podróżnicy w Fabryce Lloyda,
w niedzielę opowiadał o swojej nowej
książce „Dyrdymarki” podczas
Śniadania na Trawie organizowanego przez Hotel Bohema i Rstaurację
Weranda w Parku Kazimierza Wielkiego. Pan Marek przyjaźni się od lat
z bydgoskimi restauratorami - Joanną
i Januszem Franczakami. Był m.in.
gościem cyklu Artyści w Bohemie

i prowadził „trójkową” listę przebojów Karramby. W ten weekend
mieszkał w Bohemie, a w wolny
sobotni dzień odwiedził Franczaków
w Pałacu Suchary.
Jak nam zdradził aktualnie nie
planuje następnych otwartych spotkań z słuchaczami. Ciągle jest pytany, do jakiego teraz przejdzie radia.
W odpowiedziach żartuje, że jak do
tej pory odwiedza z okazji wywiadów różne redakcje i sprawdza, gdzie
jest najlepsza kawa
▬

Na zdjęciu Marek Niedźwiecki w towarzystwie Joanny i Janusza Franczaków
oraz załogi Pałacu w Sucharach | fot. Piotr Nalewajk

Wichrowski będzie kręcił
film w Bydgoszczy

R

eżyser zdradził nam, że właśnie toczy ostatnie rozmowy przed finalizacją swojego
najnowszego projektu pełnometrażowego. Szczegóły poda nam niebawem, wiadomo jednak, że cały film
będzie kręcony w Bydgoszczy a zdjęcia zaczną się na początku przyszłego roku. Tym samym spełni się jego
marzenie, żeby stworzyć fabułę
w swoim rodzinnym mieście.
Robert Wichrowski, urodzony
w Bydgoszczy, absolwent łódzkiej
filmówki i mistrzowskiego kursu
reżyserii Andrzeja Wajdy. Obecnie
wykładowca Warszawskiej Szkoły
Filmowej. Zaczynał pracę jako dziennikarz bydgoskiego oddziału Gazety
Wyborczej, później przeniósł się do
Warszawy. W TVP był producentem

transmisji z Igrzysk Olimpijskich
w Sydney i Salt Lake City. Następnie
pracował w ITI Studio, gdzie współtworzył programy dla TVN.
Realizował teledyski wielu
gwiazd polskiej sceny muzycznej,reklamy społeczne i filmy dokumentalne m.in. „Łzy mistrzów” (wyróżniony na Festiwalu w Mediolanie)
i „W cieniu K2” (nagrodzony Grand
Prix w czeskich Teplicach).
Reżyser “Francuskiego numeru”, „Karuzeli”, „Syna Królowej
Śniegu” i „Kobiety Sukcesu”. Ma też
w dorobku kilka seriali w tym “Brzydula”, “Szpilki na Giewoncie” czy
“Komisarz Alex”. Obecnie pracuje
nad realizacją nowego sezonu popularnego serialu kręconego dla TVP –
„Leśniczówka”.
fot. fdb.pl▬

PiS idzie w ślady
Kukiza i Liroya

P

oseł Piotr Król kontynuuje swoją muzyczną pasję
i nagrał kolejny materiał
muzyczny. W czasie wakacji ukazała się piosenka „ Królowa chaosu” i to już trzeci utwór z autorskim
tekstem i zaśpiewany przez naszego
parlamentarzystę.
Muzykę skomponował Michał
Maciudziński. Wszystkie piosenki
można znaleźć w serwisie YouTube (po wpisaniu w wyszukiwarkę
nazwy projektu muzycznego „Niebiesky”).
Ciekawe czy za jakiś czas
będziemy mogli napisać o debiutanckiej płycie? Jak nam zdradził Piotr
Król jest to jego marzenie, a czy uda
się je spełnić to czas pokaże.
▬
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Zielona oaza
w centrum Bydgoszczy

O

siedle „Kolorowe Garbary” usytuowane jest w urokliwej części
śródmieścia Bydgoszczy przy ul.
Garbary 22. Mimo, że dookoła tętni życie
kulturalne i biznesowe, osiedle zaplanowano tak, by mieszkańcy nie czuli zgiełku
i pośpiechu dużego miasta.
Osiedle tworzą dwa, czterokondygnacyjne budynki, wokół których zaplanowano
przestrzeń wyłącznie dla mieszkańców adresu
Garbary 22. Wśród drzew, trawników i gazonów powstanie plac zabaw dla dzieci i siłownia
na świeżym powietrzu dla dorosłych. Na łonie
natury będzie można w spokoju pooddychać
świeżym powietrzem, poczytać książkę.

Zieleń wchodzi do mieszkań
Na czterech kondygnacjach powstaną nowoczesne mieszkania. Jako że będą one oddane
w stanie deweloperskim, każdy będzie mógł
zaaranżować je według własnego gustu i jak
sobie tylko wymarzy. Zaaranżowane zostaną za to przestrzenie wspólne. Profesjonalni

dekoratorzy wnętrz kreatywnie podeszli
do personalizacji każdego z pięter. Będą je
zdobić wielkie zdjęcia najbardziej znanych
atrakcji Bydgoszczy. Wymyślono też sposób,
natura „weszła” do środka przestrzeni lokatorskich. Ściany będą zdobić płyty z żywym
mchem chrobotkiem. To da poczucie bycia
blisko natury nawet pod dachem.

Udogodnienia dla wszystkich
Bloki na „Kolorowych Garbarach” budowane bez barier dla osób poruszających się
na wózkach. Do domów wchodzi się wprost
z poziomu uliczki. To bardzo ważne dla osób
niepełnosprawnych oraz rodziców, którzy
przewożą dzieci w wózkach.
Życie rodzicom ułatwia jeszcze jedno
rozwiązanie. Nie muszą przechowywać
wózków w domu. Wystarczy, że kupią jedną
z ogólnodostępnych komórek.
Niewątpliwym plusem dla wszystkich
jest to, że w każdej klatce zainstalowano
dużą przestronną windę.

W „Kolorowych Garbarach”
każdy znajdzie miejsce
dla siebie
W kamienicy powstanie
6 mieszkań po około 60 m kw.
W budynku w kształcie litery
„L” - 78 mieszkań: 55 mieszkań
o powierzchni 25-42 m kw.,
21 mieszkań będzie miało
powierzchnię 43-58 m kw.,
a 2 mieszkania będą miały
metraż 74 m kw.

www.kolorowegarbary.pl

www.wk-deweloper.pl
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oskonale wszystkim znane
kurzajki to potoczna nazwa
brodawki wirusowej, za której powstanie odpowiadają wirusy
brodawczaka ludzkiego (HPV). Zrogowaciałe grudki na skórze występują przede wszystkim na powierzchni
stóp i dłoni oraz na palcach i w okolicach paznokci. Szacuje się, że problemem brodawek wirusowych dotyka 7-10% populacji i statystycznie
najczęściej borykają się z nimi dzieci i młodzież w wieku szkolnym.

Zarażenie
Do zarażenia wirusem brodawczaka ludzkiego dochodzi bardzo
łatwo. Zakazić można się poprzez
bezpośredni kontakt, podobnie jak
w przypadku grzybicy. Do zarażenia może dojść w szkole, szatni,
na basenie, w hotelu. Tak naprawdę wystarczy dotknąć tego samego
przedmiotu, co osoba zainfekowana, skorzystać z tego samego prysznica lub wanny, czy chodzić boso po
hotelowym dywanie.
W szczególności narażeni są
domownicy, bliscy osoby borykającej się z problemem kurzajek.
Wówczas, bardzo istotne jest unikanie chodzenia na boso i jak najczęstsza dezynfekcja części wspólnych. Powszechne jest, że zainfekowany poprzez niewłaściwe leczenie,
skubanie lub próby zdrapywania,
sam roznosi wirusa i zaraża kolejne miejsca na swoim ciele. Dlatego
tak ważne jest, aby najszybciej podjąć leczenie.

Kurzajki – łatwo się nimi
zarazić, ale trudno je wyleczyć
Sprawdź, jak powstają, jak ich unikać i skutecznie się pozbyć.

Rozwój

je. To właśnie od kondycji zainfekowanego organizmu w dużym stopniu
uzależniona jest skuteczność leczenia,
które bywa długie i uciążliwe.
Z doświadczenia wiem, że leczenie
brodawek wirusowych wymaga czasu.
Zdarza się, że cały proces może trwać
nawet rok. Kluczowa jest tu jednak
odporność organizmu. Gdy dostrzegam, że przeprowadzane zabiegi nie
przynoszą efektów, proponuję swoim
pacjentom zbadanie poziomu witaminy
D3 oraz konsultację z lekarzem, który
podejmie decyzję o farmakologicznym
wsparciu organizmu. Kiedy odporność
podnosi się, wówczas wracamy do
leczenia zabiegowego i od razu osiągamy zamierzony cel, czyli wyleczenie
kurzajek. Małgorzata Gruszka – Roznoch, podolog.

Co ciekawe, osoba zarażona wirusem brodawczaka ludzkiego może
nie mieć żadnej kurzajki nawet przez
rok lub jeszcze dłużej. Zmiany na
skórze pojawiają się wówczas, gdy
poziom odporności organizmu male-

Istnieje wiele metod
leczenia kurzajek
również naturalnych. Jednak
bez względu na stan oraz
stopień zaawansowania
rozwoju brodawek
wirusowych, warto skorzystać
z pomocy specjalisty np.
podologa zajmującego się
przeciwdziałaniem i leczeniem
chorób stóp.

Kurzajki a odciski
Brodawki wirusowe pojawiające się na
dziecięcych stopach są bardzo często
mylone z odciskami. Tymczasem spe-

cjaliści wskazują, że problem odcisków
nie dotyczy dzieci mniej więcej do 13-15
roku życia. Ponadto brodawki wirusowe
mogą pojawić się w każdym, nawet najmniej dostępnym miejscu. W przeciwieństwie do odcisków, które tworzą
się tam, gdzie dochodzi do wzmożonego nacisku na dany fragment ciała.

Leczenie u specjalisty
Istnieje wiele metod leczenia kurzajek, również naturalnych. Jednak bez
względu na stan oraz stopień zaawansowania rozwoju brodawek wirusowych, warto skorzystać z pomocy
specjalisty np. podologa zajmującego
się przeciwdziałaniem i leczeniem
chorób stóp. Pozwala to zaoszczędzić
nie tylko czas, ale przede wszystkim
zdrowie. Specjalista na podstawie
wiedzy oraz doświadczenia zaproponuje najskuteczniejszą w danym
przypadku metodę leczenia miejscowego lub zabiegowego jak elektrokoagulację czy krioterapię.
▬
R

E

K

L

A

Jak przygotować organizm na jesień?
Okres jesienno-zimowy to duże wyzwanie dla naszego organizmu. Nasza naturalna
odporność się obniża przez liczne wahania temperatur i mniejszą ilość słońca. Jak zatem
przygotować się na tę porę roku?

M

usimy pamiętać, że nasz
układ odpornościowy to
cały zbiór mechanizmów,
których zadaniem jest zwalczanie
infekcji. W okresie od jesieni do
zimy, ze względu na liczne i nagłe
wahania temperatur, nasz organizm
jest szczególnie narażony na niekorzystny wpływ patogenów na nasz
organizm. Dlatego musimy wzmacniać naszą odporność w inny sposób.

Co zatem stosować na
wzmocnienie organizmu?
Na pewno powinniśmy zadbać
o uzupełnienie niedoboru witamin,
powstałego w wyniku mniejszej ilości słońca. Specjaliści zalecają stosowanie preparatów witaminowych
wzbogaconych o witaminę D, której
jesienią najbardziej nam brakuje.
W tym okresie szczególnie
powinniśmy unikać niezdrowego i wysoko przetworzonego jedzenia. Nasza jesienna dieta powinna
być obfita w kefiry, maślanki, ryby,
gotowane i świeże warzywa, świeże owoce i produkty pełnoziarniste.
Dzięki temu, dostarczymy naszemu

organizmowi niezbędnych witamin
i minerałów. Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem wzmocnienia odporności jest dodawanie cebuli i czosnku do naszych dań.
Kluczowe jest również dobre
nawodnienie organizmu. Picie minimum 1,5 litra wody dziennie pomoże w oczyszczeniu go z niebezpiecznych toksyn.
Przede wszystkim musimy się
dobrze wysypiać. Sen jest czasem na

odpowiednią regenerację organizmu.
Warto również wypróbować różne
techniki relaksacyjne, pomogą one
zredukować stres, dzięki czemu nasz
organizm będzie mógł się odprężyć.
Jak widać – zwiększenie odporności organizmu jest naprawdę proste! Wystarczy wyrobić w sobie
odpowiednie, dobre nawyki, a na
pewno nam się to opłaci
▬

pielęgnacja stóp
innowacyjne metody
w terapii wzrastających paznokci
brodawki wirusowe, modzele,
grzybica paznokci
ul. BBON 8

(Poradnie Specjalistyczne przy Szpitalu Św. Łukasza)

tel.

502 358 485
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Depresja wśród młodych
Rozmowa z dr n. społ. Anną Kobierecką-Dziamską, adiunktem Instytut Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

rowań na depresję znacząco wzrasta.
U dzieci depresja występuje rzadziej
niż u nastolatków.

dr n. społ.
Anna Kobierecka Dziamska
adiunkt w Instytucie Nauk
Społecznych oraz psycholog
w Akademickim Centrum
Medycznym przy Wyższej
Szkole Gospodarki

Depresja wśród nastolatków, to
coraz większy problem. W jakim
wieku dzieci najczęściej chorują?
Zgadza się, depresja w okresie dorastania to coraz większy problem.
Ważne jest, by o niej mówić, ponieważ może ona poważnie utrudniać
funkcjonowanie nastolatka teraz
i w przyszłości. Najczęściej choruje młodzież między 12 a 15 rokiem
życia. Należy powiedzieć, że
w okresie dorastania częstość zacho-

Rodzice powinni być czujni, ale
jak odróżnić zwykłe nastoletnie
„doły” od rzeczywistych symptomów depresji?
To jest pytanie dużej wagi – czy
mamy do czynienia z normatywnym obniżeniem 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 występujące przynajmniej przez kilka tygodni i przez
większą część dnia, pogorszenie
szkolnego funkcjonowania, wycofywanie się z kontaktów, zaburzenia
snu i apetytu. Młodzi ludzie zastanawiają się np. nad sensem życia i czasem ciekawi ich temat śmierci, jednak
myśli samobójcze i planowanie własnej śmierci to już objaw chorobowy,
wymagający pilnej interwencji i bardzo często hospitalizacji.
Czy rodzice ponoszą winę za
pogłębianie się depresji u swojego
dziecka?
Jestem daleka od obwiniania rodziców. Przyczyn depresji nastolatków
i czynników mających znaczenie
dla powodzenia leczenia oraz psychoterapii jest wiele. Na pewno kłopotliwy może być brak współpracy rodziców ze specjalistami – lekarzem i psychologiem, np. poprzez
nieprzestrzeganie zaleceń w przebiegu terapii. Trudność stanowić też

może zaniedbywanie dziecka przez
rodziców, brak z ich strony wsparcia
i właściwej opieki, deficyty poczucia bezpieczeństwa, pewnie nierozwiązane sprawy rodzinne, które ciążą wszystkim, ale nierzadko to właśnie dziecko szczególnie dotkliwie
doświadcza ich skutków.
A szkoła i system wychowania?
Niepowodzenia szkolne, osamotnienie nastolatka, nadmierny krytycyzm ze strony rodziców, czy przemoc mają niebagatelne znaczenie
w rozwinięciu 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 koncentracja na dobrach materialnych mają
znaczenie dla trudności doświadczanych 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 okresu dorastania.
Świat, w którym żyją nastolatkowie jest kreowany, jako niebezpieczny, pełen terroru i zła,
to również może napawać nasze
dzieci lękiem. Jak im pomóc?

Tu może pomóc urealnianie i pokazywanie szerszej perspektywy –
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 wskazywać dziecku – także poprzez swoje postawy – różne sposoby radzenia
sobie z wyzwaniami i trudnościami.
Jeśli młodzież uzyska w nas dorosłych autentyczne wsparcie, na pewno będzie im łatwiej odnaleźć się
w kryzysie dorastania. Warto wspomnieć o tzw. czynnikach ochronnych, o które warto zadbać. Są to:
silne więzi rodzinne, niezamiatanie
problemów pod dywan a omawianie
ich i poszukiwanie rozwiązań, dobra
atmosfera w szkole, sport. Dodałabym jeszcze gotowość dostrzegania przez nas dorosłych w młodym
człowieku OSOBY i kogoś, kto ma
prawo do różnych uczuć, także niepewności, 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 psychoterapeuty. To wstęp do pewnej zmiany
w myśleniu i przeżywaniu, z którego może pozytywnie skorzystać cała
rodzina.

A wzorce, jakie od nas dostają także 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 beznadziejny, świat jest niebezpieczny, nic dobrego mnie w nim nie spotka, to na pewno przez mnie. Takie
przekonania 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 rodziców, kiedy jest potrzebna interwencja psychologa czy też psychiatry?
Dziecko jest ponure, przygnębione,
drażliwe, utraciło zainteresowanie
aktywnościami lub rzeczami, które wcześniej sprawiały mu przyjemność, ogranicza spotkania ze znajomymi lub przestało wychodzić
z domu, gorzej idzie mu w szkole,
pogorszyły się oceny szkolne dziecka, 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 potencjalne zagrożenie zdrowia i życia
dziecka.
▬
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Skuteczna terapia uzależnień
w dobie pandemii
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Dlaczego nie warto zwlekać z decyzją o leczeniu i czy terapia uzależnień jest możliwa w trakcie epidemii? Na te oraz wiele innych pytań odpowiada
certyfikowany psychoterapeuta psychoterapii uzależnień od alkoholu i narkotyków Tomasz Wachowiak, twórca Ośrodka Terapii Uzależnień Forest.

Właśnie dlatego, że panują tam
doskonałe warunki! (śmiech). Zarówno lokalowe, bytowe, jak i przyrodnicze, klimatyczne, czy krajobrazowe. Czy ludzie uzależnieni mają być
skazywani na gorsze lub złe warunki. To ludzie tacy jak wszyscy inni.
Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że lepsi, bo mający często wgląd
w siebie, bardzo refleksyjni, wrażliwi, otwarci, doświadczający swojego
cierpienia, przez co są wewnętrznie
bogatsi. To elementy obce dla tych,
którzy mając problem, bagatelizują
go i spłycają do poziomu: „lubię pić,
a jak będę chciał, to przestanę”.

Z badań wynika, że podczas
pandemii i przymusowej izolacji
ludzie częściej sięgali po alkohol,
a u niepijących alkoholików
często dochodziło do nawrotów.
Dlaczego tak się dzieje?
To dość charakterystyczne reakcje
na lęk, stres i niepewność oraz nieumiejętność konstruktywnej reakcji na zagrożenie. Niestety alkohol
działa uspokajająco, kojąco, dodaje
animuszu i odwagi. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że dzieje
się tak tylko w pierwszej fazie, krótko po jego spożyciu. Potem staje się
depresantem i działa odwrotnie do
oczekiwanego efektu, czyli wzmaga
i wzmacnia lęk, poczucie zagrożenia,
niepewności. Staje się powodem do
kolejnego skorzystania z jego „uspokajających” właściwości i kółko się
zamyka, zataczając coraz szersze kręgi. Uzyskujemy wówczas efekt kuli
śnieżnej. Im większy lęk, tym większa ilość alkoholu lub innych środków psychoaktywnych powodujących
nasilenie lęku. Przy czym inaczej ten
mechanizm może zadziałać u ludzi
nieuzależnionych, gdy spożywanie
może być incydentalne i mieć charakter przejściowy, a inaczej u osób uzależnionych, gdzie faktycznie może
stać się przyczynkiem powrotu do
choroby alkoholowej. Zatem u podłoża nawrotu choroby alkoholowej czy
też okresowego zwiększania spożycia
leży poczucie niepewności, którego
w czasie pandemii wszyscy w różnej
skali doświadczaliśmy. Jedni radzili
sobie w sposób konstruktywny, drudzy destruktywny.
Wielu terapeutów musiało
zdecydować się na sesje online,
a to przecież nie to samo co
spotkanie twarzą w twarz. Czy ta
forma może zastąpić klasyczną
terapię?
Osobiście nie jestem zwolennikiem
tej formy terapii, jednak podążając
za współczesnością oraz w przypadku pandemii, trzeba się godzić na
inne rozwiązania. Moim zdaniem
spotkanie twarzą w twarz jest najlepszą z możliwych form terapeutycznych. Poza rozmową, w tym mimiką,
wyrażającą określone stany emocjonalne – elementami najważniejszymi dla przebiegu terapii – ważna jest
także postawa ciała, gesty, a nawet
takie aspekty jak zapach, ogólna
atmosfera miejsca, dzielenie tego
samego pomieszczenia, zajmowanie tej samej przestrzeni. Tych ostat-

nich elementów pozbawiona jest
terapia on-line. Zatem jest ona możliwa, przynosi określone efekty, ale
jest uboższa o wspomniane aspekty
i wiele nieuchwytnych subtelności,
które kamera po prostu pomija.
Czy każdy potrzebujący terapii
uzależnień powinien poddać się
terapii w specjalnym ośrodku?
Jakie korzyści ma taki sposób
leczenia?
Przed odpowiedzią warto zadać
pytanie, kim jest „każdy potrzebujący terapii uzależnień”? Czy każdy,
kto jest uzależniony? Czy też raczej
ten, kto chce w sposób konstruktywny poradzić sobie z problemem?
Skłaniałbym się ku twierdzącej
odpowiedzi w tym drugim pytaniu.
Zatem jeśli już ustaliliśmy, że osoba
potrzebująca to chcąca terapii uzależnień, warto zastanowić się, jakie formy może ona przyjąć i jakie możliwości terapeutyczne stoją przed taką
osobą. Należy pamiętać, że choroba, jaką jest uzależnienie, ma bardzo
indywidualny charakter i przebieg.
Spotykamy się z różnym jej nasileniem oraz poziomem destrukcji, jaką
wywołuje w organizmie i psychice.
Są osoby, którym wystarcza uczestnictwo w różnego rodzaju grupach
wsparcia, w tym np. AA, NA. Są także tacy, którzy będą wspierać się farmakoterapią i jeśli uzależnienie nie
przybrało jeszcze na sile, jest szansa,
że może okazać się to wystarczające.
Jednakże to psychoterapia, zarówno grupowa, jak i indywidualna jest
najbardziej skuteczną formą pomocy osobom uzależnionym. Zostało to także udowodnione naukowo.
Warto wspomnieć, że w procesie
psychoterapii można uczestniczyć
także w warunkach ambulatoryjnych, spotykając się z psychoterapeutą cyklicznie, jeden lub dwa razy

w tygodniu na tzw. sesje psychoterapeutyczne. Można łączyć psychoterapię z farmakoterapią oraz uczestnictwem w grupach samopomocowych. Generalnie łączenie różnych
form pomocy na pewno przyniesie
bardziej pożądany efekt niż korzystanie tylko z jednej z nich. Za najskuteczniejsze rozwiązanie uważam
kompleksowość, czyli połączenie
wszystkich dostępnych form pomocy, skumulowanie ich w jednym
miejscu, w ściśle określonym czasie, co zdecydowanie intensyfikuje cały proces. Takie możliwości
daje tylko ośrodek terapii o charakterze stacjonarnym, tj. zamkniętym.
Poza psychoterapią indywidualną,
farmakoterapią, procesem grupowym dochodzą bardzo ważne elementy społeczności terapeutycznej, która ma naprawdę wielką moc.
Co więcej, przebywanie 24h/dobę

z osobami mającymi ten sam problem, dzielenie się swoim doświadczeniem, uświadamianie sobie
tych samych pułapek, podobieństw
mechanizmów choroby i świadomość, że nie jestem SAM, że inni
przeżywają to samo i tak samo, jest
bardzo pomocne w procesie zdrowienia. Zatem forma ośrodka zamkniętego jest najbardziej skutecznym
sposobem pomocy osobom uzależnionym, gdyż jako jedyna gwarantuje kompleksowość i intensyfikację
wszelkich oddziaływań medycznych
i terapeutycznych w jednym miejscu
i czasie, gdzie wszystko podporządkowane jest terapii.
W waszym ośrodku
w Sępólnie Krajeńskim panują
doskonałe warunki. Dlaczego
zdecydowaliście się właśnie na
to miejsce?

Jak przebiega leczenie
w ośrodku w czasie pandemii?
Niewiele różni się od leczenia sprzed
tego okresu. Teraz pomimo trwania pandemii obserwujemy nawet
przyzwyczajenie się do niej, obniżenie poziomu lęku u wszystkich osób.
W początkowym okresie ośrodek był
całkowicie zamknięty, obowiązywał
zakaz opuszczenia go nawet w celach
rekreacyjnych, zakaz odwiedzin, przepustek oraz wszelkich wyjść. Obecnie
stosujemy standardowy reżim sanitarny polegający na zwiększeniu ilości
płynów dezynfekujących rozmieszczonych w różnych częściach ośrodka. U każdej osoby, która wchodzi do
ośrodka z zewnątrz, dotyczy to także
terapeutów, dokonywany jest pomiar
temperatury. Na wyjścia wyposażamy pacjentów w maseczki, ewentualnie ochronne rękawiczki. Instruujemy o zaleceniach. Poza tym w samym
ośrodku proces terapii wygląda jak
przed pandemią. Nie nosimy maseczek,
nie zachowujemy wobec siebie dystansu fizycznego, który terapeutycznie
jest wręcz niewskazany. W tym miejscu warto wrócić do charakteru sesji
on-line pozbawionych wielu elementów ważnych w leczeniu, w tym właśnie bliskości. Reasumując, poza wspomnianymi zaleceniami sanitarnymi
sam proces terapeutyczny przebiega
jak najbardziej normalnie, zwyczajnie
i tym samym bardzo efektywnie. ▬
Ośrodek Terapii Uzależnień
FOREST
ul. Leśna 1, Sępólno Krajeńskie
tel. 510 718 266
www.osrodek-uzaleznien.pl
Ośrodek Terapii Uzależnień
„Borowikowa”
ul. Borowikowa 20, Bydgoszcz
tel. 52 345 33 04
www.borowikowa.pl
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eśli chcesz skorzystać z zabiegów laserowych, jesień to najlepszy moment. Dlaczego? Bezpośrednio po takiej depilacji skóra może być lekko zaczerwieniona,
a u niektórych osób pojawia się
delikatny obrzęk okołomieszkowy.
To naturalna reakcja i szybko mija,
ale wygląda nieestetycznie. Po zabiegu nie można też korzystać z kąpieli słonecznych i zdecydowanie trzeba
unikać słońca.

Na czym polega depilacja
Promień lasera uszkadza mieszek
włosowy, który nie może funkcjonować normalnie. Jednocześnie energia pochłaniana jest przez melaninę,
czyli barwnik znajdujący się we włosie. Najlepiej efekty depilacji odczują brunetki o jasnej skórze. Im więcej
melaniny we włosie, a mniej w skórze, 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 odczekać przynajmniej miesiąc, aż skóra
zblednie. Jeśli nie zachowamy tego
terminu, może dojść do poparzeń.
Dlatego zima jest najlepszym okresem do depilacji włosków.

T

ajemnica
prawidłowego
oczyszczania tkwi w trzech
krokach. Pierwszy to usuniecie makijażu, drugi – przywrócenie jej naturalnego odczynu poprzez
tonizowanie. Trzeci krok polega na
nałożeniu odpowiedniego kosmetyku
pielęgnacyjnego.
„Kosmetolodzy przestrzegają
przed zmywaniem makijażu zwykłym mydłem. Odtłuszcza ono skórę, a więc zaburza jej lipidową warstwę ochronną. To prowadzi uszkodzeń naskórka i kolonizacji jego
powierzchni przez bakterie.”

Preparaty
myjące
Wybór środka do demakijażu zależy od rodzaju skóry. Sucha i skłonna
do podrażnień będzie potrzebowała mleczka o jak najmniej intensywnym zapachu, bo to właśnie dodatki
perfumeryjne najczęściej powodują uczulenia i podrażnienia. Mleczko powinno delikatnie natłuszczać,
by wzmocnić barierę ochronną i nie
powodować uczucia ściągnięcia.
Do oczyszczania tłustej cery lepsze będą preparaty lekkie, takie jak
żele, pianki czy kostki do mycia.
Mleczko jest potrzebne tylko do
demakijażu oczu.
Osoby, które nie mają żadnych
problemów z cerą często popełniają błąd i nie stosują żadnych specjalistycznych preparatów do usunię-

Jak skutecznie pozbyć się
włosków z ciała?
Sposób na depilację jest wiele. Którą metodę wybrać? Można je odrywać plastrami, golić lub niszczyć chemicznie.
Można też poddać się zabiegowi laseroterapii.

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

Depilacja w domu
Depilator – posiada wiele szybko
obracających się pęset, które wyrywają pojedyncze włoski. Nowoczesne maszynki mają systemy chło-

Demakijaż to podstawa
Dokładne oczyszczanie skóry twarzy jest najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym.
Tylko czysta skóra może swobodnie oddychać i w odpowiedni sposób przyjąć składniki
kremów.

dzenia, które niwelują ból podczas
zabiegu.
Pasta cukrowa – ma działanie
podobne do wosku i podobny sposób
użycia. Różnica polega na tym, że
używając wosku odrywamy plaster
w kierunku przeciwnym do rosnącego włosa, a z pastą cukrową zgodnie
z kierunkiem wzrostu.
Plastry – pokryte są warstwą zimnego wosku, który rozgrzewamy w kąpieli wodnej lub dłoniach.
Wyrywają włosy z cebulkami, ale
mają problem z tymi grubymi, które
rosną na nogach. Zadowalające efekty dają przy depilacji meszku nad
górną wargą.
Krem – zawiera w sobie substancje chemiczne rozpuszczające włosy.
Wykonanie zabiegu jest bardzo proste. Jednak technika ta ma też wady.
Wiele osób jest uczulonych na składniki kremu
me

cia makijażu. Dla nich doskonałym
wyborem są sydenty, czyli mydła bez
mydła. Doskonale oczyszczają skórę,
a jednocześnie zachowują nienaruszone jej naturalne pH.

A może
płyn?
Płyny micelarne można dobrać do
każdego rodzaju skóry. Bardzo
łagodnie, ale skutecznie oczyszczają
zarówno twarz jak i powieki i rzęsy.
Jednak w przypadku wodoodpornego tuszu potrzebny będzie specjalny
preparat, najlepiej dwufazowy. Przed
użyciem trzeba go wstrząsnąć, tak by
połączyć część olejową i wodną.
Kosmetyki te są bardzo wygodne
w użyciu, jednak nie nadają się dla
osób, które noszą szkła kontaktowe
lub mają bardzo wrażliwe oczy.

Tonik
obowiązkowy
Aby uniknąć podrażnień naskórka po usunięciu makijażu konieczne jest użycie toniku. Jego funkcję
jest przywrócenie naturalnego pH
skóry i przygotowanie do nałożenia
kremu.
Osoby z tłustą cerą powinny
pamiętać, że nie oczyszcza on porów,
a jedynie nawilża. Natomiast przy
suchej skórze może on w awaryjnych
sytuacjach zastąpić mleczko.
me
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ystarczy, że zbagatelizujemy niewielkie, lokalnie
umiejscowione problemy
- niby błahe niewłaściwe ułożenie
stóp - z upływem czasu, wpłynie ono
negatywnie na inne części naszego ciała, upośledzając je, powodując
dysfunkcje i ból.
Płaskostopie podłużne i poprzeczne, paluch koślawy (hallux valgus),
palce młotkowate, ze zmianami przeciążeniowym, modzele, odciski, wrastające paznokcie czy rany, zmiany skórne w postaci zrogowaceń
- wszystkie te nieprawidłowości zwykle wiążą się z nadmiernym przeciążeniem lub permanentnym tarciem.
Długie noszenie butów na wysokim obcasie lub nieprawidłowo ustawiona miednica, będą skutkować
przeciążeniami w przedniej części
stóp, tworzeniem się modzela (nadmierne pogrubienie skóry). Palce
układają się wówczas w pozycji młotkowatej, a na stawach po grzbietowej
stronie powstają bolesne odciski.
Wysokie obcasy, źle ustawiona
miednica sprzyjają również powstawaniu palucha koślawego. Początkowo wszystkie deformacje palców
mają charakter elastyczny i możliwa
jest ich pełna korekcja. Jednak wraz
z pogłębieniem deformacji może
dojść do przykurczów struktur okołostawowych, a co za tym idzie - korekcja zmian staje się coraz trudniejsza.
W gabinecie specjalistycznym,
podczas diagnostyki wykonujemy
badanie oglądowe, manualne wraz
z testami funkcjonalnymi, oceniamy całą postawę ciała, sprawdzamy

Dbajmy o nasze stopy,
bo to… podstawa
Stopy, to niemal nieustanny ruch i ciągłe narażenie na przeciążenia. Wszelkie nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu
rzutują na całą statykę i dynamikę naszego układu ruchu.

Wysokie obcasy,
źle ustawiona miednica
sprzyjają również
powstawaniu palucha
koślawego. Początkowo
wszystkie deformacje palców
mają charakter elastyczny
i możliwa jest ich pełna
korekcja.

ustawienie stóp i kolan pod względem koślawości lub szpotawości,
sprawdzamy ustawienie miednicy
i wyższych partii ciała. Badamy, jak
kolerują ze sobą.
Podczas badania komputerowego oceniana jest dynamiczna analiza
dystrybucji nacisków w trakcie stania i chodzenia, przetaczania ciężaru

ciała przez stopę. Dokonywana jest
ocena stabilometryczna.
Wyniki są podstawą do wdrożenia odpowiedniej terapii korygującej
przyczyny powstawania problemu
stóp. Nierzadko są to terapie wielokierunkowe, mające doprowadzenie
do zwiększenia zakresu ruchu w stawach ,odzyskaniu i poprawy funkcji pracy mięśni i więzadeł. Wadliwe
ustawienie stóp i nóg oraz wyższych
partii ciała, korygujemy przy pomocy zestawu ćwiczeń, wkładek indywidualnych i terapii manualnych.
Gdy widzimy i czujemy jakieś
nieprawidłowości w obrębie naszego
aparatu ruchu - nie zwlekajmy z rozpoczęciem leczenia. Właściwa diagnoza wraz z odpowiednio dobraną terapią mogą pomóc w odzyskaniu sprawności, a nierzadko wręcz
uniknąć zabiegu operacyjnego,
nie mówiąc o poprawie komfortu
codziennego funkcjonowania.
▬
R

Sposób na piękną czuprynę
Wielu z nas pod koniec lata zauważa, że włosy są suche i bez energii. Jak poprawić ich
kondycję po czasie słońca, kąpieli morskich i wiatru?

O

kazuje się, że za zły stan włosów odpowiadają nie tylko
choroby, rodzaj przyjmowanych leków, czy nieprawidłowa pielęgnacja skóry głowy. Ważne jest też
to, co jemy.
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Centrum
Zdrowia i Urody

wypadaniu włosów i regenerują tkankę
mieszka włosowego.
Inną cenną rośliną jest łopian,
a dokładniej jego korzeń. Olej z tej
rośliny pielęgnuje skórę głowy i pobudza mieszki włosowe. Dobre efekty daje też stosowanie wyciągów
z pokrzywy, miłorzębu i szałwi,
bogatych w składniki pobudzające
mikrokrążenie w skórze głowy.

Zdrowie w diecie
Co powinno znaleźć na talerzu, by
włosy rosły gęste i zdrowe? Potrzebne są nie tylko witaminy, ale i inne
składniki takie jak aminokwasy, czy
kwasy tłuszczowe.
Najważniejsze, by zacząć jeść
więcej ryb, tych tłustych, morskich,
ponieważ zawierają dużo kwasów
omega 3. Ich brak powoduje, że włosy stają się matowe i łamliwe. Podobnie dzieje się, gdy w diecie jest zbyt
mało białka pochodzącego z mięsa
i nabiału.
Jednak chcąc wzmocnić czuprynę, trzeba też jeść dużo owoców
i warzyw. I to w ich surowej postaci.
Może więc zdecydować się na wypijanie choćby jednej szklanki świeżo
wyciśniętego soku przynajmniej raz
dziennie?

E

Kosmetyki na ratunek

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 organiczne, saponiny, sole mineralne i flawonoidy. Ma też
dużo krzemu, który zwiększa grubość
włosów, ich elastyczność i wytrzymałość. Związki krzemu zapobiegają też

Włosy po lecie, na pewno będą potrzebować specjalistycznych zabiegów
wykonanych przez fachowca w salonie fryzjerskim. Szczególnie polecane są te nawadniające, odbudowujące
i wzmacniające. Do codziennej pielęgnacji warto zadbać o odpowiednie
kosmetyki. Nie powinny one zawierać silikonów, parabenów, mydła, czy
alkoholu. Lepiej sięgnąć po ekologiczne produkty z aloesem, keratyną lub
olejek z drzewa herbacianego.
ME
fot. ilustracyjne
#JesteśmyDlaWas

// zabiegi podologiczne i ortopodologiczne
// diagnostyka aparatu ruchu // pedicure specjalistyczny
// usuwanie hiperkeratoz, modzeli, odcisków,
brodawek wirusowych // terapia przeciwgrzybicza
// protetyka płytek paznokciowych
Monika Marglewska
specjalista ds. podologii, ortopodolog, kinezjolog,
ul. Orłowskiego 1 Bydgoszcz
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Kolorowa
chusteczka jak
biżuteria
Są kolorowe, zwiewne i podkreślają kobiecość. Apaszki
mogą dodać elegancji każdemu strojowi lub zmienić go
w bardziej niezobowiązujący. Wszystko zależy od tego
gdzie i w jaki sposób je zawiążemy.

Załóż czapkę!
Noszenie kapeluszy był kiedyś oznaką pozycji społecznej
i emanacją dobrego stylu. Jeszcze w latach powiewnych
żaden mężczyzna nie wyszedł z domu bez kapelusza.
Dziś wracamy do dawnych trendów.

C

hoć kapelusz na głowie nie
jest konieczny, traktowany
jest, jako gustowny dodatek
do strojów zarówno tych eleganckich, jak i tych niezobowiązujących.
Ich wybór jest ogromny tych minimalistycznych przypominających
meloniki, po takie z ogromnymi rondami wykonanymi ręcznie ze sznureczków lub słomy.

Na rybaka
Hitem od kilku sezonów jest bucket
hat, w dosłownym tłumaczeniu to
„czapka z daszkiem”, w rzeczywistości to miękki kapelusz z miękkim rondem. Kiedyś używali go wyłącznie
rybacy i wędkarze, był więc wykonany z nieprzemakalnych tkanin.
Dziś zakładają go kobiety. Jest traktowany y nieco jak modowy żart,
przymrużenie oka. Kolorowy bucket
hat można nosić do stylizacji rodem
z lat 90. Można też wybrać jego bardziej stonowaną wersję i założyć do
miękkiego płaszcza o kroju trencza.

Na żeńca
Gigantyczne słomiane kapelusze
pojawiły się po raz pierwszy w 2018
roku na pokazie Simona Porte Jacquemusa w kolekcji „La Bomba”.
Od razu stały się ulubionym wakacyjnym nakryciem głowy. Świetnie
chronią przed słońcem, a każdej stylizacji nadają ekscentrycznego sznytu. Lakierowane soczystymi kolorami
można założyć nawet do eleganckiego, wieczorowego garnituru. Modele

tych kapeluszy mogą mieć też podwinięty bok ronda lub postrzępione
brzegi. Te ostatnie świetnie uzupełniają stylizację boho. Nie tylko tę plażową. Do nich nosimy plecione duże
torby lub worki ozdobione frędzlami. Kapelusze z dużym rondem niestety, nie powinny być noszone przez
niskie panie o pełnych kształtach,
będą przytłaczać ich sylwetkę.
Modne kapelusze słomkowe mogą
mieć też małe, zgrabne rodno. Wtedy
ozdabiamy je apaszkami lub wstążką.
Najmodniejsza będzie czarna. Świetnie nadają się, jako uzupełnienie stylizacji romantycznej. Świetnie wyglądają również w połączeniu z klasycznymi dżinsami o białą bluzką.

Po francusku
Moda na berety noszone przez
kobiety
rozpowszechniła
się
w latach 30. Wróciła w 60. Teraz
berety znów są na topie. Mogą być
wełniane, filcowe, aksamitne, a nawet
skórzane. Nie jest ważne, w jakim
kolorze beret wybierzemy, mają być
to barwy intensywne, choć kreatorzy
mody wskazują na te czarne i intensywnie czerwone. Zaszaleć możemy
ż dobierając odpowiednie „zakończenie” tego nakrycia głowy. Filcowe
zazwyczaj wieńczy klasyczna antenka. Te dzianinowe mają pompony,
a skórzane ozdobne napy lub guziki.
Bezsprzecznie beret to modowy
hit sezonu. Malutkie aksamitne bereciki doskonale współgrają z małą czarną, dopasowanymi płaszczyki i stylizacją na lata 20. Kolorowe, wykonane

Kapelusz
typu Fedora
Ma szerokie rondo i wklęsłą
fałdę na czubku. Może być
dopełnieniem eleganckiej
lub swobodnej stylizacji.
Najmodniejsze modele są
w stonowanych kolorach
z interesującą ozdobą przy
rondzie.

na drutach uzupełnią natomiast strój
miejski. Nosi się je do bomberek, kurtek dżinsowych czy modnych w tym
sezonie trenczy. Natomiast berety klasyczne, wykonane z filcu świetnie się
prezentują w połączeniu z garniturami.

A la wielki Gatsby
Najbardziej klasyczne w swoim
kształcie kaszkiety produkowała od
drugiej połowy XIX, firma Stetson.
W czapce takiej paradował Robert
Redford w słynnym filmie „Wielki Gatsby” z 1974 roku. Jego biały kaszkiet uzupełniał strój sportowy. W sezonie wiosna-lato 2020 to
panie wybierają takie nakrycie głowy. Kaszkiet, zwany też baker-boy
będzie świetnie wyglądał w połączeniu z romantyczną sukienką jak
i ze spodniami garniturowymi, białą
koszulą i kamizelką.ME

A

paszki na początku swego
istnienia wcale nie były elementem stroju eleganckich
dam, tylko paryskich chuliganów
zwanych apaszami. Później, około
połowy XIX wieku zaczęli je nosić
robotnicy portowi. Ich chustki były
zazwyczaj czerwone.
Dopiero w latach 20. minionego wieku kolorowe chustki stały się
częścią kobiecego stroju sportowego. Zakładano je na szyję, by chronić ramiona i kark przed słońcem lub
wiązano jak opaskę na głowie, by
pot nie spływał na twarz podczas na
przykład gry w tenisa.
Co ciekawe, w tym samym czasie apaszka była też uzupełnieniem
męskiego stroju wieczorowego. Miała jednak postać długiego, białego,
wykonanego z jedwabiu szala. Panowie zakładali go by podkreślić czerń
fraka i cylindra.
Apaszka pozwala na totalną zmianę wizerunku przy kilku
ruchach dłoni. Można nią też modelować sylwetkę i podkreślać zalety
i tuszować wady. Jeśli należymy do
tych pulchniejszych niewiast apaszka zarzucona przez szyję z końcami zwisającymi po bokach sukienki,
optycznie wydłuży naszą sylwetkę
i zakamufluje wystający brzuszek.
Najlepiej w tym wypadku wybrać
taką o kontrastowych barwach
i deseniach, by skupiła na sobie czyjąś uwagę.

Apaszki można wiązać na wiele sposób, pomoże nam w tym specjalny pierścień wykonany z plastiku, drewna czy metali szlachetnych.
Nazywa się on scarf ring i można go
kupić w sklepie internetowym. Znajdziemy tam też filmiki pokazujące
jak w ciekawy sposób wykorzystać
możliwości apaszki. 
ME

Nawet
dwa lata,
tyle trwa proces powstawania
najbardziej eleganckich
apaszek Hermes. Mają one
bardzo ściśle określone
parametry: bok musi mieć
90 cm, a jedwab, z którego
stworzono chustkę ważyć
nie więcej i nie mniej, tylko
65 gramów. Pozyskuje się go
z 250 kokonów brazylijskich
jedwabników. Utkany materiał
trafia do Lyonu we Francji,
gdzie projektanci uzgadniają
motyw, który będzie
dominował w danym roku.
Powstaje tylko 10 nowych
modeli apaszek.
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ul. Gdańska 36, 517 905 361
● wykwalifikowane masażystki i terapeutki z Tajlandii i Bali
● masaże orientalne, tajskie, balijskie, lomi lomi
● orientalne zabiegi na twarz i ciało
● masaże sportowe, lecznicze
● masaż tajski stóp i pleców
● szeroka gama zabiegów relaksacyjnych
z użyciem aromatycznych olejków
● masaże dla par, kobiet w ciąży i seniorów
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Meksyk w Bydgoszczy
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Odwiedziliście już lokal Sicario Food przy Długiej 61 w Bydgoszczy?
Jeśli nie, to koniecznie musicie nadrobić zaległości!

S

icario Food to lokal street
food’owy z kuchnią teksańsko-meksykańską. Właściciel
i szef kuchni Piotr Sapożnikow zainspirował się tą kuchnią na początku 2014 roku, w międzyczasie odbył
podróże do Stanów Zjednoczonych
i Meksyku, skąd czerpał inspiracje.
Pan Piotr zdobył kilkukrotnie Złoty Widelec i nagrody Food Business Awards oraz „Orła Gastronomi
w Bydgoszczy”.
Kuchnia Sicario Food to przede
wszystkim świeżość, zdrowie i smak,
ale i idee proekologiczne, stosowane
są bowiem drewniane sztućce i papierowe opakowania. Cała załoga dba
o to, by goście zawsze byli zadowoleni i syci. Wszystkie dania są tworzone ze składników najwyższej jakości, co daje gwarancję niesamowitego smaku i możliwość wybrania się
w kulinarną podróż do Meksyku.
Jeśli chcecie spróbować swoich
sił w meksykańskiej kuchni, to poniżej zamieszczamy przepis na „Quesadilla z grillowanym indykiem”:

Co przygotować?
•
•
•
•
•

1 tortilla pszenna 25 cm
100 g piersi z indyka
100 g sera cheddar (startego na
wiórki)
10 g świeżej, posiekanej kolendry
20 g cebuli pokrojonej w piórka

•
•
•
•
•
•
•

10 g drobno posiekanego szczypioru
1 ząbek czosnku
3 gałązki tymianku
20 ml oliwy z oliwek
sól, pieprz
paprykę słodką
100 ml kwaśnej śmietany 18%

SICARIO FOOD
ul. Długa 61, Bydgoszcz
tel. 603 748 367
www.sicariofood.com

Jak przygotować
quesadillę?
Najpierw marynujemy indyka w oliwie, soli, świeżo mielonym pieprzu,
papryce słodkiej, tymianku i czosnku, a następnie odstawiamy na 30
min do lodówki. Po tym czasie, grillujemy mięso, a po przestygnięciu kroimy w cienkie plastry i przekładamy do miseczki.
Na rozgrzanej do 180°C patelni lub grillu kładziemy tortillę, a na
całej jej powierzchni rozkładamy:
• ser cheddar
• kolendrę
• cebulę
• szczypior
• grillowaną pierś z indyka
Gdy ser zacznie sie rozpuszczać,
składamy tortillę na pół i ściągamy
z patelni lub grilla, a następnie tniemy na 4 kawałki i przekładamy na
talerz. Możemy udekorować naszą
tortillę śmietaną lub wybraną salsa.
Smacznego!

Grzyby w roli głównej!
Grzybobranie w pełni! Spróbujmy zatem wykorzystać nasze leśne zbiory w nieco inny
sposób niż tylko w jajecznicy. Mamy dla Was propozycje, które sprawią, że od razu
pocieknie Wam ślinka! Soczyste kotlety mielone z grzybkami oraz szybki gulasz z kurczaka
to idealne menu na niejeden jesienny obiad.

Kotlety cielęce
(mielone)
z grzybami
Składniki:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

40 dag cielęciny bez kości
15 dag świeżych grzybów
5 dag czerstwej bułki
mleko
2 łyżki śmietany
1 jajko
olej lub oliwa
sól, pieprz
natka pietruszki

Sposób przygotowania:
Mięso zmielić w maszynce razem z namoczoną w mleku
i odciśniętą bułką. Grzyby oczyścić,
pokroić i usmażyć. Dodać do mięsa
razem ze śmietaną, jajkiem, posiekaną natką, przyprawić do smaku i starannie wymieszać.
Resztę
bułki
pokroić
w drobną kostkę i usmażyć grzanki.
Z przygotowanego mięsa uformować
10 kotletów, panierować je w grzankach, lekko ugniatając ręką i smażyć na rozgrzanym oleju bądź oliwie
z obu stron.

Gulasz
z kurczaka
z grzybkami
Składniki:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

pierś z kurczaka
1/4 szklanki śmietany
25 dag grzybów
mąka, olej, sól, pieprz
cebule, 1 papryka.
papryka mielona ostra
natka pietruszki
3 łyżki konc. pomidorowego
1 szklanka bulionu

Sposób przygotowania:
Mięso kurczaka pokroić w kostkę i zarumienić na rozgrzanym oleju. Dodać posiekaną cebulę i paprykę, posypać przyprawami i mąką.
Całość zalać bulionem i dusić
do miękkości. Grzyby oczyścić,
pokroić w plasterki i dodać do mięsa razem z koncentratem pod koniec
duszenia. Na koniec dolać śmietany
i przyprawić do smaku.

Smacznego!
| fot. pixabay
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Właściwe ciśnienie w oponach
Oszczędność pieniędzy i większe bezpieczeństwo

Może zauważyłeś ostatnio, że Twoje auto ma mniejszą przyczepność i dłuższą drogę hamowania? Albo jazda stała się niekomfortowa, samochód trochę
więcej pali lub słyszysz większy szum w kabinie? To tylko niektóre z konsekwencji niewłaściwego ciśnienia w oponach.

P

rawdopodobnie jesteś w grupie aż 58% kierowców, którzy za rzadko sprawdzają ten
parametr. Ciśnienie w oponach ma
ogromny wpływ na bezpieczeństwo
oraz ekonomię jazdy i nie może być
bagatelizowane. Jakie więc powinno być ciśnienie w twoich oponach?
Jak często sprawdzać ten parametr
i o jakich zasadach z tym związanych pamiętać?
Jeśli w Twoich oponach jest
za niskie ciśnienie, to: masz gorszą kontrolę nad pojazdem; szybciej
zużywasz opony; wydasz więcej pieniędzy na paliwo; ryzykujesz pęknięciem opony w czasie jazdy, które może prowadzić do poważnego
wypadku.
Cóż, powoli musimy przestawić się na jesień. Tak, tak - ona również ma istotny wpływ na ciśnienie w kołach – wraz ze spadkiem
temperatury, zmniejsza się poziom
ciśnienia powietrza w kole. Jeśli
więc sprawdzaliście ostatnio ciśnienie w oponach przed wyjazdem na
wakacje, to obecnie, w czasie drogi
do pracy niepotrzebnie niszczycie
swoje opony i pogarszacie przyczepność samochodu.
Przy
optymalnym
ciśnieniu w kole każde z nich zapewnia
powierzchnię styku wielkości mniej
więcej powierzchni naszej dłoni lub
pocztówki. Od tych czterech „pocztówek” zależy więc cała nasza przyczepność na drodze i bezpieczne
hamowanie. Jeśli ciśnienie w oponie jest zbyt małe albo zbyt duże, to
powierzchnia styku bieżnika z drogą znacząco się zmniejsza, co powoduje wydłużenie się drogi hamowania pojazdu. Dodatkowo nadmiernie
przegrzewają się warstwy wewnętrzne opon, co grozi ich zniszczeniem
i rozerwaniem

Ciśnienie powietrza w oponie
zmniejszone już o 0,5 bara
w stosunku do wartości
prawidłowej, wydłuża drogę
hamowania nawet o 4 metry!
Nie ma jednak jednej optymalnej
wartości ciśnienia dla wszystkich
opon, we wszystkich pojazdach.
To producent samochodu określa jakie ciśnienie jest dostosowane
do danego modelu czy wersji silnika. Dlatego prawidłowych wartości
ciśnienia trzeba szukać w instrukcji
obsługi lub na etykietach w drzwiach
pojazdu.
– Tylko przy poziomie ciśnienia – który ustalił producent dane-

ży o tym pamiętać także w nadchodzących zimniejszych porach roku,
gdy niska temperatura powietrza
znacznie zmniejsza poziom ciśnienia w oponie. Nieodpowiedni poziom
tego parametru znacznie pogarsza
również właściwości jezdne – warto
wziąć to pod uwagę, bo już niedługo
warunki na drogach będą stanowić
nie lada wyzwanie nawet dla najlepszych kierowców.

TPMS nie zwalnia z czujności!
go samochodu w procesie homologacji drogowej, biorąc pod uwagę m.in.
jego masę i moc – opona będzie przylegać do drogi możliwie największą
powierzchnią. Jeśli powietrza będzie
zbyt mało, to jedynym punktem styku auta z drogą będą barki bieżnika. W takich warunkach podczas
jazdy w kole dochodzi do nadmiernych przeciążeń i przegrzewania się
warstw wewnętrznych ścian bocznych opon. Po dłuższych podróżach
możemy spodziewać się nieodwracalnego zniszczenia osnowy i opasania. W najgorszym przypadku może
dojść do rozerwania opony w czasie jazdy. Przy zbyt dużym ciśnieniu
guma także nie styka się z jezdnią
tak, jak powinna – wtedy bowiem
opona przylega do niej jedynie środ-

kiem bieżnika. Do wykorzystania
pełni potencjału opon, w które inwestujemy nasze pieniądze, potrzebny
jest ich styk możliwie pełnym zakresem szerokości bieżnika do drogi –
zwraca uwagę Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku
Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

Jakie są zasady
prawidłowego sprawdzania
ciśnienia w oponach?
To nic skomplikowanego – w taką
huśtawkę pogodową, jaką mamy
obecnie, raz na 2 tygodnie skontrolujmy ciśnienie w oponach zimnych lub po jeździe nie dłuższej niż
2 km, np. na najbliższej stacji paliw
albo w serwisie oponiarskim. Nale-

W nowych samochodach homologowanych od listopada 2014 obowiązkowo montuje się TPMS –
system monitorowania ciśnienia
w oponach alarmujący o spadkach
ciśnienia w trakcie jazdy. Polski
Związek Przemysłu Oponiarskiego rekomenduje jednak, by nawet
w takich samochodach regularnie
kontrolować ciśnienie opon – niezależnie od wskazań czujników.
– Nawet najlepszy samochód,
wyposażony w doskonałe i nowoczesne systemy bezpieczeństwa może
nam go nie zagwarantować, jeśli
nie zadbamy odpowiednio o opony.
Większość informacji o ruchu pojazdu czujniki pobierają właśnie z koła.
Właściciele samochodów, które
mają automatyczne czujniki ciśnienia opon, nie powinni tracić czuj-

ności – system monitorowania tego
parametru jest pomocny pod warunkiem, że działa i nie został uszkodzony np. przez niefachowy serwis
opon. Poziom obsługi i kultury technicznej w warsztatach w Polsce jest
niestety bardzo zróżnicowany, a opony z czujnikami ciśnienia wymagają trochę innych procedur niż ogumienie bez czujników. Tylko warsztaty, które dysponują odpowiednimi
nawykami i narzędziami, mogą bezpiecznie podjąć się pracy z nimi. Niestety, zajmują się tym także przypadkowe warsztaty, które testują swoje
pomysły na przyspieszenie obsługi na kolejnych klientach. Znalezienie profesjonalnego serwisu ułatwia
Certyfikat Oponiarski PZPO – jest
to oznaka wysokiej jakości warsztatu, który został poddany testom
i dokładnie sprawdzony w ramach
audytu. Mapę warsztatów – polecanych przez producentów opon – które doskonale wiedzą, jak wymieniać opony tak, aby ich nie zniszczyć
i nie narazić klienta na niebezpieczeństwo, można znaleźć na stornie
certyfikatoponiarski.pl/mapa-serwisow – dodaje Piotr Sarnecki. (Źródło:
Genesis PR, Moto Data 2017 - Panel
użytkowników samochodów).
opracowanie Stanisław

#JesteśmyDlaWas

Gazda
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„Lewy”, coś ty narobił ?
M

ieliśmy już w futbolu afery
najróżniejszego autoramentu – obyczajowe, dopingowe, transferowe, korupcyjne, a nawet
kryminalne. Teraz jednak zaczynamy w tym aferalnym pędzie przekraczać pewną granicę. Otóż po meczu
Bundesligi, w którym Bayern Monachium ograł 8:0 Schalke 04 Gelsenkirchen, dziennikarz niemieckiego
Westdeutche Zeitung (WDZ) oskarżył Roberta Lewandowskiego o brak
szacunku dla rywali. Cóż takiego
„Lewy” zrobił, by narazić się na tak
poważny zarzut? Może zwymyślał
przeciwnika, opluł, brutalnie sfaulował? Nie. Grzechem kapitana reprezentacji Polski było zagranie, którym napastnik Bayernu popisał się
przy szóstym golu. Lewandowski
dograł piłkę do partnera tzw. krzyżakiem, czy – bardziej światowo
mówiąc – raboną. Zagranie polega
na tym, że zawodnik uderza piłkę nie
przed, a za nogą postawną, co wygląda niezwykle efektownie. Taki trick
wymaga nie tylko świetnej techniki piłkarskiej, ale także doskonałej
koordynacji ruchowej i wielkiej pewności siebie. Nieudana próba takiego
zagrania ośmiesza tego, kto stara się
go użyć. To ważne.
Dziennikarz WDZ argumentuje,
że takie zagranie, w takim momencie meczu (prowadzenie 5:0), miało
na celu upokorzenie rywali, pokazanie, jak wielką przewagę ma drużyna Mistrza Niemiec i jak wielka jest różnica w umiejętnościach
piłkarzy obu zespołów – ze szczególnym naciskiem na autora owej
„rabony”, czyli Roberta Lewandowskiego. A takie zachowanie – zdaniem pana Lothara Leuschena (on
jest autorem artykułu) – to właśnie
oznaka braku szacunku dla przeciwników. Napiętnowanie tego – zdaniem dziennikarza WZD – skandalicznego zachowania to nie wszystko. Skoro jest wina, Pan Leuschen
domaga się kary: „Posunął się o krok
za daleko. Cała radość ze spektaklu,
aby przeciwnik wyglądał śmiesznie,
nie ma nic wspólnego z piłką nożną. (...) Jeśli przyzwoitość i szacunek odgrywają rolę w wyborach, to
przez to, co zrobił, powinien stracić
szansę na nagrodę dla piłkarza roku.
To byłoby dobre”. Tyle Westdeutsche Zeitung. (W tym miejscu warto
wspomnieć, że już po publikacji niemieckiej gazety, UEFA ogłosiła listę
trzech zawodników, nominowanych
do tytułu Piłkarza Roku. Lewandowski znalazł się w tym wąskim gronie,
a jego rywalami będą – kolega z Bayernu Moanachium Manuel Neuer
i zawodnik Manchesteru City Kevin
deBruine. To wielkie wyróżnienie,
najbardziej prestiżowym laurem
dla piłkarza wciąż pozostaje jednak
„Złota Piłka” przyznawana w plebiscycie „Frane Football”).

ki w wykonaniu Lewandowskiego.
Tak jak kibice Barcelony czekają na
cuda Messiego, sympatycy Juventusu wypatrują fenomenalnych zagrań
Ronaldo, a ci z Liverpoolu tęsknią
do spektakularnych goli Salaha czy
Mane.
Jeśli za takie przewiny najwybitniejsi gracze mieliby być pozbawiani laurów, to za co mielibyśmy
nagradzać? Za siermiężną klepaninę
– jak mawiał Kazimierz Górski - ty
do mnie, ja do ciebie? Za „autobusy”
parkowane w polu karnym, za wycinanie równo z trawą tych, których
nie potrafimy dogonić czy ograć?
Długo miałem mieszane uczucia
w kwestii Złotej Piłki dla Lewandowskiego. W jego grze - do bólu
skutecznej i efektywnej - brakowało
mi tej „iskry Bożej”, cudownej, czasem bezczelnej pewności siebie i fantazji, jaką prezentują fanom Messi
czy Ronaldo.
I choć ostatecznie „France Football” pozbawił naszego kapitana lauru, do którego był zdecydowanym
faworytem (plebiscyt francuskiego
pisma odwołano z powodu pandemii), Robert Lewandowski w kolejnych nie będzie już tym trzecim,
wiecznie za plecami wielkiej dwójki.
Będzie wreszcie Primus inter pares.


Biorę „Lewego” w obronę, ale
tak naprawdę ujmuję się za wszystkimi piłkarzami, którzy już wcześniej spotykali się z takimi zarzutami. Bo w przeszłości rywale właśnie braku szacunku doszukiwali się
w genialnych zagraniach Neymara,
Ronaldinho czy Messiego. Zastanawiam się, gdzie wobec tego głosiciele tak pojmowanego respektu dla
przeciwników, chcieliby postawić
granicę? Przewrotka tak, ale rabona
nie? Piłkarską „siatkę” (przepuszczenie piłki między rozstawionymi
nogami rywala) wolno, ale „sombrero” (przerzucenie piłki nad atakującym rywalem) jest już upokarzające?
Zatrzymajmy się w tym szaleństwie,
bo za chwilę zniszczone zostanie
to, co w piłce nożnej najpiękniejsze
– radość z gry, rozmach, fantazja
i cudowne, zaskakujące, niekonwencjonalne zagrania.
Nikt nie zakłada, że w rywalizujących na boisku drużynach wszyscy
zawodnicy mają identyczne umiejętności i predyspozycje. Czy szybki jak
błyskawica skrzydłowy zostawiając za plecami wolniejszego obrońcę okazuje mu brak szacunku? Czy
Cristiano Ronaldo skaczący do piłki
o metr wyżej od rywali próbuje ich
upokorzyć?
Ten, kto spróbuje wprowadzać
do futbolu tę specyficzną, sportową „poprawność polityczną”, tak

Posunął się
o krok za
daleko.

JK

Robert
Lewandowski
Obecny klub

Cała radość ze spektaklu,
aby przeciwnik wyglądał
śmiesznie, nie ma nic
wspólnego z piłką nożną. (...)
Jeśli przyzwoitość i szacunek
odgrywają rolę w wyborach,
to przez to, co zrobił,
powinien stracić szansę na
nagrodę dla piłkarza roku.
To byłoby dobre.

Bayern Monachium

Urodzony w
Warszawa

Wiek
32 lata (21.08.1988)

Pozycja
naprawdę będzie grabarzem dyscypliny. To nie gigantyczne pieniądze zaangażowane w piłkę nożną,
bajeczne kontrakty, piękne stadiony i transmisje TV na kilkadziesiąt
kamer przyciągają kibiców. Magnesem są ci, którzy umiejętnościami
i boiskową fantazją wyrastają ponad
przeciętność. Kto pamięta doskonałych brazylijskich piłkarzy, którzy
w 1958 roku zdobyli Mistrzostwo
Świata? Co mówią przeciętnemu
kibicowi nazwiska Gilmara, Djalma Santosa, Mauro, Zózimo, Níltona

Napastnik
Santosa, Vavy, Amarildo czy Zagallo? Oni byli Mistrzami Świata, ale
z tamtej drużyny pamiętamy artystów – Pelego i Garrinchę! Zachowując właściwe proporcje - w Bayernie kibice przychodzą na Alianz
Arenę nie po to, by oglądać Kimmicha, Goreckę, Boatenga czy Pavarda.
Oni chcą oglądać rabony, rulety, siatki, sombrera i inne – równie egzotycznie nazywane – sztuczki i tric-

Wzrost
184 cm

Noga
Prawa

Waga
80 kg
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J.K. - Kończy się wrzesień, ku końcowi zbliża się też sezon w sportach samochodowych. Jak sobie
radzicie?
Marcin Gagacki – bydgoski kierowca rajdowy i rallycrossowy, dwukrotny rajdowy mistrz i dwukrotny wicemistrz Polski w grupie N, zdobywca rallycrossowego Pucharu Polski,
dwukrotny wicemistrz Polski w rallycrossie.
- Sezon 2020 jest dla nas praktycznie zakończony. Z uwagi na pandemię część sponsorów wycofała się
z finansowania rallycrossu. Również
my jako ekipa Oponeo Motorsport,
dbając o interes własny oraz kibiców, zrezygnowaliśmy z organizacji w Toruniu rund rallycrossowych
Mistrzostw Polski. Odpuściliśmy ten
sezon również jako zespół ścigający
się w tych zawodach, uznaliśmy, że
ryzyko i dla nas, i dla naszych pracowników jest zbyt duże. Połowę
mojego zespołu sportowego stanowią
ludzie na co dzień pracujący w moim
warsztacie samochodowym. Jakiekolwiek kłopoty zdrowotne, ewentualna kwarantanna byłby katastrofą
nie tylko sportową, ale i biznesową.
Dlatego postanowiliśmy przeczekać.
J.K. - To jeśli chodzi o rally cross.
A co z rajdami? Starty na krajowych OS-ach już nie chodzą ci po
głowie?
M.G. - Chodziły, chodzą i pewnie
będą chodzić. Faktem jest, że cały
mój zespół sportowy przestawił się
obecnie na rallycross, ale jeszcze 3
lata temu mieliśmy znakomitą Skodę Fabię R5 i startowaliśmy w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski. Jednak po długim
i trudnym namyśle zdecydowaliśmy,
że nie rajdy, ale rallycross będzie
naszą główną formą aktywności.
My tę dyscyplinę budowaliśmy
w Polsce od zera, zaczynaliśmy od
okręgowych zawodów folkrace,
później był Puchar Polski, wreszcie
po długich staraniach otrzymaliśmy
umowę na realizację Mistrzostw Polski Rallycross. To był ten moment,
gdy byliśmy tak naprawdę w szczytowym punkcie mojej rajdowej kariery. Z Marcinem Bilskim startowaliśmy w RSMP naszą Skodą Fabią.
Pierwszy OS w sezonie przejechany tym samochodem okazał się zwycięski i było ogólnie super. Wtedy
nadeszła umowa na organizację rallycrossu. Musieliśmy podjąć decyzję - pozostać w rajdach czy postawić na rallycross. Długo ważyliśmy
za i przeciw – i w jednej, i w drugiej
dyscyplinie byliśmy w połowie sezonu. Ostatecznie postawiliśmy na rallycross. Nie bez znaczenia był tu głos
Oponeo, mojego sponsora rajdowego,
ale także sponsora cyklu rallycrossowego. Z ich – czysto marketingowego - punktu widzenia rajdy przynosiły mniejsze korzyści. Dlatego z nich
zrezygnowaliśmy. Ale zależało nam
też na odbudowie dyscypliny – ciekawej, emocjonującej, najbardziej
spektakularnej w sporcie samochodowym. Dziś uważam, że była to
dobra decyzja, zrobiliśmy coś mega
fajnego. Wyciągnęliśmy polski rallycross z niebytu. Siedem lat temu
zaczynaliśmy z dwunastoma samo-

Bydgoski sport samochodowy

„Koronawirus
skasował nasz sezon”
Rozmowa z kierowcą rajdowym i rallycrossowym Marcinem Gagackim
chodami w stawce i siedemnastoma
kierowcami – wtedy przepisy pozwalały, by jednym autem mogło ścigać
się dwóch kierowców. W ubiegłym
sezonie na starcie mistrzostw mieliśmy już 130 zawodników. To zestawienie jest najlepszą odpowiedzią na
pytanie, czy było warto.
J.K. – Dyscyplina, której się
poświęciłeś, przeszła przez tych
kilka lat prawdziwą rewolucję, od
zawodów folkrace, gdzie na starcie
stawały tak naprawdę stare graty,
których nie żal było rozbijać często
w bezpośrednim kontakcie z rywalami. Dziś w rallycrossowych MP
oglądać możemy auta z najwyższej półki. Czym się teraz ścigają
najlepsi?
M.G. - Jeśli mówimy o tych klasach flagowych – przede wszystkim
o SupeCcars, są to obecnie samochody jeżdżące w Mistrzostwach Świata. Nasz zespół Oponeo ma dwa takie
auta. Samochodem, który stawał na
podium MŚ, jeździł Tomasz Kuchar

- teraz jeździ nim Kuba Przygoński.
Takim samochodem jeździ też Marcin Wicik, a Zbyszek Staniszewski, kierowca rajdowy, który jest
z nami od zeszłego roku, zbudował
auto korzystając wyłącznie z części i podzespołów, z jakich korzysta
się w Mistrzostwach Świata. W tej
najwyższej klasie startują naprawdę
topowe samochody rallycrossowe.
Dla profesjonalistów są jeszcze
dwie klasy – SuperNational 2000
plus i 2000 minus (chodzi o pojemność silników). Tu także ścigają się
auta w niczym nieustępujące tym na
europejskich torach. Są to pojazdy
z napędem na jedną oś, często budowane przez renomowane stajnie rajdowe. Parametry tych aut sprawiają,
że rywalizacja w tych klasach jest
wyjątkowo zacięta i widowiskowa.
Jest też podklasa najwyższej grupy – SuperCars Light, w której startują samochody z rajdową przeszłością. To był mój pomysł, bo w pewnym momencie miałem na placu 4
rajdowe Mitsubishi Lancery, którymi

startowałem w RSMP w byłej grupie
N. Takich samochodów jest w Polsce sporo, a nie bardzo mają się gdzie
ścigać. Mistrzostwa Polski odpadły, mogą więc próbować szczęścia
w zawodach niższej rangi. My dajemy im drugą młodość. Na torze taka
czteronapędówka daje świetne widowisko dla kibiców, a gdy trochę popada, w niczym nie ustępuje tym rallycrossowym potworom. Wiadomo,
moc często kierowcy przeszkadza.
Ważną klasą jest RWD Cup.
Tak naprawdę od niej zaczęliśmy
odbudowę rallycrossu w Polsce. W tej
klasie ścigają się różne modele BMW.
Dawno temu na bazie modelu E36
stworzyliśmy przepisy z bardzo surowymi ograniczeniami – w zasadzie
w tych autach nie można było niczego
przerabiać. Obecnie przepisy zostały
poluzowane, ale silniki i skrzynie biegów nadal muszą pochodzić z aut produkowanych seryjnie.
Po kilkudziesięciu kierowców
startuje w klasie SC Cup za kierownicami Fiatów Seicento i Cinqu-

ecento. To klasa przede wszystkim
dla ludzi młodych i dla tych. którzy
dysponują niewielkim budżetem.
Tu moc i parametry samochodów
nie są może imponujące, ale zaangażowanie i ambicja kierowców
ogromne.
J.K. - Kuchar, Przygoński, Gagacki to nazwiska znane i cenione
w rajdowym świecie. Teraz spotykamy ich w rallycrossie. Czy to
znaczy, że rajdy tracą popularność
na rzecz wyścigów na torze?
M.G. - Rajdy nie ustąpią, to zupełnie inne wrażenia i dla kierowców,
i dla kibiców. Gdy w 2006 roku startowałem w rallycrossie 500-konną
Toyotą Celicą, bawiłem się świetnie,
ale po sezonie pomyślałem, że tego
jeżdżenia było trochę mało – łącznie
może kilkadziesiąt kilometrów. Wtedy łączna długość OS-ów w jednym
tylko rajdzie wynosiła nierzadko 150
- 200 kilometrów.
Poza tym dla kierowcy rajdy
to zupełnie inne wyzwanie, inny

naszabydgoszcz pl 35
rodzaj adrenaliny. Walczymy z czasem i mierzymy się z własną psychiką, z ograniczeniami, które musimy
pokonać. Trzeba być bardzo skupionym, słuchać pilota, pilnować trasy,
panować nad pojazdem – wszystko to
jednocześnie. A trzeba pamiętać, że
jeden błąd może kosztować w rajdzie
bardzo dużo. To taka jazda blisko
cienkiej krawędzi. Ja na szczęście
uniknąłem w swojej rajdowej karierze poważniejszych przygód.
Rallycross więcej wybacza,
pozwala puścić wodze fantazji.
Tu można jechać na 110% możliwości. To dla kibiców bardzo atrakcyjne
– jedność miejsca i czasu akcji, cały
wyścig można zobaczyć z trybun,
na torze wciąż coś się dzieje – jedna
klasa kończy, druga niemal natychmiast zaczyna. Dodatkowo zaraz po
zawodach można spotkać się z kierowcami i mechanikami, zobaczyć
auta, porozmawiać. Tak, dla kibiców
rallycross to prawdziwa frajda, ale
ci, którzy kochają rajdy, z pewnością
z nich nie zrezygnują.
J.K. - Kibice z Bydgoszczy, chcący
zobaczyć rywalizację w rallycrossie, najbliżej mają do Torunia
M.G. – Niestety, już nie. Po naszej
rezygnacji z organizacji rund MP,
Polski Związek Motorowy zmienił kalendarz imprez i Toruń z niego wypadł. Wobec tego Mistrzostwa

E

uroposeł Ryszard Czarnecki, honorowy patron meczów
ŻRP: – To dla mnie ogromny
honor, zaszczyt i powód do dumy,
że już po raz piąty z rzędu mogę
być honorowym patronem meczów
żużlowej reprezentacji Polski, nie
mówiąc już o tym, że mogę usiąść
obok Tomasza Golloba – legendy
i ikony polskiego żużla, który wprowadził go na zupełnie inną ścieżkę
rozwoju i uczynił zeń sport narodowy. Jesteśmy niespełna tydzień od
bardzo ważnego meczu z dwukrotnym mistrzem Speedway of Nations,
meczu rozgrywanego w bardzo żużlowym mieście, które po latach wraca do grona organizatorów najważniejszych imprez żużlowych. Wierzę, że ten test-mecz w Bydgoszczy
z Rosją, przed Speedway of Nations,
swoistymi mistrzostwami świata,
będzie szczęśliwym etapem w kończącej się przygodzie trenera Marka
Cieślaka z reprezentacją Polski.
Michał Sztybel, zastępca prezydenta Bydgoszczy: -Cieszymy
się, że po wielu latach ten europejski czy nawet światowy żużel wraca do grodu nad Brdą, na stadion
przy Sportowej. Polska stolica żużla się odkopuje i buduje kolejną trybunę – właśnie dzisiaj otworzyliśmy
przetarg na projekt drugiej trybuny.
Za sprawą tego meczu o Bydgoszczy
będzie głośno zarówno w Polsce, jak
i w Rosji i będzie się nazwę naszego
miasta odmieniało przez przypadki,
bo przecież zarówno w reprezentacji
Polski, jak i w reprezentanci Sbornej
znajdują się zawodnicy którzy byli
i są nadal związani z Bydgoszczą.
Jerzy Kanclerz, prezes Polonii
Bydgoszcz: – Dziękujemy firmie

Polski w rallycrossie to w tym roku
trzy rundy w Słomczynie i jedna
na torze Sosnova w Czeskiej Lipie.
Jak będzie wyglądał przyszły sezon
- nie wiadomo.
W tym roku tor rallycrossowy
miał powstać w Poznaniu, niestety, pandemia spowodowała, że na
razie wycofano się z tych planów.
Tak więc w chwili obecnej pozostał
nam tylko jeden czynny tor w kraju
– Słomczyn. Tam stała infrastruktura sprawia, że ewentualne odwołanie zawodów nie jest finansową
katastrofą. My, organizując zawody w Toruniu, tak naprawdę wynajmowaliśmy obiekt, na którym część
infrastruktury trzeba było – sporym nakładem środków – stworzyć.
Dodatkowo obostrzenia związane
z pandemią – chodzi o liczbę kibiców na zawodach, dystans społeczny itp. – sprawiły, że na tym nieogrodzonym, trudnym do upilnowania
terenie nie bylibyśmy w stanie sprostać surowym wymogom sanitarnym. Z drugiej strony i my, i sponsorzy uznaliśmy, że rywalizacja bez
kibiców nie ma sensu. Od lat staraliśmy się, by oglądały nas tysiące,
teraz ściganie przy pustych trybunach byłoby bez sensu.
J.K. - Jeśli spytać kogokolwiek
o gwiazdę motosportu w Bydgoszczy, to na pierwszym miejscu

wymieni żużlowca, na drugim żużlowca, a na trzecim… też żużlowca. Jesteś najbardziej utytułowanym kierowcą z Bydgoszczy, masz
medale Mistrzostw Polski, nie
szkoda ci trochę, że wciąż jesteś
gdzieś w cieniu, na uboczu?
M.G. - Nie brakuje mi popularności,
ale trochę szkoda, że Bydgoszcz nie
wykorzystuje potencjału, jaki drzemie w sporcie samochodowym. Czyniliśmy nawet podchody, by gdzieś
w okolicy zbudować tor rallycrossowy. To jednak zbyt duże wyzwanie
nawet dla miasta, choćby znalezienie
15 – 20 hektarów terenu, dodatkowo
w dobrej dla kibiców lokalizacji, ale
położonego z dala od zabudowań, by
nie uprzykrzać życia mieszkańcom.
Jeśli chodzi o medialny
oddźwięk naszych sukcesów - to
jest, jak jest, choć przecież mamy
się czym chwalić. Jestem pierwszym
– i jak na razie jedynym – bydgoszczaninem, mającym na koncie tytuły
rajdowego Mistrza Polski. Szkoda, że
nie wykorzystuje się tego do kreowania wizerunku miasta. My zawsze
podkreślamy, że jesteśmy kierowcami z Bydgoszczy. Mało tego, kilka lat temu, przy wsparciu prezesa
Oponeo Darka Topolewskiego, stworzyliśmy film promocyjny, pokazujący nasze miasto z perspektywy kierowcy samochodu rajdowego. Złożyliśmy taki projekt w konkursie

na film promujący miasto i wygraliśmy. Wyszło to naprawdę nieźle,
ale potencjał tego filmu jak na razie
też nie został w pełni wykorzystany.
Takich drobiazgów jest sporo, choćby fakt, że jedyną kobietą startującą
w rallycrossie jest bydgoszczanka
Beata Borowicz.
Wierzymy, że to się zmieni, że
nie tylko te flagowe dyscypliny –

żużel, koszykówka, siatkówka, piłka nożna – ale i te nieco niszowe, jak
nasza, będą mogły liczyć na wsparcie miasta, w zamian dając znakomite wyniki sportowe. Bo wciąż chcemy ścigać i nie składamy jeszcze
broni.
rozmawiał JK

Speedway Polska-Rosja
Pierwszy raz w historii żużlowa reprezentacja Polski rozegra mecz przy ul. Sportowej

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w obiekcie Polonii Bydgoszcz przy ul. Sportowej 2 podano nieco
szczegółów na temat wtorkowej imprezy. Podano również składy obu drużyn.

śnie to będzie gwarantem dobrego
widowiska. No i mamy dla kibiców
wspaniałą niespodziankę – podczas
zwodów ogłoszona zostanie decyzja o uhonorowaniu Tomasza Golloba wprowadzeniem do Galerii Sław
Żużlowej Reprezentacji Polski.
Tomasz Gollob, dyrektor sportowy Polonii Bydgoszcz: – Staram się
nigdy nie obrażać na to co było, ale
wręcz przeciwnie – zawsze pomagać kolegom, reprezentacji Polski na
ile będę w stanie i o ile zostanę o to

One Sport, że pozwala nam wracać
do gry – organizować zawody światowej rangi, zdawać dobrze ten egzamin. Nie może być inaczej – dołożymy z Tomkiem Gollobem wszelkich
starań, żeby pojedynek polsko-rosyjski stał na jak najwyższym poziomie.
A być może doczekamy się powrotu
Grand Prix do Bydgoszczy…
Karol Lejman, firma One Sport:
– I ja wierzę, że te wielkie imprezy
do Bydgoszczy wrócą i będziemy
się cieszyć oglądaniem tu wspaniałych widowisk sportowych. Wiele

wskazuje na to, że odbudowa sportu żużlowego w Bydgoszczy jest na
właściwych torach i będzie postępowała w kolejnych latach, a ta
wspomniana już organizacja wielkich imprez będzie naszą dołożoną
do tego dzieła cegiełką. Mecz Polska- Rosja będzie kluczowym dla
naszych zawodników przed tym najważniejszym wydarzeniem, jakim
będzie finał Speedway of Nations.
Rywal przyjedzie do Bydgoszczy
godny, wielkie nazwiska, niełatwe
zadanie przed Polakami, ale wła-

Składy reprezentacji:
Polska: Bartosz Zmarzlik,
Szymon Woźniak, Patryk
Dudek, Bartosz Smektała,
Janusz Kołodziej, Dominik
Kubera.
Rosja: Artem Łaguta,
Wadim Tarasienko, Grigorij
Łaguta, Wiktor Kułakow,
Emil Sajfutdinow, Andrej
Kudiaszow.

poproszony. Jestem do dyspozycji.
A co do wtorkowego meczu z Rosją?
Bydgoszcz jest przygotowana, by
wrócić do wielkich rzeczy, takich
jak właśnie Grand Prix. Cieszę się,
że stadion się buduje i moją prośbę
aby patrzeć na to zadanie poprawnym wzrokiem, kieruję zarówno do pana posła Czarneckiego jak
też do władz Bydgoszczy, żeby nie
było przeszkód. Róbmy ten stadion
i cieszmy się tym, co będzie się tu
działo 29 września.
Marek Cieślak, trener reprezentacji Polski: – Szykujemy się do Speedway of Nations. Nie jest to moja
ulubiona formuła. Jeździ się dwa dni
po to, żeby później jeden bieg zadecydował o tym czy ktoś wygrał, czy
przegrał, ale musimy dostosować
się do tych reguł. Do tej pory mamy
w dorobku tej imprezy na koncie dwa
medale: brązowy i srebrny, a więc
pora na złoto. Troszkę mamy problem,
gdyż kadra nie jest tak skompletowana jak byśmy chcieli. Rosjanie, dwukrotni zdobywcy złota w Speedway of
Nations, przetestują, na co nas stać…
tekst i zdjęcia Stanisław

Gazda
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ażdy, kto zaczyna czytać ten
tekst, sięga po niego, mając
już w głowie Novaka, o którym piszę. W końcu Nowaków mamy
w kraju dostatek (takie nazwisko
nosi w Polsce ponad dwieście tysięcy osób) i zapewne wielu z nich pod
etykietę „paskudny” mogłoby się
zakwalifikować. Przykro mi, jeśli
nowakofobów rozczaruję, bohaterem
tego felietonu jest bowiem Novak
Djoković. Sportowiec wybitny, we
wszystkich zestawieniach najlepszych tenisistów w historii umieszczany w ścisłej czołówce, prywatnie miły facet, dusza towarzystwa
i filantrop, uwielbiany na Bałkanach, jednak w innych częściach
świata powszechnie traktowany jako
- nie tylko tenisowe - enfant terrible.
Konsekwencja, z jaką kibice tenisa
nie lubią Novaka, jest zadziwiająca,
Doszło do tego, że znany amerykański dziennikarz Ben Rothenberg tak
(żartobliwie) zestawił listę najbardziej lubianych tenisistów świata:
• Roger Federer
• Rafael Nadal
• Ktokolwiek grający przeciwko
Novakowi Djokovićowi
Nawet w turniejach, w których
Novak zachwyca swoją grą, jego
cudowne wręcz zagrania, zamiast
z aplauzem, spotykają się z gwizdami. W ubiegłorocznym finale Wimbledonu Serb grał nie tylko przeciwko
uwielbianemu przez tłumy Rogerowi Federrerowi, ale także przeciwko
zgromadzonej na korcie publiczności. Ta - rywala Djokovića nagradzała
brawami nawet po podwójnych błędach serwisowych. Lider rankingu
ATP o takiej przychylności widzów
mógł tylko pomarzyć. W tej fali „nielubialności” tenisisty z Bałkanów
dochodzi do sytuacji niewytłumaczalnych, czasem wręcz niesmacznych. Na przykład ta w ubiegłorocznym US Open. W czwartej rundzie w meczu ze Stanem Wawrinką
Novak doznał kontuzji barku i poddał
spotkanie. Z reguły w takiej sytuacji
sportowiec może liczyć na wsparcie
publiczności, oklaski współczucia
i otuchy. Ale nie Djoković – on dostał
na korcie w Nowym Jorku buczenie
i gwizdy.
Wielu tenisowych ekspertów
zastanawiało się i zastanawia, skąd
ta powszechna niechęć do – bez wątpienia – jednego z najwybitniejszych
tenisistów w historii. Wskazywano
na różne przyczyny. Niektóre z nich
są natury sportowej – mimo niewątpliwej klasy tenis Djokovića uważany jest za nudny. Piekielnie skuteczny, ale nudny. Serbowi zarzuca
się brak kreatywności. Jest konsekwentny, perfekcyjny, zmusza rywali
do błędów, ale fajerwerków technicznych, brawurowych akcji w ofensywie jest w jego grze jak na lekarstwo.
Do tego dochodzą niestandardowe zachowania na korcie – przerwy
medyczne przez wielu uznawane za
element taktyki (zdarza się, że Novak
musi z nich korzystać akurat wtedy,
gdy rywalowi idzie świetnie), dyskusje z arbitrami i publicznością, ciskanie rakietą, etc. Ale przecież takich
nerwusów oglądaliśmy na korcie
wielu. Niektórzy - jak choćby John
McEnroe - oprócz irytacji budzi-

Ten paskudny Novak

li w kibicach choćby cień sympatii.
Ale nie Djoković, on konsekwentnie
wywołuje w fanach głównie niechęć.
Być może przyczyn takiego stanu
rzeczy szukać należy w pozatenisowych ekscesach serbskiego mistrza
rakiety? Ekscesach, bo jak – by daleko nie szukać – nazwać zorganizowanie w czasach ogólnoświatowej
walki z pandemią COVID19 pokazowych turniejów tenisowych Adria
Tour (w Belgradzie i Zadarze), podczas których koronawirusem zaraziło się wiele osób – w tym także
uczestnicy turnieju z Djokovićem,
jego żoną i trenerem na czele? Na
niewiele zdało się późniejsze oświadczenie Novaka, że zlekceważono
zagrożenie, a turnieje zorganizowano przedwcześnie. Niewiele dała też
deklaracja przekazania 40 tysięcy
euro na walkę z wirusem w mieście
Novi Pazar w południowo-zachodniej części Serbii, gdzie zanotowano dużą liczbę zachorowań. Wszyscy i tak pamiętali głównie wcześniejsze wypowiedzi bałkańskiej

gwiazdy, w których deklarował się
jako przeciwnik ewentualnych obowiązkowych szczepień przeciwko
COVID19, bagatelizując w ten sposób powszechne zagrożenie.
Jakby tego było mało, tak jak
w przysłowiu o biednym, któremu wiatr wieje w oczy – Djoković
ma często po prostu pecha. Tak jak
w tegorocznym turnieju US Open,
w którym został zdyskwalifikowany,
za trafienie piłką w krtań pani sędzi
liniowej. Cała sytuacja była absolutnie przypadkowa, jej konsekwencje
dodatkowo zrujnowały jednak wizerunek gwiazdy. Mecz w Nowym Jorku był trudny i wymykał się spod
kontroli, do tego doszły kłopoty zdrowotne, po niefortunnym upadku na
kort. W trakcie przerwy – nie patrząc
gdzie -sfrustrowany Serb odbił piłkę
poza kort, trafiając bardzo nieszczęśliwie. Kilka centymetrów w bok
i sędzia zostałaby trafiona w ramię,
co skończyłoby się na ostrzeżeniu,
kilkanaście – nie zostałaby trafiona
w ogóle i całej sprawy by nie było.

Trafił jednak najgorzej jak mógł,
a oliwy do ognia dolało jeszcze późniejsze zachowanie – miast podejść
do poszkodowanej, przeprosić i wyrazić skruchę – Novak wdał się w dyskusją z sędziami. Beznadziejną, bo
dyskwalifikacja z turnieju była już
oczywista.
Całej sytuacji w ogóle mogłoby nie być, bo na korcie mogłoby
nie być sędziów liniowych. Stałoby
się tak, gdyby nie zaskakująca decyzja organizatorów turnieju, dotycząca użycia nowatorskiej technologii
Hawk-Eye Live. Najogólniej mówiąc
jest to rozszerzenie znanego już
w tenisie systemu „jastrzębiego oka”
(hawk eye), który pracując przez
cały czas na żywo eliminuje z kortu
sędziów liniowych. O błędach tenisistów (aut, net, błąd stóp przy serwisie) system informuje komendą
głosową. W US Open organizatorzy
wprowadzili tę innowację (po raz
pierwszy w wielkoszlemowym turnieju) z dwoma wyjątkami – system
zainstalowano na wszystkich kor-

tach, z wyjątkiem dwóch największych - Arthur Ashe Stadium i Louis
Armstrong Stadium. Pech chciał, że
Djoković rozgrywał swój mecz na
tym pierwszym…
Są tacy, którzy twierdzą, że serbski gwiazdor jest nielubiany, bo…
zbyt zależy mu na tym, by być lubianym przez wszystkich. Zdarza mu
się zachęcać wręcz publiczność do
tego, by okazała mu choć trochę
sympatii. Ale można odnieść wrażenie, że im bardziej Novak się stara, tym bardziej trybuny są przeciwko niemu. Nie tylko trybuny zresztą
– jeden z rywali na korcie, Australijczyk Nick Krygios, zapytany
w wywiadzie o Djokovića, powiedział wprost ”Chce być tak bardzo
lubiany, że osobiście nie mogę tego
znieść”.Trudno się więc dziwić narastającej frustracji serbskiej gwiazdy.
Być może, jak chce ojciec Novaka
- Srdjan Djoković, przyczyn niechęci
kibiców do jego syna szukać należy
w jego pochodzeniu. Zdaniem Djokovića seniora tenisowy świat - bogaty, elitarny, snobistyczny – nie może
pogodzić się z tym, że gracz z jakiejś
tam biednej Serbii od dziesięciu lat
jest na absolutnym szczycie. I dokonania sportowe niczego tu nie zmienią… W tym tłumaczeniu Novak jest
trochę jak Wokulski w prusowskiej
„Lalce”- parweniusz na salonach.
I choćby starał się nie wiadomo jak,
elity nigdy nie uznają go za swego…
Wszystko to, co powyżej, niejako na drugi plan odsuwa fakty i czyny, które pozwoliłyby zobaczyć bałkańskiego tenisistę w nieco innym,
być może cieplejszym świetle. Choćby działalność filantropijna – miliony przekazywane na szczytne cele jego fundacja wybudowała w Serbii
kilkadziesiąt przedszkoli, wyszkoliła ponad półtora tysiąca nauczycieli, czy podjęcie się roli ambasadora
dobrej woli UNICEF. Te dobre rzeczy przychodzą Djokovićowi naturalnie, swobodnie, są jakby jego
integralną częścią. Niestety, tak jak
te nierozważne i złe.
Być może historia tenisowego herosa z Bałkanów trafi na ekrany kin. Jego życiorys, dziecka, które z bombardowanego Belgradu –
wbrew wszystkiemu i wszystkim
– przedarło się na szczyt tenisowej
szklanej góry, to niemal gotowy scenariusz dla pełnometrażowej produkcji. Bo krótkometrażowa już jest.
W 2015 roku Polka Zuzanna Szyszak zrealizowała film „Ajde”, będący animowaną historią życia i kariery Novaka. Film obejrzały tysiące widzów, nagradzano go na wielu
prestiżowych festiwalach. A kibice
wciąż nie lubią Djokovića….
JK
fot. Zhukovsky.Dreamstime.com
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