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Pogoda w regionie:
Tydzień chłodny,
z deszczem.
Na upały musimy
poczekać
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Przez pól wieku uczelnię opuściło 50 tys. absolwentów

Akademia Pomorska
skończyła 50 lat
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uczelni z Polski i zagranicy, przedsię
biorcy współpracujący z Akademią,
absolwenci.
W okolicznościowym przemówie
niu rektor Akademii Pomorskiej, dr
hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof.

Wojciech Frełkhowski
wojdech.frelicfiowski@polskapress.pl

Stupsk

/

AP, przypomniał historię i okolicz
ności powstania WyższejSzkoły Nau
czycielskiej, poprzedniczki Akademii
Pomorskiej, oraz przedstawił stan
obecny uczelni. ©®

STRONA 3

Spotkania pracowników i absolwen
tów, wspomnienia i wystawy,oficjal
na gala w teatrze, a wieczorem bal
absolwenta. To główne punkty wczo
rajszych uroczystości związanych
z jubileuszem 50-lecia Akademii Po
morskiej w Słupsku.

Dziś polecamy
wyjątkowe
przepisy na da
nia od serca dla
mamy z okazji
jej święta strony 7-10

Oficjalnym punktem uroczystości
związanych z 50-leciem Akademii Po
morskiej była gala w sali w Polskiej Fil
harmonii Sinfonia Baltica. Oprócz
władz i pracowników uczelni obecni
byli też zaproszeni gości: kilku rekto
rów seniorów AP, przedstawiciele
władz wojewódzkich, samorządu wo
jewódzkiego i powiatowego, władze
Słupska,radni, duchowieństwo, rek
torzy i naukowcy z zaprzyjaźnionych

Miłym akcentem uroczystości były podziękowania dla byłych rektorów,
które złożył prof. Zbigniew Osadowski, rektor Akademii Pomorskiej
009096757
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Pogoda w regionie
Dzisiaj

Ciśnienie
1010.3 hPa
Wiatr
W17 km/h
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zachmurzenie duże
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Tydzień z deszczem,
poczekamy na upały
Rozmowa

Czerwiec będzie pod tym
względem ładniejszy?

Zapowiada się weekend
idealny na majówkę?

4+jt

Uwaga: pochmurno, burze z piorunami

Zbigniew Marecki
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GDY WŁADZA SOBIE
NIE RADZI, ZMIENIA
REGUŁY GRY

T

Felieton

en przypadek właśnie
ma miejsce wSłupsku.
Widać go doskonale
na przykładzie odpa
dów i śmieci.Przez
przypadek w ostatni ponie
działek byłem na ostatniej Ko
misji Gospodarki Komunalnej
Rady Miejskiej wSłupsku i ze
zdziwieniem zauważyłem,
do czego zmierzają najnowsze
przymiarki dotyczące określe
nia reguł, na podstawie któ
rych magistrat chcenarzucić
mieszkańcom nowe wyso
kości opłat za wywóz śmieci
i odpadów.
Dotychczas wszyscy pła
cimy od liczby głów w miesz
kaniu. Drugą okolicznością
różnicującą jest to, czy śmieci
sortujemy czy też nie. Ci, co
nie sortują, płacą oczywiście
więcej. Wszystko jest logicz
ne i zrozumiałe.
Miejska władza wyko
nawcza, czyli pani prezydent
i jej współpracownicy wcale
nie ukrywają bowiem, że sy
stem im się nie spina, bo
w praktyce nie mogą dokład
nie ustalić, ile osób ma pono
sić opłaty za wywóz śmieci,
a poza tym nie mają instru
mentów, aby zdyscyplinować
tych, którzy deklarują, że bę
dą sortować śmieci, a prak
tycznie tego nie robią.
W takiej sytuacji najła
twiej jest zmienić reguły gry.
lak zrozumiałem podczas
obrad komisji, pani prezydent
opowiada się za tym, aby opłary pobierać od powierzchni
mieszkania czy domku.
Przy takim rozwiązaniu ten,
eto to ma więcej powierzchni,
zapłaci więcej. W konsekwen
cji wystawi się odpowiednią
decyzję, pobierze co miesiąc
kasę bez żadnych dodatko.vych kontroli i szafa będzie

grała, a radni grzeczniepod
niosą ręce do góry za tym po
mysłem, bo nie trzeba będzie
dokładać pieniędzy z miejskiej
kasy do systemu,więc spokoj
nie starczy na podwyżkę diet
w przyszłym roku.
Długo ceniłem panią pre
zydent, zresztą nadal uwa
żam ją za mądrą kobietę, ale
teraz zapaliło się we mnie
światełko ostrzegawcze, bo
wyraźnie widać, że w Słup
sku zaczynamy iść drogą fi
skalizmu, czyli wyciągania
kasy od mieszkańców mia
sta...
Pierwszym sygnałem tej
zmiany była radykalna po
dwyżka opłat za przedłużanie
grobów. Dopiero ostra kryty
ka spowodowała, że pani pre
zydent nieco zmieniła swoje
pierwotne zarządzenie, choć
w praktyce i tak podwyżka
jest nadal bardzo wysoka. Te
raz wychodzi na to, że po
dwyżkę opłat za odpady naj
bardziej mogą odczuć ci, któ
rzy grzecznie sortowali śmie
ci. Podobno najlepiej robili to
właściciele domków jednoro
dzinnych. Niedługo pono
szone przez nich opłaty moc
no mogą wzrosnąć, bo domki
są zwykle większe niż prze
ciętne mieszkania. Wychodzi
na to, że będzie to kara za to,
że byli świadomymi obywa
telami i bezinteresownie po
magali PGK zarabiać na śmie
ciach, bo wstępnie sortowali
dla spółki swoje śmieci.
Niestety, nie widzę
w pomysłach ratusza logiki.
Raczej nawiązanie do starych
praktyk komunistycznych,
gdy w wysokich blokach
spółdzielczych z windami
płaciło się za zjeżdżanie nimi
od metra kwadratowego.
Mam nadzieję, że miejscy
radni doprowadzą do tego, że
w mieście będą obowiązywa
ły zdrowe zasady odpłatnoś
ci za odbiór śmieci i odpadów,
bo inaczej pewnie będzie ro
sła grupa niezadowolonych
z poczynań władzy. Dlatego
zachęcam do spokojnego
przemyślenia ewentualnych
zmian, aby mieszkańcy nie
mieli poczucia, że są wyko
rzystywani i zmuszani
do nadmiernych opłat.

Taki zapowiada się też
przyszły tydzień?

Lata w najbliższych dniach
niestety nie zobaczymy.
W poniedziałek i wtorek bę-

Krzysztof Ścibor, synoptyk
z biura Prognoz Pogody
Calvus w Słupsku

dzie nadal pochmurno i desz
czowo. Temperatura wzroś
nie do15-17 stopni. Wciąż bę
dzie mocno i nieprzyjemnie
wiało z zachodu. W środę
i czwartek pogoda trochę się
poprawi, bo choć wciąż bę
dzie pochmurno, to padać już
nie powinno. Termometry
pokażą maksymalnie 17 stop
ni. Koniectygodnia z przewa
gą chmur, przelotnie padać
może w piątek i niedzielę. Bę
dzie od 15 do17 stopni.
Kończącego się miesiąca
chyba nie można zaliczyć
do pogodowo udanego?

Wyborcza pomoc
dla niepełnosprawnych
w Słupsku
Słupsk

Zbigniew Marecki

Urząd Miejski w Słupsku
organizuje bezpłatny tran
sport do komisji wyborczych
dla osób z niepełnosprawnościami.

W niedzielę, w dniu wyborów
do Parlamentu Europejskiego
Urząd Miejski w Słupsku za

Na Czytelników czekamy
w redakcji „Głosu Pomorza"
w Słupsku przy
ul. Henryka Pobożnego 19
tei. 59 848 8100

To prawda. Maj był chłod
ny i mało przyjemny. Niewie
le było dni z temperaturą po
wyżej 20 stopni.

0 pogodzie na najliższe dni
1 tygodnie rozmawiamy
z Krzysztofem Ściborem.

Średnio. W sobotę będzie
my jeszcze na skraju wyżu.
Będzie sucho i słonecznie, ale
chłodno. Temperatura wzroś
nie do 14-15 stopni Celsjusza
w głębi lądu i tylko do 10-12
stopni nad samym morzem.
Dodatkowo z zachodu będzie
wiał silny i nieprzyjemny
wiatr. W niedzielę czeka nas
zmiana pogody, bo znajdzie
my się pod wpływem wilgot
nego niżu. Zrobi się pochmur
no, po południu będzie słabo
padać, wieczorem opady
wzrosną do umiarkowanych.
Wciąż będzie mocno i nie
przyjemnie wiało. Termome
try pokażą 12-14 stopni.

tmirn dii

pewni transport w godzinach
od7.do20.
Centrum telefoniczne znaj
dować się będzie w Urzędzie
Miejskim, a zgłoszenia po
trzeby transportumożna doko
nać w dniu wyborów pod nu
merem telefonu:(59) 84 88321.
Uwaga: specjalistyczne sa
mochody doprzewozu niepeł
nosprawnych wSłupsku posia
dają podjazdy, ale nienadają się

To ma być najładniejszy
miesiąc wiosny i lata. Tempe
ratura ma być wyższa o jeden
stopień od średniej wielolet
niej. Czerwiec będzie suchy
i słoneczny, ze sporą liczbą
dni, w których temperatura
przekroczy 20 stopni. One
mogą przyjść już w pierw
szym tygodniu czerwca.
Wakacyjne miesiące będą
już gorsze?

Przeciętne, charaktery
styczne dla naszej strefy.
Na przełomie czerwca i lipca
oraz w lipcu może być
burzowo. lato będzie suche,
ale nie upalne. Zwrotnikowe
powietrze, które przynosi
temperatury powyżej 30 sto
pni, docierać do nas będzie
rzadko.
Daniel Klusek
daniel.klusek@gp24.pl

do przewozu wózków elek
trycznych z uwagi na ich zbyt
duży ciężar.
Koordynatorem akcji jest
Urząd Miejski w Słupsku wraz
z partnerami: Miejskim Ośrod
kiem Pomocy Rodzinie, War
sztatem TerapiiZajęciowej Pol
skiego Związku Niewidomych
oraz Warsztatem Terapii Zaję
ciowej PolskiegoStowarzysze
nia na rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelek
tualną.
W tym rokuna Pomorzu bę
dziemy wybierać trzech
europosłów z 61 kandydatów,
którzy reprezentują 6 komite
tów wyborczych.
©®

KALENDARIUM

25 maja

1477

Wit Stwosz rozpoczął w Krako
wie pracę nad OłtarzemMaria
ckim.

1787

W Filadelfii zwołano Zgromadze
nie Konstytucyjne,które przygo
towało projekt amerykańskiej
ustawy zasadniczej.

1948

W więzieniu na Rakowieckiej
w Warszawie wykonano wyrok
śmierci na rotmistrzu Witoldzie
Pileckim.

1961

Program Apollo: John F. Kennedy
przedstawił w czasie przemówie
nia w Kongresie projekt wysłania
do końca dekady człowieka
na Księżyc ijego bezpiecznego
sprowadzenia na Ziemię.

1990

Polska złożyła w Brukseli oficjalny
wniosek o rozpoczęcienegocjacji
w sprawie umowy ostowarzy
szeniu z Unią Europejską.

1997

Odbyło się referendum w spra
wie przyjęcia nowej Konstytucji
RP.
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TargiwFmialu

W niedzielę, 25 maja,skład bu
dowlany Fimal organizujekolejne
Targi Budowlane. Impreza odbę
dzie się wgodzinach10-16 na te
renie centrumhandlowego Fimal
w Słupsku przy ul.Bałtyckiej 3.
Tak jak poprzednie, takiobecna
edycja targów łączy w sobie pro
fesjonalne podejściedo zagad
nień nowoczesnego budowni
ctwa z atmosferą rodzinnego pik
niku. Będzieszereg atrakcjidla
dzieci, zaś doroślibędą mogli
obejrzeć kulinarne show zudzia
łem Justyny Pilichowskiej,a także
występ discopolo duetu Justyna
i Kris. Targi poprowadzi znanysa
tyryk KrzysztofSkiba. (WF)

USD
EUR
CHF
GBP
W niedzielę, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. Ogromną niespodziankę sprawiły swoim
mamusiom najmłodsi w Przedszkolu dla Dzieci Niepełnosprawnych, które funkcjonuje
przy Fundacji „Nadzieja" w Słupsku.Było pięknie, wzruszająco i uroczyście, (MAG)

3.8436 )
4,2989 (-)
3.8327 (-)
4.87680

(+) wzrost ceny w stosunku
do notowania poprzedniego
(-) spadek cen w stosunku
do notowaniapoprzedniego

Wydarzenia

Głos Dziennik Pomorza
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Spotkania, rozmowy, wspomnienia. Słupska
uczelnia świętuje półwiecze istnienia
Wojdech FreHchowski
wojciech.frelichowski@gp24.pl

Słupsk
Akademia Pomorska w Słup
sku świętuje 50-lecie powsta
nia. Władze uczelni podsumo
wały, że w ciągu tego półwie
cza mury AP G jej poprzedni
czek) opuściło 50 tysięcy ab
solwentów.

Zakres studiów, które propo
nuje Akademia Pomorska
w Słupsku, już dawno wyszedł
poza zakres, który był realizo
wany zarówno przez Wyższą
Szkołę Nauczycielską i Wyższą
Szkołę Pedagogiczną, a nawet
przez Pomorską Akademię Pe
dagogiczną. Te uczelnie były
ukierunkowane nakształcenie
nauczycieli, czyli ich absol
wenci mogli poszukiwać za
trudnienia przede wszystkim
w szkolnictwie. Obecnie Aka
demia Pomorska kształci spe
cjalistów, którzy mogą znaleźć
zatrudnienie w różnych bran
żach, np. w administracji pub

Z jubileuszem Akademii Pomorskiej zbiegł się również Bałtycki Festiwal Nauki. Wczoraj
na terenie kampusu akademickiego były różne warsztaty, imprezy i wykłady, także dla dzieci

licznej, ochronie środowiska,
ochronie zdrowia, biznesie,
służbach
mundurowych,
w branży nowych technologii,
gospodarce komunalnej, tury
styce.
Struktura Akademii Pomor
skiej wSłupsku składasię z pię
ciu wydziałów: Wydziału
Filologiczno-Historycznego,

Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, Wydziału Nauk
Społecznych, Wydziału Nauk
o Zdrowiu, Wydziału Nauk
o Zarządzaniu i Bezpieczeń
stwie. Do tego dochodzą jed
nostki ogólnouczelnianei mię
dzywydziałowe, jak Biblioteka
Uczelniana, Wydawnictwo
Naukowe czyStudium Wycho

Nowy pomysł na śmieci
Stupsk

Grzegorz Hilarecki
grzegorz.hilarecki@gp24.pl

Urzędnicy z radnymi pracują
nad nowym systemem odbio
ru iopłat za odbiór odpadów
w mieście.Ma być lepiej i...
wcale nie drożej.

Urzędnicy z wydziału gospo
darki komunalneji ochrony śro
dowiska przedstawili radnym
zbianżowej komisji pomysły na
zmianę systemuodbioru śmieci
od słupszczan. Radni z komisji
przychylili siędo zmianyopłaty
zamiast odmieszkańca naod go
spodarstwa domowego, czyli
mieszkania.
- Pokazaliśmy wyliczenia
i wszystkie możliwe warianty
- zaznacza Katarzyna Guzewska, dyrektor wydziału gospo
darki komunalnej i ochrony
środowiska. - To na razie tylko
propozycje, żadne decyzje nie
zapadły. Musimy wszystko do
brze przeanalizować razem
z radnymi. Na razie tylko
pierwsza z komisji rekomendo
wała jeden kierunek.
Mowa oopłacie odmieszka
nia. Byłaby więc ona taka sama
dla wszystkich mieszkań (ro
dzin) w mieście, fle by wynio
sła? To zależy od tego, jala za
kres usługmiasto zażyczysobie

w przetargu na wywóz odpa
dów. Nowy przetarg jest przy
gotowywany. Urzędnicychcie
liby, by jakość usług w tym za
kresie wmieście wzrosła.Chcą,
by na przykład wielkogabaryty
były odbierane12 razy w ciągu
roku (teraz 4). Chcą, by pojem
niki mieszkańcy dostawali itd.
- To oznacza wzrost jakości
usług. Po przetargu poznamy
cenę i tak skalkulujemy opłaty,
by się system bilansował mówi dyrektorka.
Przy takim rozwiązaniu
opłata wynosiłaby ok. 35 zł
od mieszkania.
Ale możliwesą inne warian
ty, radnimówili też ozróżnico
waniu opłat, jeszcze od wiel
kości mieszkania, domu.
Wszyscy rozumieją, że
obecny system opłat od miesz
kańca nie sprawdza się. Zbyt
dużo ludzioszukuje i stądprob
lemy z wywozem śmieci
w Słupsku.
- Ale jeśli pod uwagę weź
miemy powierzchnię,to będzie
niesprawiedliwe. Ja z żoną
mam płacić tyle, co mieszka
jący obok w takim samym
mieszkaniu Ukraińcy, alew10?
- dziwisię WaldemarPawlak ze
Słupska. -To niesprawiedliwe.
On proponuje, by opłaty
były uzależnione od bardziej
wymiernych rzeczy,które okre

ślają, ile faktyczne osób
mieszka. Ustawa daje taką moż
liwość. To przelicznik od zuży
tej wody. Tak jest np. w Ustce.
W Słupsku okazujesię, żewiele
mieszkańwPGM nadalniejest
opomiarowanych. Cotakie roz
liczenie za śmieci wyklucza.
Pozostaje więc liczba osób
oraz powierzchnia i tego wa
rianty. W gminie Słupsk opłaty
są od gospodarstwa domo
wego. Cociekawe, choćkoszty
odbioru śmieci w gminie są
większe niż w mieście, miesz
kańcy płacą w gminie mniej!
Tam jednoosobowe gospo
darstwo płaci12 za segregowa
ne, 22niesegregowane (Słupsk
-12 i 24 zł od głowy). Dwuoso
bowa rodzina- 22i 39 zł(Słupsk
- 24 i 48). Trzy-czteroosobowa
- 30 i 55(Słupsk - 36,72 lub 48,
96 zł). Więcej niż czterooso
bowa - 36, 66 zł, a w Słupsku
dużo więcej.
System w gminie się spina,
pokazuje to, że w Słupsku też
przez zmianęmożna doprowa
dzić do tego, że mieszkańcy
(zdecydowana większość) za
płacą mniej niż dotychczas,
apieniędzywystarczyiprzytym
każdy zauważy zmianę, bo po
jemniki będą wywożone na
czas, a iwyrzucone przez miesz
kańców meble nie będą stały
miesiącami. ©®

wania Fizycznego i Sportu.
Obecnie Akademia zatrudnia
320 wykładowców, w tym po
nad 90samodzielnych pracow
ników naukowych.
Słupska uczelnia zajmuje się
nie tylko kształceniem studen
tów i prowadzeniem badań
naukowych. Spełnia także
funkcję animatora kultury

i wiedzy w regionie słupskim
oraz prowadzi działalność pro
społeczną, m.in. współpracu
jąc z uniwersytetami trzeciego
wieku czy organizując zajęcia
akademii dla dzieci.
Wczoraj jednymi z najważ
niejszych uczestników jubileu
szu byli absolwenci uczelni,
którzy zjechali z najdalszych
części Polski, z zagranicy, a na
wet z Australii. Na zjeździe ab
solwentów, który zorganizo
wano w ramach 50-lecia AP,
stawiło się przeszło200byłych
studentów. Był czas na ro
zmowy, spotkania z wykła
dowcami oraz na wspomnie
nia.
- Skończyłem Studium Nau
czycielskie w 1965 roku, nie
było wtedy tylu budynków, co
teraz - powiedział nam Jan
Gugała, który po naukę
do Słupska przyjechał aż spod
Przemyśla.
- Okres studiów to był dla
mnie bardzo ciekawy okres.
Miałem toszczęście, żetrafiłem
na dobrych wykładowców.
Przypominam sobie profesora
Malinowskiego czy też profe
sora Sporsa, u którego zresztą
pisałem pracę magisterską -

03]
k

opowiada Kazimierz Kalaur,
absolwent historii w1979roku.
- Było dużo nauki, ale wy
kładowcy byli sympatyczni
i mobilizowalido pracy.A egzaminy były trudne - wspomina
Magdalena Lindmajer-Borkowska, absolwentka filologii ger
mańskiej w 2004 roku.
Niektórzy z absolwentów
uczelni zostali później jej wy
kładowcami, jak np. obecna
prorektor Akademii Pomorskiej
dr hab. Danuta Gierczyńska,
prof. AP, która wczoraj pod In
stytutem Neofilologii zasadziła
symboliczne drzewko. -Jestem
dumna, że jestem absolwentką
tej uczelni i tego instytutu.Te
drzewka symbolizują nową erę,
nową jakość kształcenia, jeśli
chodzi o języki obcei inowej ja
kości studentów, jakich bę
dziemy przyjmować -cieszyła
się prof.Gierczyńska.
Absolwentem uczelni jest
także historyk dr hab. Zenon
Romanow, prof. AP. - Ale stu
diując historię,pracę magisterskąnapisałemzsocjologiiupani
docent BożennyChmielewskiej.
To było w 1979 roku - wyjawił
prof. Romanow.

©®
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Komfortowy Park Hotel **** KUR & SPA
i nowo otwarty Hotel Buczyński Medical & SPA
w Górach Izerskich
iją wszystkie h amatorów
aklywnego wypoczynku.

Pa r k Hotel 4'*
KiJ U * -1' A

fe£|--i—l

Hotel Buczyński
MEOfCM i SPA

w w w . p a r k h o t e l . p l w w w . h o t e l b u c z y n s k i . p l
parkhotel@parkhotel.pl • teł. +48 757 816 229

recepcja@hotelbuczynski.pl • tel. + 48 757 811 900
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Policjanci włączyli bulaje
i pomachali lizakiem, nakazu
jąc, aby ten się zatrzymał.
26-letni motocyklisa ze Słup
ska zaczął uciekać. Dalej roze
grały się sceny jak z filmu akcji.
Policjanci na sygnale ruszyli
w pościg, a kierowca jedno
śladu próbował zgubić patrol.
Skręcił z ulicy Poznańskiej
w ulicę Zieloną. Przez chwilę
jeździł po osiedlu Nadrzecze.
Uciekał nie tylko ulicami, ale
i po chodnikach. Ostatecznie
trafił na parking sklepu Lidl
przy ul. Jaracza. W tym miej
scu ścigały go już trzy radio
wozy.
W policyjnych notatnikach
zanotowano, że jednego z po
jazdów „użyto jako środka
przymusu bezpośredniego",
w końcu uciekinier stwarzał re
alne zagrożenie. Autem próbo
wano zablokować mu drogę.

Finalnie, motocyklista przedo
stał się z przysklepowego placu
na sąsiednią ulicę Płowiecką.
W tym miejscu porzucił motor
i zaczął uciekać w stronę ul.
Ogrodowej. Policja zadziałała
bardzo sprawnie, a uciekinier
został zatrzymany.
- Kierowca poruszałsię mo
tocyklem, choć miał sądowy
zakaz prowadzenia pojazdów
- wyjaśnia powód ucieczki
26-latka st. sierż. Monika
Sadurska, oficer prasowy Ko
mendy Miejskiej Policji
w Słupsku. - Usłyszał już za
rzuty - dodaje.
Do których się przyznał.
Za ucieczkę i stwarzanie nie
bezpieczeństwa w ruchu grozi
mu do 8 lat pozbawienia wol
ności. 26-latek odpowie też
za niestosowanie się do orze
czeń sądu dotyczącego zakazu
kierowania pojazdami.

Policyjny pościg za motocyklistą
Alek Radomski
aleksander.radomski@gp24.pl

Słupsk
Bez świateł, zdecydowanie
zbyt szybko i z sądowym za
kazem prowadzenia pojaz
dów. Słupszczanina. który
uciekał motorem nie tylko
ulicami miasta, ale i po jego
chodnikach, ścigały trzy ra
diowozy. Do skutku.

Zaczęło się w czwartek około
godz. 20.30 na ulicy Poznań
skiej, gdzie motor bez świateł
mijania zauważył patrol dro
gówki.
Jego kierowca poruszał się
jednośladem zdecydowanie
za szybko.

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy Panu

26-latek na motorze uciekał przed policją ulicą Poznańską,
Zieloną. Jaracza i Płowiecką. Dalej na piechotę

Nie była to jedyna
ucieczka w ostatnich dniach.
Przypomnijmy, że 31-letni
kierowca jeepa odjechał
z miejsca zdarzania po potrą
ceniu 9-latka. Do tej sytuacji
doszło w środę na ul. Lesz
czyńskiego. Chłopiec przebie
gał w miejscu niewyznaczonym. Przepuszczał go tak
sówkarz, którego w tym mo
mencie wyprzedzał jeep.
Na szczęście obrażenia nie za
grażają życiu dziecka.
W czwartek po południu
słupska policja zakomuniko
wała o zatrzymaniu 31-latka.
Szczegółów jednak nie ujaw
niono.
Z kolei szpital zapewniał, że
chłopiec znajduje się w stanie
ogólnym dobrym, ale prowa
dzono jeszcze diagnostykę.
Badany był m.in. kręgosłup.
©®

Panu Leszkowi Kulińskiemu

Wójtowi Gminy Kobylnica
z powodu śmierci

Panu Leszkowi Kulińskiemu
Wójtowi Gminy Kobylnica
Prezesowi ZOG ZOSP RP w Kobylnicy
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

wyrazy najgłębszego współczucia i żalu z powodu śmierci

składają
Ewa i Lech Feder

składają Zarząd Oddziału Gminnego oraz Strażacy
Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kobylnica

składają
Dyrektor i Pracownicy Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy

Panu Leszkowi Kulińskiemu
Wójtowi Gminy Kobylnica
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Wyrazy najszczerszego współczucia
Panu Leszkowi Kulińskiemu
Wójtowi Gminy Kobylnica
Rodzinie i Bliskim z powodu śmierci

Panu Leszkowi Kulińskiemu

Wójtowi Gminy Kobylnica
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

składają Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Pracownicy
Szkoły Podstawowej w Kwakowie

składają Kierownik wraz z Pracownikami
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy

składają
Dyrektorzy Szkół z Gminy Kobylnica

Panu Leszkowi Kulińskiemu
Wójtowi Gminy Kobylnica
i Jego Bliskim
najgłębsze wyrazy współczucia z powodu śmierci

Wyrazy współczucia i słowa wsparcia

Panu Leszkowi Kulińskiemu

Leszkowi Kulińskiemu

Mamy

Mamy

Mamy

składają
Przewodniczący Rady Gminy Kobylnica
oraz Radni Rady Gminy Kobylnica

Mamy

Mamy

składają
Wójt, Rada Gminy
oraz pracownicy Urzędu Gminy Smołdzino

Leszkowi Kulińskiemu

z Panem Leszkiem Kulińskim
Wójtem Gminy Kobylnica

Wójtowi Gminy Kobylnica

Mamy
Pracownicy Urzędu Gminy Kobylnica

Mamy

składają Wójt Gminy Słupsk,
Rada Gminy oraz Pracownicy Urzędu

Mamy

Łącząc się w bólu i żałobie

składamy najszczersze wyrazy żalu i szczerego współczucia
z powodu śmierci

Mamy

Wójtowi Gminy Kobylnica
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Wyrazy szczerego żalu i współczucia

Rodziną

oraz Rodzinie

Panu Leszkowi Kulińskiemu
Wójtowi Gminy Kobylnica
z powodu śmierci

„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność".

oraz najbliższą

Wójtowi Gminy Kobylnica

Panu

z powodu śmierci

Wyrazy głębokiego żalu i szczerego współczucia
Panu

Leszkowi Kulińskiemu
Wójtowi Gminy Kobylnica
z powodu śmierci

Mamy

Mamy

składają
Jan Olech
Przewodniczący Rady
Powiatu Słupskiego

Mamy

Paweł Lisowski
Starosta Słupski

składają
Zarząd i Pracownicy
firmy PLASMET Czechowicz Sp. j. w Widzinie

Kraj
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Kary za pedofilię.
Senatorowie zgłosili
poprawki do ustawy
Warszawa

Jakub Oworuszko

jakub.oworuszko@polskapre5s.pl

Senat zajął się wpiątek noweli
zacją Kodeksu karnego, która
zakłada zaostrzenie kar
za przestępstwa pedofilii.
Zgłoszono kilkadziesiąt popra
wek do ustawy przyjętej
w ubiegłym tygodniu przez
Sejm. W niedzielę we wszyst
kich kościołach w Polsce zosta
nie odczytany list biskupów
dotyczący problemu pedofilii.

Zmiany w Kodeksie karnym za
kładają zaostrzenie kar za prze
stępstwa pedofilii. Zgodnie
z nimi podwyższona zosta
nie maksymalna kara za zgwał
cenie dziecka z25 do30 lat,po
nadto takieprzestępstwo nie bę
dzie podlegać przedawnieniu.
Zmiany obejmą również tzw.re
jestr pedofilów.Zostanieon uzu
pełniony o dane dotyczące za
wodu wyuczonegoiwykonywanego przez sprawcę wchwili po
pełnienia przestępstwa.
Przepisy dotyczące ścigania
pedofilii zostały zaostrzone
przez posłóww trakcie zeszłotygodniowego głosowania wSej
mie. Część nowych przepi
sów wywołała wtedy krytykęze
strony ekspertów i opinii pub
licznej. Poprawki zgłoszone
przez senatorówsą odpowiedzią
na tegłosy.
Jedna znich dotyczywycofa
nia się ze zmiany artykułu 212.
Zgodnie znią karzeroku więzie
nia podlegałyby osoby, które
w celu pomówienia tworzą fał
szywe dowody lubnakłaniają in
nych do potwierdzenia pomó
wienia. Już w obecnej formie art.
212 jest wykorzystywany prze
ciwko dziennikarzom, pozmia
nie rzekome zniesławieniemo
głoby byćścigane zurzędu. Wy
cofanie sięz tej zmiany - po pro
testach stowarzyszeń dzienni
karskich i Rzecznika PrawOby
watelskich - zapowiedziałmini
ster sprawiedliwości Zbigniew
Ziobro.

Zmiany w prawie są odpo
wiedzią na ujawnione w filmie
„Tylko nie mów nikomu" przy
padki
pedofilii
wśród
księży i prób tuszowania ich
przez biskupów.W niedzielęwe
wszystkich polskich kościołach
zostanie odczytany list dotyczącytego problemu. „Przyzna
jemy, że jako pasterze Kościoła
nie uczyniliśmy wszystkiego,
aby zapobieckrzywdom" - napi
sali biskupi.
„Przestępstwa te są źródłem
głębokiego cierpienia osób pok
rzywdzonych. Niema słów,aby
wyrazić nasz wstyd z powodu
skandaliseksualnych zudziałem
duchownych. Są one powodem
wielkiego zgorszeniaidomagają
się całkowitego potępienia,
a także wyciągnięciasurowych
konsekwencji wobec przestęp
ców oraz wobecosób skrywają
cych takie czyny" - czytamy
wliście.

Przyznajemy;że jato
pasterze Kościoła nie
uczynfiśiity
wszystkiego, aby
zapobiec krzywdom piszą biskupi.
Kilka dnitemu odbyłosię po
siedzenieRady StałejKonferen
cji Episkopatu Polski. Biskupi,
pod przewodnictwem prymasa
Polski abp. Wojciecha Polaka,
opracowali projekt systemo
wych rozwiązań dotyczących
pedofilii wKościele. Ofiary będą
mogły w „prosty i skuteczny"
sposób zgłaszać przestępstwa.
Dodatkowo mają powstać
punkty pomocy psychologicz
nej.
Poza tym,od lczerwca zacz
nie obowiązywać papieskidoku
ment, zgodnie z którym za
równo świeccy, jak i duchowni
będą mogli zgłaszać przypadki
tuszowania pedofiliiprzez bisku
pów. ©®

Po filmie braci Sekielskich z przestępstwem pedofilii chcą
walczyć zarówno politycy, jak i sam Kościół katolicki
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Wybory do Parlamentu
Europejskiego już w niedzielę
15
Kacper Rogadn
k.rogacin@polskatinies.pl

w

Warszawa
Wybory do Parlamentu Euro
pejskiego odbędą się w Polsce
w najbliższą niedzielę. 26 ma
ja. Gdziei jak głosować? Kto
może oddać głos? O ileman
datów walczą kandydaci?
Przedstawiamy szczegóły wy
borów do PE.

W Parlamencie Europejskim
pracują posłowie nominowani
w drodze wyborów w poszcze
gólnych krajach Wspólnoty.
Wybierani są oni co pięć lat
przez mieszkaniowców każ
dego z krajów Unii Europej
skiej.
Liczba
posłów
do europarlamentu z każdego
kraju jest w przybliżeniu pro
porcjonalna do liczby jego lud
ności. Zastosowanie mazasada
degresywnej proporcjonal
ności: żadenkraj niemoże mieć
mniej niż6 lub więcejniż 96po
słów do Parlamentu Europej
skiego, a całkowita liczba po
słów nie może przekroczyć751
(750plus przewodniczący).Pol
ska
będzie
miała
51
eurodeputowanychlub 52 - jeśli
w trakcie kadencji- dojdzie
do brexitu. W takim wypadku
ogólna liczbaeuroposłów spad
nie do705.
Cała Polska została podzielona
na 13 okręgów wyborczych.

Polacy wybiorą w najbliższą niedzielę 51 posłów
do Parlamentu Europejskiego. Brexit może zmienić tę liczbę
WYBORY DO PE

KTO IGDZIE WYBIERA
EUROPOSłÓW?
Wybory do Parlamentu
Europejskiego odbywają się
w 27 państwach
członkowskich Unii
Europejskiej w dniach 23-26
maja. Są to dziewiąte
od 1979 roku wybory
bezpośrednie do PE. Polacy
pójdą do urn wyborczych
w niedzielę, 26 maja. Lokale
zostaną otwarte o godzinie
7 rano, a zamknięte o 21.
Uprawnieni do głosowania
są obywatele Polski, którzy
najpóźniej w dniu
głosowania ukończyli 18 lat.
Kandydaci muszą mieć co
najmniej 21 lat.

Duże zainteresowanie

Wyborcy w Polsce głosują
w obwodowych komisjach wy
borczych w miejscu ichstałego
zameldowania. Do rejestruwy
borców obywatel jest wpisy
wany z urzędu na podstawie
miejsca jego zameldowania
na pobyt stały. Jeśli ktoś chciał
oddać głos poza miejscem za
meldowania, mógł pobrać za
świadczenie o prawiedo głoso
wania.
Co ciekawe,obecne wybory
- według Państwowej Komisji
Wyborczej - cieszą się dużo
większym zainteresowaniem
niż tesprzed pięciu lat.
- Wedługstanu nadzień dzi
siejszy, na godz.14, w całej Pol
sce wydano 118 763 zaświad
czenia oprawie dogłosowania.
Dla porównania w 2014 roku
na podstawie zaświadczenia

13-letnia Alicja umierała z bólu,
a lekarz operował znajomego
Kraków

Bartosz Dybała
bartosz.dybala@gk.pl

WUniwersytedón Szpitalu
Dziecięcym wkrakowskim
Prokocimiu B-łetniaAfiga
umiefałazbółu przezcałą noc.
dioć powinna trafićnastółoperacyjpiy. Dziś niemówi.nie cho
dzi nieoddycha samodzielnie.
Znaszych infonnaqiwyn8<a.że
lekarz,który mógł pomócmałą
pacjentce, tejsamą nocy
uczestniczytwoperacp dorosłe
go mężczyzny.Mmisterstwo
Zdrowia ztecRokontroIęwplacówce.

13-letnia Alicja trafiłado szpitala
w połowieIipca20i8 roku.Leka
rze zdiagnozowaliuniejchorobę
Leśniowskiego-Crohna, czyli
przewlekłą przypadłość układu
pokarmowego. Kryzys przy
szedł w nocy z14 na15 sierpnia.

Nastąpiło znaczne zwiększenie
dolegliwości bólowych z towa
rzyszącymi pojedynczymi wy
miotami. O 2.14 dodziewczynki
wezwany zostałdyżurnychirurg,
który kliniczniei radiologicznie
stwierdził stan niedrożności jelit.
Konieczności natychmiastowej
interwencji chirurgicznej jednak
nie widzi.
O godzinie 7 rano matka
dziewczynki zauważyła, że Ali
cja szybko oddycha i jest cała
zimna. W stanieciężkim została
przewieziona naoddział anestezjologjiiintensywnejterapii.anastępnie - na blok operacyjny.
Trzeba jej było wyciąćfragment
jelita. W marcu opuśdła szpital.
Stan małejpacjentkilekarze okre
ślają jako wegetatywny. Mie
sięczny koszt jejleczenia wynosi
20 tysięcyzłotych. -Pomimo sy
stematycznie pogarszającegosię
stanu zdrowia dziecka, zanie
chano operacji.Zabieg przepro

wadzonodopiero, gdy stan dzie
cka był krytyczny -powiedziała
nam mec. Jolanta Budzowska,
która sprawę zgłosiła doRzecz
nika PrawPacjenta.
Dodała, że jej zdaniemna brak
należytegomonitorowania stanu
dziecka i zwlekanie z operacją
mógłmieć wpływ fakt,że wnocy
z14 na15 sierpnia był początek
długiego weekendu - wielu
członków personelu medycz
nego przebywało na urlopach,
a ci,którzy pozostalina nocnym
dyżurze, byli prawdopodobnie
nadmiernie obciążeni.
- Ponadto, wedługinformacji
przekazanych rodzinie, w nocy
z14 na15sierpnia 2018roku od
bywała sięoperacja osoby doro
słej, co mogło utrudnić dostęp
do świadczeń medycznych
dziecku, które przecież wpierwszej kolejności powinnouzyskać
pomoc w szpitalu dziecięcym
- dodaje mec.Budzowska.

głosowało 50 704 wyborców,
czyli teraz drugie tyle osób po
brało zaświadczenie o prawo
do głosowania. W 2015 w wy
borach doSejmu liczba wybor
ców, którzy głosowali na pod
stawie zaświadczeniao prawie
do głosowania, wyniosła
145 702. Uprawnionych
do udziału w głosowaniu jest
29 994 623 wyborców - mówił
w piątek na konferencji praso
wej wiceprzewodniczący Pań
stwowej Komisji Wyborczej sę
dzia Wiesław Kozielewicz.
W celu uzyskania karty wy
borczej należy udać się do sta
nowiska komisji wyborczej
i okazać ważny dokument.Gło
sowania dokonuje się poprzez
postawienie znaku X przy na
zwisku kandydata.
Polscy obywatelemogą gło
sować także za granicą. Mo
żemy wybierać kandydatów
startujących w wyborach
w Polsce albo wziąć udział
w wyborach w kraju zamiesz
kania i głosować na kandyda
tów startujących w tym kraju
Unii Europejsidej.
Od soboty do niedzieli
do godz. 21 obowiązuje cisza
wyborcza. W tym czasie nie
wolno prowadzić agitacji wy
borczej, nie można zwoływać
zgromadzeń politycznych,roz
powszechniać materiałów wy
borczych, podawać wyników
sondaży. Zakazy te dotyczą
również internetu. W lokalu
wyborczym nie można mieć
symboli kojarzonych ż kandy
datami. ©®
Z naszychinformacji wynika,
żewoperacji dorosłego pacjenta
uczestniczył ten sam chirurg,
który po godzinie 2 przyszedł
na konsultację do Alicji. Nie
oficjalnie dowiedzieliśmysię, że
pacjent byłjego znajomym.
Zadaliśmy pytania przedsta
wicielom szpitala Otrzymaliśmy
komunikat:„WUniwersyteckim
Szpitalu Dziecięcym wKrakowie,
któryjestpłacówką dedykowaną
przede wszystkim do leczenia
pacjentówpediatrycznych, wsy
tuacjach wyjątkowych udzielane
są świadczenia medyczne oso
bom dorosłym w ramach pub
licznego systemuochrony zdro
wia. USDK zawsze w pierwszej
kolejności dba o dobro małych
pacjentów, a jakakolwiek pozastatutowadziałalnośćjestwykonywanajedyniewramadi dodat
kowych możliwości"- czytamy.
Podkreślono, że„niemazwiązku
pomiędzy tymi dwiema sytua
cjami, których dotyczą pytania".
Sprawę badakrakowska pro
kuratura orazRzecznik PrawPa
cjenta, a MinisterstwoZdrowia
zleciło kontrolę w szpitalu.

©®
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Amerykański
talib po 17 latach
wyszedł na wolność
Indkma

Kazimierz Sikorski
redakcja@polskatimes.pl

Spędził 17 lat za kratami, teraz
„Amerykański talib". jak nazy
wano Johna Walkera Lindha,
wyszedł z więzienia.

Lindh był pierwszym Amery
kaninem, którego skazanopod
czas rozpoczętej przez prezy
denta George'a W. Busha wojny
z terroryzmem po atakach is
lamskich terrorystów z ii
września 2001. Lindh był ska
zany na 20 lat więzienia, trzy
lata mu jednak darowano, to
wynik jego nienagannej po
stawy za kratami, a odsiadywał
on wyrok w wiezieniu w Terra
Haute wIndianie.|
Nie będzie mógł on w stu
procentach cieszyćsię wolnoś
cią, nałożono na niego wiele
ograniczeń. Będzie musiał
m.in. dostać sądową zgodę
na korzystanie z intemetu, bę
dzie mógł się osiedlić tylko
na terenie stanu Wirginia.
Prawdopodobnie będzie
pod obserwacją amerykań
skich służb, bo Lindh nie wy
rzekł się związków z terrory
stami islamskimi,nadal sympa
tyzuje z Państwem Islamskim.
Dlatego informacja o jego
przedwczesnym wyjściu zwię
zienia zbudziła zdumienie
amerykańskich
polityków
i prawników. Ich zdaniem taki
człowiek powinien do końca
odbyć karę i winien być objęty
policyjnym dozorem.

Zdziwienie wypuszczeniem
Lindha na wolność wyraził se
kretarz stanu Mike Pompeo.
Wspominał on zdarzenie
po aresztowaniu Lindha w pa
kistańskim więzieniu wMazar-i Szarif. Lindh był przesłuchiwany przez Johnna Spanna, ale
w zakładzie karnym doszło
do buntu i jedną z pierwszych
osób, którazginęła, byłwspom
niany agent CIA. Pompeo peł
nił fiinkęję szefa CIA i znał zabi
tego agenta.
Lindh wychowywał się
w katolickiej rodzinie San
Francisco, jako szesnastolatek
przeszedł jednak na islam. Po
tem
wyjechał
z USA
do Jemenu, gdzie uczył się ję
zyka arabskiego, następnie tra
fił doPakistanu i tam się zradykalizował. Kolejny etap jego ży
cia doAfganistan. Naochotnika
wstąpił do al-Kaidy, przeszedł
bojowe przeszkolenie, poznał
w tym czasie samego Osamę
bin Ladena,przywódcę organi
zacji.
Amerykańskie wojsko poj
mało Lindha w listopadzie 2001
roku po rozpoczęciu inwazji
na Afganistan. Lindh zarzekał
się, że nie chciał walczyć prze
ciwko swej ojczyźnie.
Następnego roku stanął
przed sądem,oskarżony został
o udział w organizacjach terro
rystycznych, spisek na życie
obywateli amerykańskich,gro
ziło mu dożywocie. Na mocy
ugody z prokuraturą dostał
ostatecznie 20lat więzienia.
©®

Theresa May odchodzi.
Problem brexitu pozostaje
Kazimierz Sikorski

iAtnttyn
Kiedy Theresa May ogłosiła
w piątek decyzję o rezygnacji
z kierowania Partią Konserwa
tywną, miała w oczach łzy.

Brytyjska premier dodała jed
nak,
że
pozostaje
na premierowskim stanowisku
do czasu, aż wybrany zostanie
nowy liderrządzącego ugrupo
wania. Ma tosię odbyć jak naj
szybciej, negocjacje rozpoczną
się już za kilka dni.
Premier May ogłosiła swoją
decyzję w gronie najbardziej
wpływowych polityków jej
ugrupowania. Nie kryła, żepo
wodem tego kroku były
ogromne problemy z brexitem.
Wierzę, że w demokracji, jeśli
dajesz ludziom wybór, masz
obowiązek wdrożyć to, cozde
cydowali. Zrobiłam wszystko,
aby tak było - mówiła May,
wspominając swoje trudnene
gocjacje umowy brexitowej
z Brukselą.
Dodała jednocześnie, że ro
biła wszystko, by przekonaćposłów do poparcia jej umowy,
jednak bez skutku i to aż trzy
krotnie. Wywoływałoto praw
dziwą irytację w szeregach jej
ugrupowania, jak również
w partii opozycyjnej, nie mó
wiąc o samych Brytyjczykach,

Theresa May po rezygnacji z funkcji partyjnej pozostanie
premierem do czasu wyboru nowego szefa gabinetu

którzy byli szczerze znudzeni
i zniesmaczeni przeciągającymi
się rozmowami na temat
brexitu, choć decyzja zapadła
w referendum w roku 2016.
Swoje niezadowoleniewyrażali
też członkowie wspólnoty eu
ropejskiej.
Trzykrotna porażka

- Byciepremierem WielkiejBry
tanii było dla nie zaszczytem mówiła wzruszona Theresa
May. Przyznała jednak, że nie
udało się jej brexitu doprowa
dzić do końca.

Wynegocjowana przez nią
umowa brexitowa została
odrzucona przez Izbę Gmin
trzykrotnie. Brytyjskie media
już spekulują na temattego, kto
zajmie miejsce Theresy May.
Wśród głównych faworytów
do premierowskiegofotela wy
mienia się byłego ministra
spraw zagranicznych Borisa
Johnsona oraz byłego ministra
ds. brexitu DominikaRaaba, jak
również urzędującegoszefa dy
plomacji Jeremy'ego Hunta.
Chętnych doobjęcia schedy
po May jest jednak więcej,

na giełdzie nazwisk wymienia
się również ministra spraw
wewnętrznych Sajida Javida,
byłą minister spraw wewnętrz
nych Amber Rudd i byłą sze
fową klubu parlamentarnego
i liderkę Izby Gmin Andreę
Leadsom, która trzy lata temu
bez powodzenia walczyła o naj
wyższy urząd po dymisji pre
miera DavidaCamerona. Prze
grała z Theresą May.
O tym,że premierMay odej
dzie mówiłosię już od wielu ty
godni, jeśli nie miesięcy. Pyta
nie brzmiałotylko: kiedy tona
stąpi? Czarę goryczy przelała
próba podejścia przez Theresę
May doczwartego już głosowa
nia w Izbie Gmin w sprawie
przyjęcia jej umowy wynego
cjowanej z Brukselą w sprawie
brexitu. Ponieważ trzy po
przednie okazały się niewypa
łem, obnażając przy okazji roz
bicie, wręcz chaos polityczny
na Wyspach, na kolejne podej
ście politycy rządzący i opozy
cja już nie mieli chęci.
Premier formalnie ustąpi ze
stanowiska około 7 czerwca,
zaraz po wizycie prezydenta
USADonalda Trampa.Pozosta
nie tymczasowym szefem ga
binetu do czasu wyboru jej na
stępcy. Ten ostatni powinien
objąć
urzędowanie
przy Downing Street najpóźniej
w lipcu.
Przed nowym lokatorem
Downing Street stanie nie lada
zadanie. Od jego talentów zale
żeć będzie, czy uda się zakoń
czyć kryzys polityczny. ©®

Assange dostanie zarzuty szpiegostwa
iAmttyn

Kazimierz Sikorski
redakqa@polskatimes.pl

Amerykańscy śledczy przed
stawiają jeszcze poważniej
sze zarzuty wobec Juliana
Assange'a. Za wszelka cenę
Amerykanie chcą dopaść
twórcę portalu WikiLeaks.

Czarne chmury gromadzą się
nad założycielem portalu
WikiLeaks,
Julianem
Assange'em, który czekana de
cyzję w sprawie ekstradycji
w brytyjskim więzieniu.
Dwa krajestarają się o wyda
nie Assange'a - to Szwecja
i Stany Zjednoczone. Te ostat
nie przedstawiły kolejną listę
zarzutów, jakie amerykańscy
śledczy zamierzają postawić
twórcy portalu. Jeden z nich
dotyczy szpiegostwa na nieko
rzyść Stanów Zjednoczonych
oraz bezprawne wejście w po-

Assange ujawnił 750 tys.
tajnych dokumentów

siadanie i udostępnianie taj
nych informacji, które mają
duże znaczeniedla bezpieczeń
stwa kraju.
Współpraca z Manningiem

Początkowo
Assange'owi

zarzucano
wciągnięcie

do współpracy z portalem ana
lityka do spraw wywiadu
Bradleya Manninga.To pozwo
liło WikiLeaks opublikować
tajne dane o amerykańskich
działaniach w Afganistanie
i Iraku. Między innymi świat
zobaczył wtedy brutalne dzia
łania wojskowych amerykań
skich wobec irackiej ludności
cywilnej.
Manning, który został aresz
towany, a w więzieniu zmienił
płeć, przekazał Assange'owi
dane przechowywanena ame
rykańskich serwerach rządo
wych, a następnie dokumenty
ujawniono światowej opinii
publicznej.
Zdaniem amerykańskich
śledczych Assange świadomie
zignorował ostrzeżenia kiero
wane pod jego adresem, że
ujawnianie tych wrażliwych
danych
może
narazić
na szwank życie wielu osób
współpracujących z tajnymi

służbami USA.Ujawnienie opi
nii publicznej nazwisk ludzi
współpracujących ze służbami
USA jest najpoważniejszym
wśród kilkunastu, jakie posta
wiono twórcy WikiLeaks,za co
może go spotkaćpo ewentual
nej ekstradycji bardzo surowa
kara.
Zagrożenie dla dziennikarzy

Pojawiły się w USA głosy, żeta
kie potraktowanie Australij
czyka, postawienie mu
wspomnianych zarzutów jest
nietypowe w dotychczasowej
praktyce sądowniczej, bo ka
rano do tej pory tych urzędni
ków, którzy wykradali tajne
dane, ale unikanokarania tych,
którzy te dane publikowali.
A to, jak sądzi wielu specjali
stów, możejuż wchodzićna po
letko wolnościsłowa. Zdaniem
adwokatów Assange'a próba
postawienia zarzutów o szpie
gostwo Australijczykowi sta

nowi zagrożenie dla wolności
zawodowej wszystkich dzien
nikarzy.
Współpraca
Manninga
z Assange'em doprowadziła
do ujawnienia 750 tys. tajnych
dokumentów.
Chelsea
Manning konsekwentnie od
mawia zeznawania w tej spra
wie. Manning w 2010 roku
(wtedy był przed zmianą płci
i nazywałsię Bradley Manning)
przekazał WikiLeaks setki ty
sięcy tajnych dokumentów
wojskowych o amerykańskiej
interwencji wIraku i Afganista
nie. W roku 2012 skazano go
na 35 lat więzienia, ale pięć lat
później, tuż przed końcem
swojej kadencji, ułaskawił go
ówczesny amerykański prezy
dent Barack Obama, darując
skazańcowi resztę kary.
7 lat w ambasadzie

Sam Assange przez siedem lat
ukrywał się przed brytyjskimi

i szwedzkimi organami ściga
nia w ambasadzie Ekwadoru
w Londynie. Azyl przyznały
mu władze Ekwadoru,ale nie
dawno zmieniły z jakichś po
wodów zdanie.Między innymi
obwiniano Assange'a o niestaranność w utrzymywaniu czy
stości w pomieszczeniach zaj
mowanych przez niego w am
basadzie, czy wreszcie brak
opieki nad swoim...kotem.
Tuż po tej decyzji do akcji
przystąpiła brytyjska policja,
aresztowała twórcę portalu
WikiLeaks, i w tej chwili
Assange odsiadujewyrok 50ty
godni więzienia za uchylanie
się od stawienia przed brytyj
skim sądem.
Z kolei władze szwedzkie
domagają się ekstradycji
w związku z zarzucanym Au
stralijczykowi gwałtem, jakiego
miał siędopuścić kilka lat temu
w tym kraju. Assange konse
kwentnie te zarzuty odrzuca.
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Zabawy plenerowe, muzyka,
teatr - zaplanuj weekend
Komedia małżeńska

„Wykrywacz kłamstw"to prze
wrotna komedia małżeńska,
Daniel Klusek
w której okazuje się, że za
daniel.klusek@gp24.pl
równo kłamstwo, jak ichęć od
krycia prawdy mogą prowadzić
do zguby W szarym,poradzieRegion słupski
ckim mieszkaniu żyje małżeń
Na wydarzenia muzyczne, te
stwo w średnio zaawansowa
atralne i klubowebędzie się
nym wieku, notorycznie prze
pijający wszystkie pieniądze można wybrać w weekend.
Borys oraz histeryczna Nadia.
Dni Kobylnicy
Wszystko się zmienia, kiedy
W ramach DniKobylnicy w so do akcji wkracza Hipnotyzer
botę pierwsza część zabaw od mający dowiedzieć się, gdzie
będzie sięna stadionie przy ul. gospodarz domu ukrył pienią
Wodnej. Od godz. 11 można dze.Premiera w sobotę o godz.
wziąć udział w zmaganiach 19 namałej scenie.Spektakl zo
sportowych, oglądać pokazy baczymy również w niedzielę
zumby i sportów walki, goto 0 godz.19. Bilety:35 i30 zł.
wać z Justyną Pilichowską,
uczestniczką programu Mas- Sąsiedzi z Zatorza
terchef, czy dopingować piłka W ramach Dni Sąsiada na Zarzy KS Słupia Kobylnica w me torzu w niedzielę o godz. 15
czu z drużyną LeśnikaCewice. w parku im. IrenySendlerowej
W programie będą też anima przy ul. Wazów rozpocznie się
cje,nordic walkingi poledance. piknik sąsiedzki. W programie
Rozegrany zostanie też mecz znajdą się: warzywny grill, po
Kobylnica - resztaświata.
kazy kuglarzy,zabawy ianima
O godz. 16 druga część za cje dla dzieci, bańki mydlane
bawy rozpoczniesię na terenie 1 szybowce z pianki. O godz.18
przy centrum kultury. Tam wy rozpocznie się tam koncert
stąpią: orkiestra GCKiP w Ko słupskiej grupy MessenJazz
bylnicy oraz zespoły Ale Babki w składzie:Julita Kuczborska i Raj Power. Na scenie zapre trąbka,Sylwia Rydzewska- sak
zentuje się również Paweł Ba sofon altowy, Patryk Skarbekrów, uczestnik V edycji The Voi- Tłuchowski - piano, Andrzej
ce of Poland. Głównym punk Szczucki - perkusja.
tem sobotniego świętowania
będzie występ Cleo. Wieczór Przygody szczeniaka
Spektakl „Daszeńka, czyli ży
zakończy zabawa taneczna.
Na niedzielę zaplanowano wot szczeniaka" zobaczymy w
spływ kajakowySłupią, na od sobotę o godz.11 w teatrze Tę
cinku Lubuń - Łosino. Zapisy: cza. Dowiedzą się czym jest in
stynkt, co jest potrzebneszcze
a.gawron@kobylnica.pl.

niakowi aby zdrowo rósł oraz
przekonają się jak odpowie
dzialnym zajęciem jest opieka
nad pieskiem.Bilety: 20,15.
Co z tym Kapturkiem

W teatrze Władca Lalek w nie
dzielę o godz. 12 zobaczymy
przedstawienie „Czerwony Ka
pturek". Nakanwie wszystkim
znanej wierszowanej bajki Jana
Brzechwy powstał żartobliwy
wręcz kabaretowy spektakl pe
łen piosenek i z wartką akcją.
Bilety: 15,10 zł.
Hałas Kostka

W sobotę o godz. 21 do klubu
Dom Ówka będzie się można
wybrać na imprezę Dj Kostek
Robi Hałas. Pochodzący z Ko
szalina didżej zagra stare hity
w odświeżonych aranżacjach
oraz klasyków wyznaczających
definicje poszczególnych mu
zycznych gatunków. Wejściów
ki: 10,8, zł.

Rockowy Motor

Zespoły HellHaven i Beyond
The Event Horizon zagrają w
sobotę w Motor Rock Pubie.
Muzyka grupy HellHaven jest
wariacją na temat melodyjnego
rocka progresywnego, post ro
cka oraz metalu z nutą wpły
wów wschodu. Poznański ze
spół Beyond The Event Hori
zon wykonuje instrumentalną
muzykę rockową. Początek o
godz. 20,wejściówki: 20 zł.
Noc zabaw

W Duo Cafe podczas Gorączki
wiosennej sobotniej nocy bę

Pogoda dla Pomorza

INFORMATOR

dzie się można pobawić przy
gorących przebojach gwiazd
światowej muzykiod lat 60. aż
do współczesnych.Będą rytmy
disco, house i klubowe. Począ
tek ogodz. 21, wejściówki:10 zł.
Bajkowisko w Lądowisku

W sobotęo godz.11 do Lądowi
ska Kultury w Redzikowie wy
brać się można na Głośne czy
tanie bajek. Gospodynią tego
spotkania będzieaktorka Teatr
Tęcza Alicja Gierłowska, która
przeczyta dzieciom wybrana
bajkę. Wstęp wolny.
Czytanie z energią

Sobota 25.05.2019
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Łowcy czaraMmic; sob.-niedz..godz. 14;

Straż Pożarna 998;

Słodki taniec (Ma. sob.,godz. 16.18.niedz..

598345309.

WAŻNE
NEUESKAUMA
Ogólnpolskie Pogotowie dla OfiarPrzemocy
wRodzinie. tel.5984801U. 801120 002;

Słupsk:
Policja 997; ul. Reymonta tel.59848 0645;
Pogotowie Ratunkowe 999;
StrażMiejska986:598433217;
Straż Gminna598485997;
UrządCelny-587740830;
Pogotowie Energetyczne 991;

Nowy Teatr, ul.Lutosławskiego 1, tel.5984670

Angielski za darmo

W sobotę o godz.19 w Herba
ciarni wSpichlerzu Richtera od
będzie się English Cafe.Przyjść
mogą ci, którzy mówią po an
gielsku, jak i osoby uczące się.
Zajęcia poprowadzą Katarzyna
Macegoniuk i Marcin Grębowicz. Wstęp wolny.©®

godz. 16,20.15;

Podwójneżycfe sob.,godz. 20.niedz., godz.18

Kraina cudówt sob.-niedz.. godz.16,17.45;
Auengers: Koniecgry, sob.-niedz.,godz.1930

Awngers:Kbnfecpy sob.-niedz.,godz. 1630;
Siodki koniecdnia. sob.-niedz.,godz.20

KOMUNIKACJA
Słupsk: PKP 118000; 2219436;PKS59 84242
56;dyżumymchu598437110; MZK5984893
06; Lębork; PKS598621972;MZK598621451;
Bytów: PKS598222238; Człuchów:PKS59834
2213; Miastko: PKS598572149.

DYŻURY APTEK
Słupsk
sob.-niedz. - Dom Leków,ul. Tuwima 4, tel. 59
8424957

Ustka
sob. - Apteka z Pasją,ul. Polna 2.tel.732 806
600, niedz. - CentrumLeków, ul. Grunwaldzka
26. tel. 692761116
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Pogotowie Ciepłownicze993;
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994;
Straż Miejska alarm986: Ustka 598146761,697696
498; Bytów 59822 25 69;

00;
Filharmonia Sinfonia Baltica,uf. Jana Pawła II3,
tel. 598423839;
Teatr Tęcza, ul. Waryńskiego2, tel.598423935;
Teatr Rondo, ul.NiedziałkowskiegoSa, tel.59
8426349;
Słupski Ośrodek Kultury, ul.Braci Gierymskich 1,
tel. 598456441;
Emcek, al.3 Maja 22, tel.59843Tl 30;
Miejska Biblioteka Publiczna, ul.Grodzka 3, tel.
598405838.

USŁUGI
POGRZEBOWE
Kalla. ul. ArmiiKrajowej 15. tel.598428196,601
928 600 - całodobowo.Pełna oferta pogrzebo
wa.
Zieleń tel.(24h/dobę) telefon502525 005lub

sob.-niedz. -CentrumZdrowia, ul.ks. Bernarda
Sychty 3, tel.598226645

598411315, ul. Kaszubska3A. Winda ibalda

Miastko

Hades, ul.Kopernika 15, całodobowo:tel. 59842

chim przy grobie;
9891,601663796. Winda ibaldachim przy gro

sob.-niedz. - Rodzinna,ul. Wybickiego30. tel.
598578725

bie.

Człuchów

(catodobowo),tel.598428495,604434441.

Lębork

JfcO cm

Pogotowie Gazownicze992;

Bytów

sob. - CentrumZdrowia, ul. Szczecińska13. tel.
598343142, niedz.- Dr Max.ul. Królewska 2.
tel.598343258

mżawka
ciągły śnieg z deszczem

Człuchów:

Fregata

W Pracowni Ceramicznej SOK
w sobotę o godz.16 odbędą się
warsztaty szycia worko-plecaków. Zajęcia poprowadziMarta
Andrzejewska. Uczestnicy sami
wybiorą wzór materiału. Moż
na przyjść z własną maszyną
do szycia.Koszt: 50 zł.

n

Q

Awengers: Kbrtecgntsob.-niedz.. godz.B,19;
BrigNlMit^dai«iośasob.-niedz.,godz.1630,
1835,20.40;
John Widclsob.,godz. 11.25,17.10,20,niedz., godz.12,
1710,20;
Nedobrani, sob.-niedz.,godz. 17.40;
Bańisob.-niedz., godz.1030;
Topiefisloa. KlątwaLa Uorony, sob.-niedz..godz. 21;
Wyraraony,sob.-niedz., godz.15.10,20.20;
Aladyn.2Ddubbingsob.,godz. 10,IZ 12.45,14.15,
1530,17,18.15, niedz., godz.10,12.45,14.1530,16.45,
18.15,2D napisy sob„ godz.19.45, niedz., godz.1930,
3D dubbing niedz.,godz. 11.15;
Kiajnacuddą sob.-niedz., godz.10.10,11.10,13.10,
1430;
Panda ibanda, sob.-niedz.,godz. 10.15,12.20,
PokemondeleidywPaadiu. 2D dubtw^sob.-niedz..
godz. 14.50,2D napisy sob.-niedz.,godz. 16.40
(teatrHondo)

KULTURA

Łeba 112°1HH

mm

Szpital, ul. Lęborska13. tel.59 8228500; Dział

Lębork
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1Nad Pomorze dociera
ichłodne powietrze
Wejherowo
Lębork
polarno-morskie z
O
„
* SŁUPSK
Izachodu. W ciągu dnia
Darłowo
©
|
będzie pogodnie i bez
rama
Sławno
I "1 StUMB Kartuzy
GDAŃSK
10 Mielnoo ^
opadów. Temperatura 45 km/h
o
"'KOSZALIN
; max do 12:17"C. Wiatr
Bytów
Kołobrzeg
o Rewal
Kościerzyna
umiarkowany i silny,
10
rreiig
nieprzyjemny z płci.Białogard 0°łEl
Starogard
zach. W nocy sucho. o pcass
Gdański
Świnoujście
haim
W niedziele sporo
o
Połczyn-Zdroj
chmur i okresarm
Szczecinek
pojawi się deszcz.
Człuchów
Będzie chłodno max
Drawsko
SZCZECIN
do 12:14®C. Wiatr silny
30 km/h
Pomorskie
l&JKi
O ITTffiS
z zachodu. Początek
o
tygodnia z opadami
Stargard
itCSw&mm
B3EI
deszczu, temperatura
Jgm 4B* # ; ar
14< 15° 16° 16° 15°
max do 15:17 °C i
silniejszy wiatr z*zach.

Pomocy Doraźnej Miastko, tel.598570900;

Zrób sobie worek

Pogoda dla Polski

1010 hPa 11

Słupsk
MuftSdno-

Ustka
©eHrin

Stan morza (Bft)
Siła wiatru (Bft)

Bytów:

W ramach Czytania z dobrą
energią, w niedzielę o godz.12
w Nowym Teatrze aktorzy bę
dą czytać dzieciom bajki. Nie
zabraknie też wspólnych za
baw, warsztatów i konkursów
z nagrodami. Wstępwolny.

Pragmiza dla Bałtyku

Krzysztof
Ścibor
Biuro Calvus

KINA

sob. - Miraculum,ul. Grunwaldzka18, tel. 59
8622477. niedz.- Dr Max. ul.1 Majala, tel.59
7260919

USŁUGI MEDYCZNE
Słupsk:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny,ul. Hubalczyków 1. tel.598460100;

Ustka:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny,ul. Mickie
wicza 12 tel.59 81469 68; PoradniaZdrowia
P0Z, ul.Kopernika 18, tel.598146011; Pogoto
wie Ratunkowe - 598147009;

Lębork:
Szpitalny Oddział Ratunkowy59 863 30 00;
Szpital, ul. Węgrzynowicza13,5986352 02;

Hermes, ul.Obrońców Wybrzeża 1,
Winda i baldachim przygrobie.

PORADNICTWO
Biuro Porad Obywatelskich -ul. Niedziałkow
skiego 6. czynne: pon.-czw.wgodz. 10-14;
Telefon zaufania Tama - 598414046,czynny:
pon.-pt. wgodz.16-20;
Alkoholowy telefon zaufania Krokus- czynny
17-22,5984146 05.

^^|TAxi|bg/N
598422700

/J,

t

y

607271717
NAJTAŃSZE TAXI W SŁUPSKU

Glos Dziennik Pomorza

Zbliżenia

Sobota-niedziela, 25-26.05.2019

Jerzy Stuhr: więcej do szczęścia
dziś już wcale mi nie potrzeba...

Mówił pan o dojrzałości
i o młodym pokoleniuJak
pan spogląda na syna,
Maćka, to co pan myśli?
Udało się?

•

Łukasz Gazur
redakqa@polskapress.pl

Przede wszystkim myślę,
że znalazł swoje miejsce. I to
w sytuacji o wiele trudniej
szej ode mnie. Bo on ciągle
był porównywany do swoje
go ojca. Ostatnio po raz ko
lejny - napisał pracę doktor
ską i będzie jej bronił. Polubił
też pedagogikę, o co na po
czątku było trudno. Cóż, le
piej późno niż wcale. Ale cie
szy mnie to, bo dzięki ucze
niu człowiek sam wiele się
uczy, więc jest na swoim,
miejscu.

Pasje
Jerzy Stuhr, aktor i reżyser,
właśnie wydał książkę „My
śmy się uodpornili...", która
jest zapisem jego rozmowy
z ks. Andrzejem Lutrem.Nam
opowiada o dystansie do sie
bie i świata,jaki daje choro
ba, i o dojrzałości.

Jerzy Stuhr: A co tu tak pa
nu mruga?
Tak wyglądają teraz dykta
fony wkomórkach.

Dojrzałość to umiejętność
widzenia błędów. Jest ta
ka rola. której pan żałuje
i wie. że dziś zagrałby pan
to inaczej?

Świat nie przestaje mnie
zadziwiać w takich sytua
cjach. Można przyjść na wy
wiad i takich się rzeczy cieka
wych dowiedzieć.
Ilu wywiadów pan udzie
lił?

Ale kiedy? Tak w życiu?
Nie policzę. To są tysiące.
Różnie z tym było w różnych
okresach życia. Na pewno
mogę powiedzieć, że połowa
czasu mojej działalności za
wodowej to były wywiady.
A ta forma się nie nudzi?

Nie, bo tozawsze zależy nie
od formy, a od pytającego. Wie
pan kiedy się nudzi? Gdy pow
tarzają pytania. „Co Pan czuje,
gdy pan na scenie całuje?" to
ja nie wiem, ile razy usłysza
łem. Na szczęście w moim
wieku o to już pytają coraz
mniej. Ale „co się działo
na planie Seksmisji?" to się nie
starzeje.
Chyba się nie ma co dzi
wić, skoro ten Maks tak
do pana przylgnął.

Ja nie mam takiego poczu
cia. W Polsce może trochę, ale
w Europie- w ogóle.Nawet
kiedyś, podczas nagrywania
filmu we Włoszech, operator
pyta:,Jerzy, a ty grałeś kiedyś
w komedii?".Bo tam jestem
postrzegany jako aktor drama
tyczny Ale - że tak wrócę
do początku rozmowy - jak
pan widzi, są też pytania, które
mogą zaskakiwać.
Zapytałem o te wywiady,
bo zdecydował się pan
na taką, a nie inną formę
książki „Myśmy się uod
pornili...".

Powiem tak: na przestrze
ni lat to też się zmienia. Daw
niej było tak, że to ja chciałem
coś powiedzieć. Miałem po
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Dla wielu widzów w Polsce wciąż jest Maksiem z „Seksmisji"

czucie, że mam coś światu
do ogłoszenia. Wie pan, to
ego młodości i przekonanie,
że tyle się już wie. Teraz,
po latach, wywiady to naj
częściej obowiązek. Tak ma
my skonstruowany świat, że
w umowach mam zobowią
zanie, iż muszę tych wywia
dów udzielać. Dystrybutorzy,
producenci, wydawcy - wszy
scy wymagają, żeby promocji
towarzyszyły rozmowy.
Ciekawe, że pan to wszyst
ko mówi. Bo po przeczyta
niu książki ma się jednak
wrażenie, że ona też pow
stała z potrzeby powiedze
nia czegoś o dojrzałości.

Każda książka, zresztą film
także, powstaje w moim wy
padku z powiedzenia ludziom
czegoś od siebie. Nawet nie
o sobie, a właśnie od siebie. Ta
ostatnia książka powstała
z chęci zanotowania myśli. To
zapis, jak rozmawiają ze sobą
inteligenci. Przedstawiciele
klasy, która już odchodzi.
Jedna z najbardziej cennych
cech tej książki to to, że poka
zuję, jak można ze sobą ro
zmawiać w czasach, gdy nie
umiemy ze sobą rozmawiać.
Dobrze pan znał rozmów
cę - ks. AndrzejaLutra?

Nie, tak bym tego nie naz
wał. Dużo o nim wiedziałem,
bo w różnych okresach
przy różnych okazjach się
spotykaliśmy. Jurorowaliśmy
razem na festiwalach, wie
działem, że ma rozległą wie
dzę o filmie.
„Myśmy się uodpornili..."
reklamowane jest jako
„książka o dojrzałości".
Więc zapytam w tym kon
tekście: co by pan.dojrzały
człowiek i aktor,powiedział
sobie samemu sprzed lat?

Na pewno byłoby to blisko
tematu odpowiedzialności.
Za siebie i za innych. Wiele
błędów popełniłem z powo
du jej deficytu. Ale dziś takie
mamy czasy, że wszyscy
przed nią uciekają, bo to cię
żar, który trzeba nieść przez
życie. Łatwiej się biegnie, gdy
jest lekko, a wiadomo, że cza
sy mamy takie, że wszystko
przyspieszyło dramatycznie,
więc niewielu chce być obcią
żonych odpowiedzialnością.
„Rozmowy o dojrzałości"
brzmią też trochę jak pod
sumowywanie życia, ro
zrachunki z przeszłością.
Apan nie wygląda na ta
kiego. który jest na takim
etapie.

Ale robię to! Zafascynowa
ło mnie kiedyś zdanie Alek
sandra Bardiniego. Na pytanie
„Co pan robił ostatnie20 lat?",
odpowiedział: „przygotowy
wałem się do starości". I ja to
sobie zapamiętałem i jakoś
przyswoiłem. Trzeba umieć
własne życie podsumowywać
i wyciągać wnioski. I lepiej ro
bić to na bieżąco. Tylko jak się
jest młodym, tona wszystko
ma się czas, tylko nie na to.
Miłości, imprezy, spotkania.
Cechą starości jest to, że za
czyna się znajdowaćczas
na podsumowywanie.
Pan się czuje stary?

Powiem Panu, że jak cza
sem rozmawiam ze studen
tami, to myślę sobie: „nic nie
rozumiem z tego świata, nie
wiem, co do mnie mówią".
Wtedy się naprawdę już czu
ję stary. Ale wie pan, co jest

Trzeba mieć
swój styl wypowiedzi'
igo pielęgnować.
Bo autentyczność
to wielka wartość
•tak w aktorstwie
jak i w życiu

najciekawsze? Że jak potem
potrafię ich czymś zainspiro
wać, zmotywować do jakie
goś działania, które daje cie
kawy efekt, jakoś podkręcić,
pchać w dobrym kierunku wtedy nie czuję tak bardzo
ciężaru wieku. Choć wszę
dzie króluje młodość, to mu
szę powiedzieć, że nigdy nie
miałem problemu z odbior
cą. I to pomimo tego, że ja
nie jestem typem aktora,
który się będzie młodym
podlizywał. To mnie przeko
nuje, że trzeba mieć swój styl
wypowiedzi i go pielęgno
wać. Bo autentyczność to
wielka wartość - w aktor
stwie i w życiu.
Jeśli gra pan wiele lat
w tym samym spektaklu jak choćby monodram
„Kontrabasista"- to czło
wiek czuje upływ czasu?

To jest ciągła walka z przy
stosowaniem tego tekstu
na twój wiek, świadomość,
ekspresję, wiarygodność. De
można się kochać w dwudzie
stoparoletniej Sarze? Litości.
W tej chwili to zupełnie inny
spektakl. Jak teraz oglądam
gdzieś fragmenty w telewizji,
zarejestrowane przed wielo
ma laty, to strasznie siebie nie
lubię.

Często o tym myślę. Auto
refleksja jest ważna. Wiem,
że Ryszarda III, którego gra
łem w Teatrze Ludowym
w Krakowie, zagrałbym ina
czej. Rolą, z którą się zmaga
łem, był Hamlet, którego
grałem w latach 8o. u An
drzeja Wajdy. Jeździłem
po Europie na różne semina
ria, opowiadałem o tej posta
ci i zdałem sobie sprawę, że
ja lepiej o nim mówię, niż go
grałem. Bo go rozumiem. Ale
to nie zawsze wystarczy.
Wielu marzy o tym, by za
grać Hamleta, a ja mam po
czucie, że dostałem tę możli
wość i wcale to nie przynio
sło zawodowego szczęścia.
Dojrzałość to też dystans do siebie i do świata.

Tak, lubię to. Zdrowy dy
stans daje siłę i właściwy
ogląd sytuacji.

Słowo „zdrowy" ma zna
czenie. Czy choroba dużo
zmieniła w podejściu
do życia i świata?

To jest po prostu wejście
na zupełnie inny rejon świa
domości, a przede wszystkim
wrażliwości. Ma się więcej wy
rozumiałości do ludzi i świata.
Często się łapię na tym, że my
ślę „odpuść",„nie krytykuj".
Inaczej się widziradości dnia
codziennego. Wstaję, myślę
„żyję" i już człowiek łapie
kontakt ze szczęściem. I wie
pan, co jeszcze człowiek zy
skuje? Przestaje wybiegać da
leko w przyszłość. Wstaję
i myślę: „coś mnie jeszcze
może czekać ciekawego tego
dnia". Wystarczy. Niczego
więcej do szczęścia mi nie
trzeba. ©®

10

Ogłoszenia drobne
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Sobota niedziela, 25 26.05.2019

Jak zarraeśdć ogłoszenie drobne? Telefonicznie: 94347 3516
Przez ternet ogloszenia.gratka.pl
W Biura Ogłoszę

Oddział Koszalin: ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin, tel.94 347 3516.347 3511,347 3512, fax 94 3473513
Oddział Słupsk: ul. Henryka Pobożnego 19,76-200 Słupsk, tel.59 848 8103, fax 59 848 8156
Oddział Szczecin: ul. Nowy Rynek 3,71-875 Szczecin, tel. 9148133 61,48133 67, fax 91433 48 60

RUBRYKI W OGŁOSZENIACH DROBNYCH:
•NIERUCHOMOŚCI
•HANDLOWE
•MOTORYZACJA

•FINANSE/BIZNES .
•NAUKA
•PRACA

i ZDROWIE
i USŁUGI
i TURYSTYKA

ABAKUS

Nieruchomości

najchętniej wybierane biuro nieruchomości

MIESZKANIA - KUPIĘ

KUPIĘ mieszkanie 2/3 pok. 609675935

obecnie poszukujemy

3-pokojowego

MIESZKANIA 00 WYNAJĘCIA

mieszkaniana Przylesiu,
płatne gotówką

2- pok. centrum ul.K. Anastazji tel.
504-470-880 Koszalin
KAWALERKA, Centrum. 602631869 gk

(obok Związkowca)

tel. 661-841-555
www.abakus-nieruchomosci.pl

MIESZKANIA-WYNAJMĘ

ROWY nad morzem. Dom 10 pok.
z mediami + dom letniskowy 5 pok.
z mediami, pawilon gastr.(bądź bez
pawilonu). Nieruchomość dochodowa.
Tel..

DOMEK jednorodzinny, SłupskSiemianice, 660-474-344
3 ustawne, duże pokoje,
duża loggia rej. Staszica

LOKALE UŻYTKOWE - SPRZEDAM

BOX na Manhatanie wynajmę sprzedam. Słupsk, 661968013.

GARAŻE

WYNAJMĘ garaż Pasaż Milenium
Koszalin tel. 502-653-346

rej. Grottgera/Matejki

GK

MATERIAŁY BUDOWLANE

KUPIĘ stary samochód lub motocykl,
min. 40-letni. Może być niekompletny
lub uszkodzony, 609-499-555.

ZIEMIA pod trawnik, kamień
do drenażu, piasek płukany,
pospółka (Koszalin i okolice)
tel. 94 3140084
MATERIAŁY OPAŁOWE

Redaktor naczelny

Krzysztof Nałęcz

Zastępcy

YnonaHusaim-Sobecka
Maran Stefanowski (internet)

gastronomiczne. Chłodnictwo.
507-380-118.

OPIEKUNKĘ do osoby starszej.

BALUSTRADY bramy 602 825 699

Pałowo 27/gm. Damnica. 726-042-992

BUDOWLANE, stolarskie (meble na

OPIEKUNKI do Niemiec tel.

wymiar), 513451780.

730497770 www.ambercare24.pl

CYKLINOWANIE bezpyłowe

dzisiaj 70 ofert!

884912222

POMERANIA Frucht Sp. z o.o.

DACHY- dekarstwo 94/3412184

elektr. do lkV. Praca3 zmianowa plus
sb/ndz, zatrudnienie na okres próbny.

KREDYT 50 000 zł rata 549,730809809

ŁÓŻKO dwuosobowe
tel. 795-438-348

Stanisław Sikora, tel. 94 340 35 98
Dyrektor działu marketńgu

ul. Mickiewicza 24,75-004 Koszalin,tel. 94 34735 99,
fax 94 3473540. tel. reklama 94 347 3512.
redakga.gk24@poiskapress.pl.
reldama .gk24@polskapress.pl

GkBPomorza-wwwgpMpl

REMONTY 798-994-839.
REMONTY od A do Z tel. 660-683-933

info@pomerania.pl

gk

POMOC domową i przy inwalidzie,

STANY surowe 94/3412184

783-575-667

SUCHE zabudowy 94/3412184

POMOCNIK, murarz, 512590575

INSTALACYJNE
C.O. hydraul. wod. kan. 515-708-887

zapewniamy transport z Koszalina

GAZOWE -urządzenia, naprawa/

795 5914 34 polfaszjsz@gmail.com

wymiana 606-579-846 GK

PRACOWNIKÓW do wykończenia

HYDRAULIKA 24h, inne, 798-618-871.

wnętrz i ociepleń, 506-59-26-79.

MONTAŻOWE

TERMOGAZ sp. z.o.o. zatrudni

SPRZEDAM Overlock Juki 3 nit 220 V
oraz części do lżą 49-56,608298292

Gastronomia

Zapraszamy do nowo otwartej
Restauraqi Śródziemnomorskiej
j" Marinera" znajdującej się przy
uLmarszJózefa Piłsudskiego 43.
j strona www https://'marinera.
eatbu.com teL +48696969159

Rolnicze
MASZYNY ROLNICZE

KOMBAJN Bizon, 504-368-497
KUPIĘ ciągniki, przyczepy, maszyny
rolne. Tel. 602 811423.
SPRZEDAM ciągnik 912 + duży pług.
Tel. 600 634134
ZWIERZĘTA HODOWLANE

KROWA z cielakiem, 504-368-497
KURKI odchowane, 696-462-482.

NAPRAWA okien, wymiana uszczelek,
692-646-566.
OGRODNICZE

OGRODY od A do Z, 691226885

Towarzyskie
AKTYWNA dojrzała. 507-719-333. GK

ZATRUDNIĘ na elewacje 503-135-643

KREDYTY i pożyczki.Najlepsza oferta.
Tel. 733886531,664157387

WYCINKI usuwanie zalesień

Zdrowie

DOJRZAŁA 40-Stka Słupsk 500362030
SŁODKA Asia Koszalin, tel.516603622

792669632

KREDYTY tanio. Słupsk, 59/842-92-38.
UPADŁOŚĆ konsumencka 943473286.

009122255

GINEKOLOGIA
515417467 Ginekolog farmakologia
A-Z GINEKOLOG, 790-80-35-37
INNE SPECJALIZACJE

BRUKARZY zatrudnię. Stała praca,
dobre wynagrodzenie. Tel:881737 477

ul. Henryka Pobożnego 19,
76-200 Słupsk,
tel. 59 848 8100, fex 59 848 8104,
tel. reklama 059 848 8101,
redakqa.gp24@polskapress.pL
reklama.gp24@polskapress.pl

Robert Gromowski, tel. 94 3473512

Prerawnt3.tel.94 3401114
Glos Koszafińslti-invwgk24.pt

POLBRUK usługi 609-742-703. GK

CV proszę nadsyłać na:

uprawnień.Tel.609 505 642

KREDYTY, POŻYCZKI

KASA za "stare" książki, 609643399

BUDOWLANO-REMONTOWE

wynagrodzenie, możliwość zdobycia

ZATRUDNIĘ

Dyrektor ifcatatw

Piotr Grabowski

z orzeczeniem tel.884664624

i przyłączy gazowych. Wysokie

792669632

Ewa Żelazko, teł. 94 347 35 27

Prezes oddzUuPofcka Pres

PRALKI, urządzenia elektr.,

pracowników do budowy sieci

Finanse biznes

CEGŁĘ oddam, 517475262.

Dyrektor dziafai reklamy

wwi^p24ą*ww«4k24^wwwgs24pi

KOSZALIN praca portiernia dla osób

operatora minikoparki oraz

SPORT I REKREACJA

UŻYWANE rowery tel. 508-436-420

603-775-878

elektryka/mechanika z uprawnieniami

KOMINEK, opał, gałęziówka

Handlowe

PRALKI Naprawa w domu.

PRACA produkcja faszyny leśnej

I piętro ok. 100 m2 318 000,-

ogloszenia.gratka.pl

DETEKTYW-KOSZALIN.PL 602601166

AUTO skup wszystkie 695-640-611

NEPTUN-AUTOGAZ Tel. 512170 975

i ROLNICZE
i TOWARZYSKIE

Różne

59/8430465 Serwis RTV, LCD, plazma

z siedzibą w Dziwogórze poszukuje

AUTOKASACJA Świeszyno.
608421479

i ŻYCZENIA
/PODZIĘKOWANIA
i GASTRONOMIA

Usługi

AUTA i busy kupię, 504-672-242

KYMCO Agility 16+ 4 T, 531-013-668

HALE do 130m, 606614218

DZIAŁKI nad jeziorem Rosnowo
i Łubowo budowlane,
tel. 691-979-474

Absolutny skup aut, 728773160.

MOTOCYKLE SPRZEDAM

LOKALE UŻYTKOWE - DO WYNAJĘCIA

DZIAŁKI do llar w Manowie.
Piękna lokalizacja i atrakcyjna cena.
728238688

ABASKUS -Auto skup 791035861

AUTOKASACJA Bierkowo. Skup
całych i uszkodzonych. 59/8119150,
606206077.

DOMY-DO WYNAJĘCIA

Dom Pomocy Społecznej
w Koszalinie zatrudni osobę
na stanowisku Pielęgniarki/
Ratownika medycznego
Wynagrodzenie miesięczne od
3700 zł do 4400 zl brutto
Osoby zainteresowane
prosimy o kontakt osobisty lub
telefoniczny teL94 717 08 90

widziani zbrojarze, 665-255-111.

A do Z skup-każde pojazdy,
płacimy nawet za wraki, oferujemy
najwyższe ceny, 536079721
3 pok. loggia, 197 000,do negocjacji rej. Bałtyckiej

i MATRYMONIALNE
i RÓŻNE
i KOMUNIKATY

OGÓLNOBUDOWn pomocników mile

OSOBOWE KUPIĘ

DOMY - SPRZEDAM

DZIAŁKI, GRUNTY SPRZEDAM

Motoryzacja

ki

FIRMA z Warszawy poszukuje do
wynajęcia mieszkań i apartamentów
na rok w miejscowościach
nadmorskich od 3 tys. zł/m-c, tel.
577-018-188

LOKAL usługowo-handiowy
przy ul. Fałata chętnie
na działalność medyczną, aptekę,
biuro prawno-księgowe, 70m2, tel.
881-491-952.

i BANK KWATER
i ZWIERZĘTA
i ROŚLINY, OGRODY

GtosSazedAski-mmgs24pl

ul. Nowy Rynek 3,
70-533 Szczetin,
tel 9148133 00, fox 9143348 64,
tel. reklama 9148133 92,
redakqa.gs24@polskapress.pl
reklama.gs24@polskapress.pl

ALKOHOLIZM - esperal 602-773-762
ALKOHOLOWE odtrucia 509-306-317.

ODDZIAŁY
Kołobrzeg

ul. Ratuszowa 3/13,78-100 Kołobrzeg,
tel. 94 354 50 80,fax 94 3527149
Szczednek ul. Plac Wolność 6,78-400 Szczecinek,

OGŁOSZENIE 0 LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Mirosław Nizioł (tel. 94 312 40 50) ogłasza,
że: dnia 18-06-2019 r. o godz. 11:45 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie mającego siedzibę
przy Lipowa 1A odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do: Ewa Romanowicz, Sławomir
Romanowicz stanowiącej nieruchomość gruntową zabudowaną o obszarze 0,0465 HA położonej: 78-320
Połczyn Zdrój, Bojowników o Wolność i Demokrację 11, Połczyn-Zdrój, dla której Sąd Rejonowy
w Białogardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Świdwinie prowadzi księgę wieczystą
nr KWK02B/00005667/0. Suma oszacowania wynosi 406 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy
oszacowania i wynosi 270 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię
w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 40 600,00 zł w gotówce albo na konto komornika: Santander Bank
Polska Spółka Akcyjna 1 Oddział w Połczynie-Zdroju 40 10902662 0000 0001 1492 1577 najpóźniej
w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć
osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie
przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

©© -umieszczenie takich dwóch znaków przy Artyku
le, w szczególności przy Aktualnym Artykule, oznacza
możliwość jego dalszego rozpowszechniania tylko
i wyłącznie po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem
zamieszczonym na stronach www.gk24.pl/tresci,
www.gp24.pl/tre5d,www.gs24.Dl/tresd, i w zgodzie
z postanowieniami niniejszego regulaminu.

tel. 94 374 8818, fax 94 374 23 89
Polskie Badania Czytelnictwa

Stargani ul. Wojska Polskiego 42.73-110 Stargard,
teł. 91578 47 28. fax 9157817 97.
reklama tel. 91578 47 28

Nakład Kontrolowany ZKDP

inni iiiiihiiiii
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Polska Press Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 45,02-672 Warszawa,
tel. 22 20144 00. fax: 22 2014410
Prezes zarządu Dorota Stanek
Wiceprezes zarządu Dariusz Świąder
Członek zarządu Paweł Fąfara
Członek zarządu Magdalena Chudzikiewicz

Dyrektor artystyczny

Tomasz Bocheński
Dyrektor marketingu

Sławomir Nowak, slawomir.nowak@polskapress.pl
Dyrektor zarządzający biura reklamy

Maciej Kossowski
maciej.kossowski@polskapress.pl
Dyrektor kolportażu

Karol Wlazło karol.wlazlo@polskapress.pl
Agencja AIP

kontakt@aip24.pl
Rzecznik prasowy

Joanna Pazio tel. 22 20144 38. joanna.
pazio@polskapress.pl
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Na początek porażka z Kolumbią,
ale Tahiti nam niestraszne
Dariusz Piekarczyk
d.piekarczyk@dziennik.lodz.pi

P&kanożna

Jacek Magiera mówi.że celem jego drużyny jest wyście z grupy

Zdaniem Magiery to
była lekcja pokory
PiBcanożna

miętajmy, że to młodzi zawod
nicy. Jeszcze niejednokrotnie
przegrają Jeśli piłkarzewyciągną
wnioski i wejdą na wyższy po
Jacek Magiera, trener repre
ziom, będziemy mogli mówić
zentacji Połski, niekrył po me 0 wygranej tego zespołu. Nie
czu z Kolumbią rozgoryczenia skreślajmy tych zawodników,
porażką. Obiektywnie stwier
dajmy im szansę na rehabilita
cję. Liczę, że nadal będziemy
dził jednak, że wygrała lepsza
mieli wsparcie ze strony kibi
drużyna.
ców. Turniejsię nie skończył,na
- Wygrał zespół lepszy, bardziej szym celem pozostaje wyjście
konkretny, czyliten, który stwo z grupy. Musimy pozbierać się
rzył sobiewięcej sytuacji,oddał mentalnie ijak najlepiejprzygo
więcej strzałów,szybciej myślał tować dokolejnego spotkani.
i działałna boisku- mówiłszko Mecz z Kolumbią skomentował
leniowiec reprezentacji Polski. - krótko ale dosadnie, na
Dla nas to lekcja, z której mu- Twitterze, Zbigniew Boniek,
simy wyciągnąć wnioski. Znam prezes PZPN. - Nad stadionie
tych chłopaków i wierzę,że się Widzewa wielcybyli tylko kibice
podniosą. Nie spuścimy głów. 1 nasi przeciwnicy... gramy da
Jestem zły, wręcz wściekły ze lej.
względu na wynik, ale liczy się
Cóż, nic dodać, nic ująć,
przede wszystkim rozwój. Pa trafny komentarz.
Dariusz Piekarczyk
d.piekarczyk@dziennik.lodz.pl

Ups! Nie tak to miało wyglą
dać. Reprezentacja Polski
przegrała pierwszy mecz mi
strzostw świata U 20 z Ko
lumbią 0:2 (0:1).

Żeby niebyło wątpliwości,prze
grała zasłużenie. Nasze Orły
orałami niebyły,co najwyżejor
łami nielotami. Na stadionie
przy Piłsudskiego138 niemiały
wiele do powiedzenia.Kolum
bia byłazdecydowanie lepszym
zespołem, potwierdzającw Ło
dzi znakomitą dyspozycję z eli
minacji kontynentalnych, pod
czas których straciła zaledwie
trzy gole.
Zespół trenera Arturo
Reyesa wyszedł na prowadze
nie w 29 minuciepo golu Ivana
Angulo, który wykorzystał nie
frasobliwość naszych obroń
ców i spokojnie pokonałRado
sława Majeckiego.
Wstyd byłoby gdyby zmar
nował wyborną okazję, prze
cież nazwisko Angulo zobowią
zuje. Królem strzelców naszej
ekstraklasy jest przecież Igor
Angulo z Górnika Zabrze.
Tyle tylko, że to Hiszpan.
Angulo, to jednak Angulo. Po
nad 17.OOO tysięcy kibiców
zgromadzonych na widowni,
a to rzadkość na meczu junio

Wygrana z drużyną z Oceanii może
dać Biało-Czerwonym awans
PHkanażna

W niedzielę Polska gra drugi
mecz turnieju. Tym razem ry
walem naszej drużyny będzie
reprezentacja Tahiti.

GMJPAA

Reprezentacja Tahiti, która jest wicemistrzem Oceanii swojej
kategorii wiekowej rozpoczęła turniej od porażki z Senegalem
Mecterazegrane: Polska - Kolumbia 0:2

(0:1), Senegal • Tahiti 3:0(2:0).
Mecze do rozegrania: Polska-Tahiti (nie
dziela, godz.20.30wŁodzi),Senegal - Kolum
bia, niedziea godz.18 w Lublinie). Polska - Se
negal (środa 29 maja w Łodzi. godz.20.30), Ko

rów, liczyło, że Polacy pokonają
bramkarza Kolumbii Kevina
Miera. Gdzie tam! Do przerwy
oddali tylko jeden strzał
na bramkę rywala. W drugich

Reprezentacja
Polski U 20 przegrała
szósty mecz pod
wodzą trenera
Jacka Magiery

Mundial U 20
Reprezentacja Tahiti
występowała w lidze

Dariusz Piekarczyk
d.piekarczyk@dziennik.iodz.pl

Oba zespoły łączy to,że jeszcze
w turnieju nie strzeliły gola.
Zwycięzca tego spotkania bę
dzie jednak blisko awansu
do 1/8 mistrzostw. To dlatego,
że awans wywalczą po dwie
najlepsze drużyny z sześciu
grup eliminacyjnych,ale także
cztery najlelsze ekip z miejsc
trzecich. Trzy punkty wywal
czone w niedzielnym meczu
z wicemistrzem Oceanii mogą
więc nietylko porawićhumory
naszym kibicom i piłkarzom,
ale równiećdać awansdo kolej
nej rundy

W akcji Tomasz Makowski. Pomocnik reprezentacji Polski, to były gracz UKS SMS Łódź

lumbia - Tahiti (środa 29maja w Lublinie, godz.
18).

1. Senegal

1

3

3:0

2. Kolumbia
3. Polska
4. Tahiti

1
1
1

3
0
0

2:0
0;2
0:3

Prowadzona przez trenera
Bruno Tehaamoana reprezenta
cja Tahiti (dawna Polinezja Fran
cuska) przygotowywała się do
mistrzostw świata grając w tam
tejszej lidze seniorskięj, składają
cej się z10 drużyn. Zespół nic
wielkiego nie zwojował,bo zajął
dopiero ósme miejsce zdobywa
jąc w 27 meczach 39 punktów.
Strzelił za to 51goli, a stracił aż
125. Reprezentacja, wówcza
U19, wyprzedziła jedynie dru
żyny o nazwie AS Aorai - 38
punktów oraz AS Tamarii
Punaruu - 29. Oba te zespoły
zdegradowane zostały do II ligi
Tahiti. Mistrzem wyspy w sezo
nie 2017/2018 została drużyna
o nazwie AS CentralSport - 96
punktów. Piłkarze tej ekipy strze
lili107goli. Na miejscu drugim AS
Tefana - 91 punktów.Oba ze
społy wywalczyły awans do Ligi
Mistrzów Oceanii. W niedawno
zakończonym sezonie ubiegło
roczny mistrz zajął miejsce trze
cie. Najlepsza okazała się dru
żyna o nazwie Venus. D

45 minutach nasi staralisię, ale
konstruowanie akcji niespecjal
nie im wychodziło.
Co innego drużyna z Ame
ryki
Południowej.
Kolumbijczycy często gościli
pod bramką Radosława
Majeckiego, ale ten na szczęś
cie byłczujny. W końcu jednak
skapitulował.
Już w doliczonym czasie
gry, po rozmontowaniu naszej
obrony, do siatki skierował
piłkę Luis Sandoval. Nie dość,
że nasi przegrali z kretesem, to

Mundialll20
Piłkarze z Oceanii
są amatorami

Wszyscy piłkarze reprezentacji
Tahiti grający w rodzimej lidzesą
amatorami. Grę łączą z pracą lub
nauką. W drużynie jest teższeściu
graczy z klubów francuskich. Ża
den z nich niegrałjednak w ze
spole seniorskim. Bramkarz
Josselin Pito to zawodnik SaintEtienne. W akademii Toulouse FC
występują Terai Bremond oraz
Tevaitini Teumere.Samuel Liparo
to gracz Concarneau,natomiast
Kevai'ei Morgantoraz Eddy
Kaspard bronią barwczwartoligowego zespołu Trelissac.Ten
drugi ma za sobą testy w takich
klubach jak Saint-Etienneoraz
Auxerre. Nie dostałtamjednak
angażui wyładował w IV lidze,
gdzie trenujegłównie popołud
nia. bochodzi jeszczedo szkoły.
Ciekawostką jest fakt, iższkole
niowiec reprezentacji Tahitijest
jednocześnie prezesemi trene
remjednocześnie drugoligowego
klubu onazwie AS Escelsior.Pra
cuje także w tamtejszymmini
sterstwie sportu.Z prowadzenia
reprezentacji nie wyżyłby, D

stracili także Sebastiana
Walukiewicza. 19-latek, który
przeszedł z Pogoni Szczecin
do Serie A (Cagliari) opuścił
na początku drugiej połowy bo
isko na noszach. ©®
POLSKA-KOLUMBIA 0*2 (0:1)

0:1 lvan Angulo (23),0:2 Luis Sandoval (90)
Polska: Radosław Mąjecki - Serafin Szota, Seba
stian Walukiewia (55 Jakub Bednarczyk), Jan
Sobociński, Adrian Stanilewicz, David Kopacz,
Bartosz Slisz, Tomasz Makowski, MateuszBogusz
(68 Marcel Zylla), Tymoteusz Puchacz (82 Adrian
Benedyczak), Dominik Steczyk.

LOTTO
Piątek 24.05

MUŁU MULTI - GODZ.14.00

8,9,16.17,19,25,33.34,39.50,
53,60,61,62.63,64,76,78,79,
80 plus61

KASKADA

1,2,3,5.6,7,11,12,13.14,19,23

Czwartek 23.05

MULTI MULTI - GODZ. 21.40

9,14,16,17,28,31,34,37,39,41,
43,44,51,52,55,57,65,67,69,71
plus 34
EKSTRA PENSJA

3,23,27,28,30 + 3
MINI LOTTO

1,3,19,40,42
LOTTO 2,4,10,12,18,43
LOTTO PLUS

17,18,25.29.32.41
KASKADA

2,3,7,8.10,12,14,15.19.20,
22,23
MULTI MULTI - GODZ. 14.00

1,8,9,17,18,20,23,25,32,33,41,
45,51,55,64,67,69.71,72,75
plus17
KASKADA

3,4,6,8,11,12,16,17,19,20,21,
22
(STEN)
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Lębork bliżej
Lotto Superligi
Tenisstolowy

<
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Krzysztof Niekrasz
krzysztof.niekrasz@polskapress.pl

Drużyna SMS Słupsk, która awansowała do finału

SMS Słupsk zagra
w finale wojewódzkim
Piłka nożna

Jarosław Stenceł
jarosiawitencel@pol5kapress.pl

Drużyna Szkoły Mistrzostwa
Sportowego w Słupsku awan
sowała do finału wojewódz
kiego XXI Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w piłce nożnej chłop
ców. Finałowe zmagania od
będą się 31 maja w Lęborku.
Młodzi słupszczanie w pół
finale wojewódzkim, który od
był się w Ustce, zajęli1miejsce dające awans do finału, który
zostanie rozegrany 31 maja
na
Stadionie
Miejskim
w Lęborku. Oto półfinałowe
wyniki: SMSSłupsk - SMS By
tów 2:0 (bramki: Tomasz
Parzych, Ilia Kozub),SP Ustka Zespół Szkół w Człuchowie 3:3,
SMS Słupsk - Zespół Szkół
w Człuchowie1:2 (bramka dla

Sporty walki
Galą uczczą pamięć
o Michale Godniczu

v

Niedługo, boiczerwca (sobota)
o godz.9.30 (otwarcie)
w Kobylnicy odbędzie się Gala
Sportów Walki im.Michała
Godnicza. Przeprowadzona zosta
nie też rywalizacja Pucharu Polski
Jiu-Jitsu Kata Parami.Tradycyjnie
już patronatobjął Leszek Kuliński,
wójt gminy Kobylnica.Zawody
mają na celu uczczeniepostaci
wielkiego mistrza Michała
Godnicza (popularyzator dale
kowschodnich sztuk walki wśród
dzieci, młodzieżyidorosłych,
który zmarł w 2012 roku). Organi
zatorami galii pucharowych zma
gań są podopieczni iwychowan
kowie Godnicza:mistrz świata
sensei Marcin Gawlikoraz sensei
Zygmunt Podgómiak ze Stowa
rzyszenia Karate -Jiu-JitsuKobudoSpartans. Na piątek (31
maja) o godz.17 zaplanowano se
minarium (jiu-jitsu,karate,
kobudo). Zapraszamy dohali
sportowej ZespołuSzkół Samo
rządowych przy ul.Głównej w
Kobylnicy. Wstęp będzie wolny.
(FEN)

SMS Słupsk: Mateusz Barszcz),
SP Ustka - SMS Bytów 3:6, SP
Ustka -SMSSłupsk 0:6(bramki:
Ilia Kozub - 2 gole, Tomasz
Parzych - 2 gole, Jakub
Mondrzejewski -1gol, Łukasz
Kowalik -1 gol), SMS Bytów Zespół Szkół w Człuchowie 0:7.
Skład SMS Słupsk: Kornel
Kaniowski, Łukasz Kowalik,Ja:
kub Mondrzejewski, Ilia Kozub,
Tomasz Parzych, Jakub
Gutowski, Kacper Grabarczyk,
Filip
Dalecki,
Patryk
Wólczyński, Mateusz Barszcz.
Trenerzy: Marcin Rusakiewicz
i Adam Pietras.

W pierwszym meczu barażowym o awans do Lotto
Superligi Poltarex
Pogoń
Lębork u siebie pokonał PWSZ
Zamość 6:4 i zrobił pierwszy
krok, aby powrócić - po dwóch
sezonach nieobecności do elity męskiego tenisa stoło
wego. O sukcesiegospodarzy w
dużej mierze zadecydowały
zwycięskie deble i wysoka
forma lidera zespołu Bogu
sława Koszykai Adama Dosza,
którzy od stołu odeszli niepo
konani. Kapitan lęborczan Ma
rek' Prądzinski spotkał się z
dawnym kolegą klubowymPa-

włem Chmielem(w przeszłości
obaj grali w Tęczy Nowa Wieś
Lęborska, która była w ekstra
klasie - tak właśnie nazywała
się najwyższa klasarozgrywek
w kraju).Rewanż l czerwca (so
bota) w Zamościu. I to tam za
decyduje się, kto w sezonie
2019/2020 zasili szeregi Lotto
Superligi, liczysię korzystniej
szy bilans dwumeczu.
Zapts pojedynków wmeczu Połtarex Po
goń -PWSZ (na pierwszym miejscu zawodni
cy zespołu z Lęborka): Bogusław Koszyk • lhor
Zavadskyi 3:1, Marek Prądzinski - Paweł Chmiel
2:3, Adam Dosz - Paweł Koziej 3:2, Tomasz Spo
sób - Marcin Litwiniuk 2:3, deble: Koszyk/Sposób
- Łukasz Jarocki/Zavadskyi 3:0, Dosz/Prądzinski Koziej/Litwiniuk3:1, Dosz:Litwiniuk3:1, Sposób Koziej 0:3, Koszyk - Chmiel 3:1, Prądzinski Zavadskyi03. ©®
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Boks
Słupsk będzie walczył
z Kaliningradem

9-2
13-5
5-11
6-15

Kolejny dobry pomysł wysunęli
słupscy ludzie związani z bok
sem w grodzie nad Słupią. To
oni zaproponowali imprezę o
nazwie I Memoriał Józefa Ma
zura (pięściarz i trener), który
zmarł 28 lutego 2014r. Będzie
to mecz Słupski Klub Bokserski
Energa Czarni Słupsk (w jego
barwach wystąpi wielu wypoży
czonych zawodników, a wśród
nich będą m.in. Maciej Jóźwik
i Mateusz Polski) - Obwód
Kaliningradzki (Rosja). Termin
jego rozegrania zaplanowano
na 7 czerwca (piątek). Początek
o godz.18. Miejscem walk słupsko-kaliningradzkich będzie hala
Gryfia przy ul. Szczecińskiej
w Słupsku. Tak więc u niektó
rych kibiców odżyją dawne
wspomnienia. Prowadzona jest
przedsprzedaż biletów. Wej
ściówka kosztuje10 zł. Sprze
daż: CH Passo (ul. Tuwima 3/5a)
w godz.10-18 i w hali klubowej
(ul. Ogrodowa 5) od ponie
działku do piątku wgodz. 12 -17.
(FEN)

Po spadku bytowskiejBytovii
z Fortuny Iligi Maciej Dampc
zmienił barwy klubowei został
nowym zawodnikiem Łódzkiego
Klubu Sportowego(to tego
roczny beniaminek Lotto Ekstra
klasy). 24-letnipiłkarz podpisał
dwuletni kontrakt w Łodzi. W bar
wach klubu z Bytowa tenobrońca
rozegrał 30 meczów(29 gier było
w rozgrywkach pierwszoligo
wych ijedno spotkanie wPucha
rze Polski).Przypomnijmy, że
Dampc trafił doBytowa latem
2018 r. na zasadziewypożyczenia
zChojniczanki Chojnice, (FEN)

Wrotki
Przyjmują zapisy
do półmaratonu

Na 2 czerwca (niedziela)zaplano
wano w Lęborku V Półmaraton
Wrotkarski. Początek imprezy
ogodz.14. Bieggłówny będzie
na 21 km(limit czasu wynosi100
minut). W programie są też rywa
lizacje dla dziecii młodzieży (bez
wpisowego): dolat10 (600me
trów),11-12 lat (600m),13-16 lat
(1150 m). Uczestnicy są zobowią
zani doposiadania kasków
ochronnych. W dniu zawodów
biuro czynnebędzie odgodz. 11
w namiocie na parkingu(ul. J.
Kusocińskiego) w Lęborku. Wpi
sowe do27 maja (poniedziałek)
wynosi 34 złi można je wpłacać
na konto organizatora (Centrum
Sportui Rekreacji): PekaoS.A. 06
1240380011110010 87370183.
Zapisy przez Internet (należy wy
pełnić formularz zestrony
www.csir.lebork.pl).(FEN)

Brydż
Turniej podpatronatem
wójta gminy Kobylnica

Tabela:
1. SMS SŁUPSK
2. SMS BYTÓW
3. ZS CZŁUCHÓW
4. SP USTKA

Piłka nożna
Przenosiny Macieja
Dampca do Łodzi

Lęborska para Bogusław Koszyk (z lewej) - Tomasz Sposób
pokonała debel z Zamościa 3:0. W setach było 11:4,11:2,11:9

Sobota. Godz.godz.10. Sala Ze
społu SzkółSamorządowych(ul.
Główna 63) w Kobylnicy, (FEN)

W niedzielę biegi przełajowe w lesie
Lekkoatletyka

Krzysztof Niekrasz
krzysztof.niekrasz@polskapress.pl

Obliwice (gmina Nowa Wieś
Lęborska) zapraszają na biega
nie. Tam bowiem w niedzielę
(26 maja)odbędzie się XXXVII
Ogólnopolski Otwarty Bieg
Przełajowy o Puchar Leśny
im. Tomasza Hopfera. W jego
programie znajdują się też
inne rywalizacje, które poda
jemy w programie. Wpisowe
do biegu głównego wynosi 40
zł. Są nagrody pieniężne (dot.
kobiet i mężczyzn): I miejsce 700 zł, II - 600 zł, III - 500 zł,
IV - 400 zł, V - 300 zł, VI - 200
zł. Harmonogram imprezy:
godz. 11 - otwarcie, w godz.
11.10 -11.40 - zapisy do bie
gów, godz.11.45 -start dziew
cząt - rocznik 2006 i młodsze
(dystans 600 m),12.05 - start
chłopców - 2006 i młodsi (600
m), 12.25 - start dziewcząt roczniki 2003-2005 (1200 m),
12.50 - start chłopców - 2003-

2005 (1200 m), 13.20 - start do
biegu głównego, czyli XXXVII
Ogólnopolskiego Otwartego
Biegu Przełajowego o Puchar
Leśny im. Tomasza Hopfera
(6000 m), 14 - start do XVIII
Ogólnopolskiego Biegu Sołty
sów i VEP-ów (600m),17 - start

do XII Międzynarodowej Mili
Roi Land Obliwice pamięci
olimpijczyka Piotra Gładkiego
(1609 m). W dniu 26.05 na pl.
Pokoju w Lęborku będzie po
stawiony specjalny autobus,
który o godz. 10.30 odjedzie
do Obliwic. ©®

PHka nożna
Weekendowe
mecze

IV liga: Anioły Garczegorze - Sto
łem Gniewino (sobota,godz.13),
Gryf Słupsk - Pogoń Lębork(so
bota,17, stadion przyul. Zielonej),
Jantar Ustka - Wikęd Luzino (so
bota, godz.17, stadion przy ul.
Sportowej).
Słupska klasa okręgowa - sobota:
Słupia Kobylnica - Leśnik Cewice
(godz. 15),Sokół Wyczechy Jantaria Pobłocie (15), Stal
Jezierzyce - Sparta Sycewice (17,
Bruskowo Wielke), Chrobry
Charbrowo - Prime Food Brda
Przechlewo (17); niedziela: Karol
Pęplino - Piast Człuchów (11),
Myśliwiec Tuchomie - Zawisza
Borzytuchom (13), Błękitni
Główczyce - Start Miastko (13),
MKS Debrzno - Lipniczanka
Lipnica (16). Słupska Idasa A grupa I -sobota:Echo Biesowice RowokółSmołdzino (godz.16),
KS Damnica - Barton Barcino
(16), KS Włynkówko - Pomorze
Potęgowo (16), Unison
Machowino - Dąb Kusowo
(16.30), DiamentTrzebielino Wybrzeże Objazda (16.30),So
kół Szczypkowice - Polonez
Bobrowniki (17); niedziela: Granit
Kończewo - Garbarnia Kępice
(13); grupa II-sobota:
GTS GR Bieliński Czarna Dą
brówka - Zenit Redkowice(18);
niedziela: Kaszubia StudzieniceSparta Konarzyny (12), Orkan
Gostkowo - Dolina-Speranda
Gałąźnia Wielka (13), Magie
Niezabyszewo - Start Łebień
(13.30), Skotawa Budowo -Pogoń
II Lębork (14), GKS KołczygłowyLKS Łebunia (14), Arkonia Pomysk
Wielki - Czarni Czarne (15). Słup
ska klasa B- wszystkie spotkania
w obydwu grupachobligatoryjnie
zaczną się w niedzielę ogodz.15.
Grupa I: Szansa Siemianice - Słu
pia Charnowo, GryfII Słupsk Smoki Podole Małe,Grab Grapice
- Sokół Kuleszewo, VictoriaSłupsk
- KS Zaleskie (Bruskowo Wielkie):
grupa II: Kaszubia II Studzienice KS Damnica .Baza 44
Siemirowice - Błękitni Motarzyno
(Maszewo), WKS Nożyno - Grom
Nakla, Urania Udorpie -Granit
Koczała.
(FEN)

Lekkoatletyka
Akcja „Biegam,bo lubię"
i mistrzostwa okręgu
W ramach akcji bieganie w so
botę (25.05)o godz.9. Później,
bo ogodz. 11zaczną się mistrzo
stwa okręgu. Imprezy będą na
stadionie 650-lecia przy ul. A.
Madalińskiego w Słupsku.
(FEN)

Badminton
Granie w Gryfii

W obliwickim lesie trasa do przebiegnięcia jest wyjątkowo
zdrowotna i przyjemna. Można się o tym samemu przekonać

Przez dwa dni whali Gryfia (ul.
Szczecińska) w Słupskubędą fru
wać lotki. W sobotę (25.05)od
będą się III Mistrzostwa Słupska
w Badmintonie. Losowanie
o godz.8.30, gryod godz.9.15.
Na niedzielę (26.05)zaplano
wano turniej finałowyGrand Prix
Słupska sezonu 2018/19. Począ
tek grania o godz.12.
(FEN)

magazyn
KUCHNIA
KRZYŻÓWKA
PORADY
GWIAZDY

Bezpłatny dodatek do gazety. Sobota, 25 mąja 2019 r.

Dlaczego mama z córka
nie potrafią się
porozumieć?
cy

r

Lubi grać
wfitniach
swojej córki
STR. 14

Kuchnia
z sercem
S I R. 710

Grażyna

02

rodzinny^ ^

MATKA TO SZCZEGÓLNA OSOBA
W ŻYCIU KAŻDEGO Z NAS. KOCHANA
I KOCHAJĄCA NA DOBRE INA ZŁE

Witamy w weekend

T

elefon od młodszegosyna, dźwiękowa wiadomość z da
lekich Chin od starszego. Takie prezenty ucieszą mnie
w Dzień Matki. Bo chociaż kontaktujemy sięco najmniej
kilka razy w tygodniu, tona te kilka zdań właśnie w nie
dzielę będę czekać szczególnie.A swojej Mamie zaniosę
kwiaty na cmentarz. I jak zwykleopadną mnie różne wspom
nienia. Była cudowną Matką.Chociaż sama, z powodu wojny,
miała krótkie dzieciństwo przerwane wywózką na przymusowe
roboty do Niemiec i nie mogła spełnić swoich wielu marzeń, to
nam, trójce swoich dzieci, pomagała zewszystkich sił, byśmy
mogli je realizować.
W dzisiejszym Magazynie Rodzinnym z okazji Dnia Matki
piszemy o szczególnych relacjach, jakie łączy matki z córkami.
Nie brakuje w nich naturalnych konfliktów, buntu i niezrozu
mienia, ale zwykle są to więzi wyjątkowe, mające olbrzymi
wpływ na całe życie obu kobiet. Przeczytajcie, co na ten temat
ma do powiedzenia Magdalena Sękowska, psycholog i terapeutka z Kliniki Uniwersytetu SWPS. Artykuł znajdziecie
na stronie 6. A na stronach od 7 do10 - przepisy na śniadanio
we dania dla mam, które w dniu ich święta mogą przygotować
nawet małe dzieci, samodzielnie lub z pomocą tatusiów.
Na pewno takie kulinarne prezenty, dopełnione własnoręcznie
zrobioną laurką, ucieszą każdą mamę.
Z innej tematyki, poczytajcie artykuł na str. 5 o krowim
mleku. Problem dotyczy wielu ludzi. Ja zawsze mleka nie cier
piałam, nawet jako niemowlę, co wiem od mamy. Być może
dlatego, że jestem w grupie osób, które go nie tolerują.
Zapraszam do lektury całegoMR, Mamom życzę samych
słonecznych dni i do zobaczenia za tydzień.

CZEKAMY NA WASZE OPINIE
Jeśli macie ochotę skomentować tematy poruszane
w „Magazynie rodzinnym", piszcie i dzwońcie. Kontakt: Anna
Czerny-Marecka, „Głos Pomorza", ul. H. Pobożnego 19,
76-200 Słupsk, anna.marecka@gp24.pl; tel. 59 848 8132.

Telemedycyna -pacjenci chcą z niej
korzystać! Wynikiraportu
Ponad 65%pacjentów dekla
ruje, że chciałoby korzystać
z telemedycyny wswojej
przychodni - wynika z naj
nowszego raportu„Prywatna
oraz publiczna służba zdrowia
- opinie Polaków nt. jakości
świadczonych usługi zreali
zowanego na zlecenieCen
trum MedycznegoDamiana.
Ankietowanych spytano,
czy mają dostęp do usługi
telemedycyny. Taką możli
wość zadeklarowało 27%
osób z abonamentem me
dycznym lub inną formą pry
watnego ubezpieczenia me
dycznego oraz jedynie 3%an
kietowanych korzystających
z NFZ. Tych ankietowanych,
którzy nie mają dostępu do
telemedycyny, zapytano, czy
chcieliby z niej korzystać. Ba
dani oczekują takiej możli
wości w 66%, przy czym de
klaracje pacjentów publicznej

Glos Dziennik Pomorza

^

Sobota-niedziela, 25-26.05.2019

m Kiedy w domu wśród dzie<
ospa, dorosłym grozi półp;

Anna Czemy-Marecka
anna.marecka@polskapress.pl

Służba zdrowia

l

Choroby zakaźne. Kiedy się pojawia,Jest sygnałem, że w organizmie dorosi
dząjakieś niepokojące zmiany.Półpasiec dosięga tych, którzy są osłabię
Mmwie
AnnaFołkman
anna.folkman@polskapres5.pl

Półpasiec to choroba wiruso
wa wywołana tym samym wi
rusem. który odpowiada za
ospę wietrzną - VZV (Varicella-Zoster-Virus). Choroba
ta jest wynikiem reaktywacji
zakażenia, które zostało naby
te wcześniej, kiedy chorowali
śmy na ospę wietrzną.

zieje się tak,
ponieważ wi
rus po przechorowaniu
przez nas ospy
wietrznej nie
opuszcza naszego organi
zmu, ale pozostaje w zwojach
rdzeniowych układu nerwo
wego - mówi dr n. med. Jo
lanta Niścigorska-Olsen ze
Szpitala Wojewódzkiego
w Szczecinie. - W przypadku
obniżenia odporności związa
nego z różnego rodzaju cho
robami, jak również wraz z
naturalnym starzeniem się
układu odpornościowego,
wirus ten uwalnia się i wę
druje wzdłuż włókien nerwo
wych do skóry, gdzie wywo
łuje zmiany miejscowe w ob
rębie jednego lub kilku dermatomów, czyli obszarów
skórnych unerwionych przez
odpowiedni odcinek rdzenia
kręgowego. Zmiany zwykle są
jednostronne.
Objawy

Pierwsze objawy półpaśca to
złe samopoczucie,świąd lub
służby zdrowia są częstsze
przeczulica skóry, stan podgo
0 4 punkty procentowe.
rączkowy. Potem pojawiają się
- Telemedycyna -choć
coraz popularniejsza - wciąż
budzi pewną nieufność. Jed
nak jeżeli ten termin obejmu
jący nie tylko konsultacje
onjine, ale także telediagnostykę czy telemonitoring, za
węzimy do prostej komunika Służba zdrowia
cji z lekarzem, czy to za po
mocą wideorozmowy, czy na
wet zwykłej rozmowy telefo Zmimdbśapwminskte
nicznej, nieufność jest zdecy AnnaFołkman
dowanie mniejsza. Zakładam, annaMman@polskapFess.pf
że wraz z wdrożeniem e-reOd czerwca tego rokunie tytko
cepty i e-zwolnienia oraz
chorzy ze szpkzakiemplaz
kampanią informacyjną in
mocytowym. aletakże pacjen
stytucji publicznych w tym
ci cierpiący z powodu chłoniazakresie, także temat e-konsultacji stanie sięczymś pow ków znajdą pomoc w Szczeci
nie. Pierwszy w regionie za
szechnie akceptowalnym
chodniopomorskim Oddział
1 nie budzącym obaw - ko
mentuje Marek Kubicki, czło Transplantacji Szpiku wykonu
je coraz więcej przeszczepieni
nek zarządu w Centrum Me
rozszerza zakres świadczeń.
dycznym Damiana, (MARA)

f*0;/

W

Ospa to ostra choroba zakaźna, wywołana przez wirusa ospy wietrznej i półpaśca

zmiany skórne. Wykwity mają
kolejno postać plamki, grudki,
następnie pęcherzyka,który
może przyschnąć lub zmienić
się w płytką nadżerkę.
Po zmianach skórnych
mogą pozostać płaskie zmia
ny bliznowate.
- Najczęściej półpasiec
lokalizuje się na tułowiu,
gdzie ma charakterystyczny
wygląd osutki opasującej po
łowę tułowia, stąd nazwa
półpasiec - mówi dr Jolanta
Niścigorska-Olsen. Rzadsza
lokalizacja dotyczy głowy,

skąd wirus VZV, uwalniając
się ze zwoju nerwu V, wywo
łuje jednostronne zmiany
skórne dotyczące czoła, oczo
dołu, nosa. Może też zlokali
zować się na powierzchni
małżowiny usznej i w prze
wodzie słuchowym. Najrza
dziej występuje na skórze
kończyn.
Zmianom skórnym towa
rzyszy ból, przeczulica skóry.
Nierzadko ból ma charakter
neuropatyczny, związany
z uszkodzeniem nerwów czu
ciowych. Chorzy odczuwają

pieczenie, mówią o odczu
ciach jak „po poparzeniu pok
rzywą" lub „po pogryzieniu
przez mrówki".
Przyczyny

Chorobę rozpoznajesię na
podstawie typowego obrazu
klinicznego. Pojawienie się
półpaśca zawsze powinno
wzbudzać w lekarzach czujność.
- Zastanawia nas, co jest
przyczyną reaktywacji wiru
sa. To może być oznaka innej
choroby przebiegającej z ob-

Szpital w Szczecinie szansą dla chorych z chłoniaks
Szpital przy ul. Unii lubelskiej rozszerza swoją działalność.

W

e wrześniu
2018roku
w szpitalu
przy ul.
Unii Lubel
skiej w
Szczecinie otwarto oddział
transplantacji szpiku. Do koń
ca ubiegłego roku przeszcze
piono tam komórki krwio
twórcze u10 pacjentów ze
Szczecina i regionu.
- Wykonaliśmy już ponad
20 transplantacji szpiku kost

nego u pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym. Do
końca tego roku przewiduje
my, że będzie ich ponad40 mówi prof.Bogusław Machaliński, kierujący Oddziałem
Transplantacji Szpiku w szpi
talu przy ul.Unii Lubelskiej. Te dane są dla nas bardzo bu
dujące, a dodatkowo w czerw
cu planujemy jeszcze rozsze
rzyć wskazania doprzeszcze
pienia i oprócz pacjentów ze
szpiczakiem plazmocytowym,

będziemy przyjmować także
chorych z niektórymi typami
chłoniaków, którzy będą kwa
lifikować siędo procedury. To
będzie duży postęp dla nasze
go regionu, ponieważ dzięki
temu coraz więcej pacjentów
nie będzie musiało szukać po
mocy w innych, oddalonych
o setki kilometrów ośrodkach.
Odległość to jedno,ale
czas oczekiwania na terapię to
drugie. Na przykład w Pozna
niu na przeszczepienieszpiku

panuje
człowieka zacho-

iężko chorują

paśce zdarzają się trzy razy
częściej niż u osób młodych.
Czynnikiem uaktywniającym
wirusa VZV u osoby starszej
może być kontakt z wirusem
ospy wietrznej. Np. kiedy na
ospę wietrzną choruje wnuk,
to może się zdarzyć, że dzia
dek zachoruje na półpasiec.
Półpasiec u dzieci zdarza się
bardzo rzadko.
Powikłania

Powikłania półpaśca obej
mują rozsiew zmian skórnych,
nadkażenia bakteryjne skóry,
ukrwotocznienie wysypki,
np. w przypadku osób, które
przyjmują leki rozrzedzające
krew, powikłanianeurolo
giczne, takie jak porażenie
nerwu twarzowegoczy też
owrzodzenie rogówki w przy
padku półpaśca ocznego.
Do powikłańnależy też neuralgiapopółpaścowa, czyli
utrzymywanie się bólu po
ustąpieniu zmian skómyh.
Jak leczy się półpasiec?

niżeniem odporności, np.
ostrej białaczki lub innych
chorób nowotworowych, w
grę może wchodzić zakażenie
HIV, stosowanie leków wpły
wających na układ odpornoś
ciowy. Innymi czynnikami
wywołującymi chorobę mogą
być np. czynniki zewnętrzne:
intensywne nasłonecznienie,
jak również przemęczenie,
stres. Trzeba jednak pamię
tać, że choroba jest też zwią
zana z wiekiem, z natural
nym obniżeniem odporności.
- u osób po 70. roku życia pół

- Leczenie półpaśca polega
na podaniu lekówantywiru
sowych doustnie lub dożylnie
w cięższych przypadkach mówi dr Jolanta Niścigorska-Olsen. - Jeśli występują zaka
żenia bakteryjne skóry, tona
leży podać antybiotyk. W
większości przypadków cho
rzy wymagają leków przeciw
bólowych.
U niektórych pacjentów
na ból pomoże paracetamol
bez recepty, czasami koniecz
ne będą leki przeciwbólowe
podnoszące próg bólu, zwy
kle stosowane przez neurolo
gów.
Jeśli półpasiec przebiega
standardowo, to leczenie
trwa od 7 do10 dni. W więk
szości przypadków pacjenci
są leczeni ambulatoryjnie.
Bywa też, że pacjenci
muszą być hospitalizowani,
np. kiedy półpasiec zajmuje
gałkę oczną lub u chorego
wystąpi porażenie nerwu
twarzowego, zajęcie przewo
du słuchowego (jest to powi
kłanie znane pod nazwą ze
społu Ramsay-Hunta) czy też
w przypadku ogólnego złego
stanu pacjenta (choroba no

wotworowa, stan po chemio
terapii itp.).
Chory z półpaścem jest
zakaźny dla otoczenia do cza
su przyschnięcia pęcherzy
ków, co zwykle następuje ok.
5-7 dnia choroby. Treść płyn
na, która znajduje się w pę
cherzykach, zawiera bowiem
cząstki wirusa. Kontakt z za
wartością pęcherzyków może
wywołać u osoby, która do tej
pory nie miała kontaktu z wi
rusem VZV, ospę wietrzną.
Po zaschnięciu pęcherzyków
pacjent jest już niezakaźny.
Warto dodać, że istnieją
dla seniorów szczepionki
przeciw półpaścowi. Chronią
przed wystąpieniem półpaś
ca lub skracają okres choro
bowy i zmniejszają ryzyko
powikłań.

Pierwsze objawy ospy wietrz
nej występują po okresie wy
lęgania trwającym od10 do 21
dni, krótszym u noworodków
i niemowląt, wydłużonym
u osób na immunosupresji. Są
to objawy tzw.zwiastunowe,
trwające 1-2 dni, przed wystą
pieniem osutki wiatrówko
wej, na które składasię go
rączka lub stany podgorącz
kowe, złesamopoczucie, bóle
głowy, gardła, pogorszenie
łaknienia, czasem bóle brzu
cha. Następnie pojawia się
swędząca wysypka, począt
kowo na głowie, w tym rów
nież owłosionej, i tułowiu, po
tem na kończynach.Osutka
przechodzi charakterystyczną
ewolucję od plamki,poprzez
grudki, pęcherzyki,krostki,
do strupków, które po odpad
nięciu pozostawiają drobne
blizny i przebarwienia, w po
staciach niepowikłanych ustę
pujące bez śladu. Osutka
obecna jest też naśluzów
kach. Osobachorująca na
ospę wietrzną jest zakaźna na
2-3 dni przed pojawieniem się
wykwitów skórnych oraz do
czasu ich zaschnięcia,czyli 5-7
dni. Zaschnięcie wykwitów
półpaścowych również koń
czy możliwość przeniesienia
wirusa na inneosoby.

konuje też coraz więcej przeszczepień
leczeni są także pacjenci cho
rujący na chłoniaki.
Szpiczak plazmocytowy
i niektóre chłoniaki należą
do najczęściej występujących
schorzeń hematoonkologicznych u osób dorosłych.
Za dwa lata po zdobyciu do
świadczenia w autologicznych
przeszczepieniach, szczeciń
ski ośrodek będzie mógł wy
stąpić o akredytację na zabiegi
w zakresie dawca-biorca.
Dzięki temu będziemożna

Kampania edukacyjna „Położna na medal"

Poród jest jak wędrówka w góry. Na szczycie czeka
na Ciebienagroda -cud życia - twoje dziecko

Dziecko ma ospę. Uważaj.
TV możesz zachorować
na półpasiec

I z Zachodniopomorskiego
czeka się około dwóch lat.
W Szczecinie procedurę moż
na wykonać po kilku tygod
niach.
W walce ze szpiczakiem
standardem leczenia jest uwz
ględnienie transplantacji
autologicznej. Czyli przeszcze
pienie komórek własnych pa
cjenta. Robisię to poto, by od
tworzyć czynność krwiotwór
czą szpiku po zastosowaniu
wysokodawkowej chemiote
rapii. W podobnym schemacie
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rozszerzyć leczenie także
na chorych np. z ostrymi bia
łaczkami.
- Przeszczepienie szpiku
w przypadku szpiczaka
plazmocytowego nie daje cał
kowitego wyleczenia, aleha
muje chorobę na jakiś czas
i tym samym daje pacjentowi
szansę na dłuższe życie - mó
wi dr Machaliński.- Jeśli cho
dzi o chłoniaki i białaczki
przeszczepienie, może wyle
czyć z choroby.

U nas domowe porody nie są częste. W Holandii, od dawna nastawionej na porody domowe,
w takich warunkach przychodzi na świat co piąte dziecko
Poród domowy budzi skrajne
emocje, jak w każdej dziedzi
nie mamy zwolenników jak
i przeciwników.Opowie o nim
AnnaWojtyła,położnai ambasadorka kampanii „Położna
na medal".

Kobiety, które zdecydowały
się na poród w domu,podkre
ślają, żemogły doświadczyć
cudu narodzin nieskalanego
często niepotrzebnymi proce
durami medycznymi. One
mogły robić to tak, jak podpo
wiadała im samanatura. De
cydowały o pozycjach poro
dowych, muzycei osobach,
które im towarzyszyły.
- Współczesny styl życia
sprawił, że mocno odsunęli
śmy się od natury i jej natural
nych fizjologicznych instynk
tów, przyjęliśmy nienaturalne
wzorce postępowania, zatra
ciliśmy wrodzoną inteligen
cję, samozadanio-wość na
szych ciał - mówi położna An
na Wojtyła. - Wskutek często
niewłaściwej diety, zbyt małej
lub zbyt dużej ilości ćwiczeń
fizycznych, negatywnego my
ślenia, nieustannego stresu
i chronicznego przemęczenia,
zaburzyliśmy stan równowagi
naszych organizmów. Do tego
dochodzi paniczny strach
przed porodem.
Ciąża to zwykle cudowny
czas w życiu kobiety, przygo
towanie do porodu przez po
łożną zmniejsza w znacznym
stopniu stres przed niezna
nym. Każda ciężarna, zgodnie
z Standardem Opieki Około
porodowej, powinna zgłosić
się do położnej środowisko
wej, szkoły rodzenia, aby
świadomie przejść przygoto
wanie do roli matki.
- Naturalne podejście do
ciąży, porodu i macierzyństwa
opiera się na założeniu, że ko
bieta może świadomie wpły

wać ikształtować przebieg
tych procesów. Wymaga to
zaufania do siebie samej,pew
ności siebie oraz podjęcia kon
kretnych działań w sferze fi
zycznej, emocjonalnej jak i du
chowej - zaznacza położna.
Kobiety mają strach
przed porodem, kojarzą go
z bólem, cierpieniem, nie
pewnością oraz często złym
traktowaniem. Młode matki
często opisują swoje do
świadczenia porodowe
na portalach społecznościowych, na FB powstała spe
cjalna grupa zrzeszająca ko
biety, które planują przeżyć
swój poród w domu.
- Trzeba pamiętać, że po
ród jest stanem fizjologicz
nym, a nie chorobą - mówi
Anna Wojtyła. - Zdolność ro
dzenia jest w nas zakodowa
na i zupełnie normalna. Trze
ba się tylko do porodu dobrze
przygotować i dowiedzieć się
0 nim jak najwięcej, co będzie
się działo z naszym ciałem
podczas rozwiązania, jakie są
naturalne metody pracy z bó
lem, techniki relaksacyjne.
Przerażona i zestresowa
na rodząca odczuwa większe
bóle porodowe niż kobieta
zrelaksowana i spokojna, któ
ra spodziewa się, co dzieje się
z jej ciałem. Poza tym strach
1 obawy mogą spowodować,
że poród będzie trwał dłużej to jeden z mechanizmów
obronnych.
- Strach powoduje napię
cie i ból. Skurcze są takie, a
nie inne i trzeba być na nie
przygotowaną. Odpowiednie
przygotowanie się do porodu
niesie za sobą same korzyści.
Kobiety rodzą średnio kilka
godzin krócej, rzadziej wystę
pują u nich zaburzenia czyn
ności skurczowej macicy,
zmniejsza się częstotliwość
zabiegów nacięcia krocza,

rzadziej też zachodzi koniecz
ność zastosowania operacji
położniczych, w tym cięcia
cesarskiego, a po porodzie ko
bieta zachowuje lepszą kon
dycję i szybciej wraca do peł
nej sprawności fizycznej wymienia położna.
Kto może rodzić w domu?

- Porodu w warunkach domo
wych z asystą położnej/położ
nych może doświadczyć każ
da kobieta, która jest w ciąży
fizjologicznej i pragnie rodzić
w domu - daje wskazówki
Anna Wojtyła. - W granicach
35-37 tygodnia ciąży odbywa
się pierwsze spotkanie z po
łożną przyjmującą porody do
mowe, podczas którego od
bywa się kwalifikacja do po
rodu domowego, czyli ocena
przebiegu ciąży, ocenabadań,
między innymi: morfologia,
HBS, WR, CMV, toksopla
zmoza. Położna rozmawia
z kobietą - wspólnie omawiają
plan porodu, aby w porodzie
to położna była strażnikiem
oczekiwań rodzącej.
Położna na Medal: zgłoś
kandydatkę

To prowadzona od 2014 roku
kampania społeczno-edukacyjna zwracająca uwagę
na kwestie związane z ko
niecznością podnoszenia
standardów i jakości opieki
okołoporodowej w Polsce po
przez edukację ipromocję do
brych praktyk. Jednym z klu
czowych elementów kampa
nii jest konkurs na najlepszą
położną w Polsce. Zgłoszenia
do tegorocznej, piątej edycji
konkursu przyjmowane są
do 31lipca. Głosy nanomino
wane położne można odda
wać do31 grudnia.Oddawanie
głosów odbywa sięna stronie
www.poloznanamedal.info.

(MARA)
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By mieć siły do walki z rakiem

nie wolno ich tracić na lęki

Psyche

oba życzliwa, można jest wszystko powiedzieć - zapewnia prof dr hab. Krystyna de Waiden-Gafuszko,
lekarz psychiatra, psychoonkolog, wiceprezes Polskiego iowarzystwa Psychoonkofogicznego

Rozmowa
JotantaGromadzka-Anzcłcwicz

KONFERENCJA

ijgromadzka@prasa^da.pl

Kim tak naprawdęjest
psychonkołog?

Po części psychologiem
i psychiatrą, który oferuje pro
fesjonalne wsparcie pacjentom
onkologicznym. Poodpowied
nim przeszkoleniu nietylko le
karze tejspecjalności, alei np.
pielęgniarki pracujące na od
działach onkologicznych po
trafią udzielać tegorodzaju po
mocy. Zadaniem psychoonkologa jest też zapobieganie
wypaleniu zawodowemu,
szczególnie młodych pielęg
niarek onkologicznych. Bada
nia wykazały, żestres związa
ny z ichpracą jest wyższy niż
na oddziałach intensywnej te
rapii. Stres młodych pielęgnia
rek jest podobny dostresu,
którego doznają osoby rozwie
dzione.
DoprcychodraontołogfcznydłwUOCwszpitalu
w Gdyni-Redtowie. podob
nie j^k do Wojewódzkiego
Centrun Onkologa,zgłasza
się co roku po kfleanaitiety
sięcy pacjentów Potrzebują
pomocy psydioonkołoga?

Myślę, że pacjenci coraz
bardziej zdają sobie sprawę,że
psychoonkolog możeim po
móc Jako psychoonkolog
przyjmuję w WCOchorych
od wielu lat,początki były
trudne, zdarzałosię, żesie
działam w gabineciei nie bar
dzo wiedziałam, co mam ze
sobą zrobić. Przez kilka do
brych lat zgłaszałosię zaledwie
5-6 procent pacjentów.Teraz
sytuacja zmieniła siędiame
tralnie. Bywa, że w trakcie jed
nego dyżuru zgłaszasię naraz
15 osób,a każdemu pacjentowi
muszę poświęcić tyle czasu,ile
on potrzebuje.
Może wreafiach naszejsłuż
by zdrowia pacjent boisię
przede wszystkim tego.czy
dostanie sięna potrzebne
I—I- A . M N IUUIIŁL

Daoania,jax enugoDęazie

musiał czekać naoperację,
czy nie zbraknięcia niegole
ków, apsychica schodzi
nacbugiplan?

Jest wiele racji w tym,co
pani mówi.Można tę sytuację
porównać z wojną.Nikt w tam
tych czasach nie chorował
na nerwicę,bo ludziewalczyli
o życie.Podobnie było w onko
logii kilkadziesiąt lat temu. Nie

m

m

¥

Prof. Krystyna de Walden-Gałuszko: Psychoonkolodzy pracują głównie w hospicjach i w szpitalach

było psychoonkologii,onkolo
gia ponosiła w wielu przypad
kach klęskę, wszyscyskupieni
byli na tym, by chory przeżył.
Obecnie chory nie wątpi wto,
przynajmniej na początku, że
medycyna jest w staniego wy
leczyć.
Aztrauną.jaką na pewno
jest rozpoznanie choroby
nowotworowej.jakoś sobie
radzą?

Różnie z tym jest. Bardzo
często przychodzą domnie
osoby, które walczą z chorobą
nowotworową przez dłuższy
czas i dopiero przy kolejnym
nawrocie decydują się na wi
zytę u psychoonkologa. A po
tem, przy końcu wizyty, mó
wią - szkoda, że wcześniej tu
nie przyszedłem,czemu bory
kałem sięsam z moim proble
mem.
W czym tkwiproblem?

Pierwsza informacja o roz
poznaniu choroby nowotwo
rowej jest wstrząsem.Szokiem
z poczuciem niedowierzania,
podejrzeniem pomyłki. Ta
trauma może się potemrozwi
jać w bardzo różny,indywidu
alny sposób. Osoby, którena
stawiają się na walkę, zaczyna

ją się diagnozować,chodzić
do wielu onkologów, żeby po
twierdzić rozpoznaniez na
dzieją, żemoże będzie ono
zmienione. Szukają informacji
o swojej chorobie, poszukują
różnych sposobów leczenia.
Rzeczywiście w tymmomen
cie mniej potrzebują naszej po
mocy, bosą aktywni. Jedyne
co im grozi, to to, że mogą cze
goś niedoczytać czy też zawie
rzyć informacjom
w internecie, które niesą wia
rygodne, np.te dotyczące me
tod niekonwencjonalnych. Na
tomiast osoby, uktórych wy
stępuje swoistefalowanie od nadziei dorozpaczy, nieu
stanne myślenieo chorobie powinny już na tym etapie
zwrócić się
do psychoonkologa.Nawet do
raźna pomoc farmakologiczna,
która ma zmniejszyć poziom
lęku czy poprawić sen, może
zdziałać wiele dobrego.
Pacjent,którego czeka che
mioterapia, myśfijecfciak:
mam tyicac taoieuaijeszcze
dodatkowo siętnić?

To prawda, wtej kwestii jest
ogrom nieporozumień i tylko
częściowo uzasadnionegolę
ku. Istnieje pewna grupa osób,

która nadużywa tego typu pre
paratów, przyjmuje jebez żad
nej kontroli.Inna sprawa,gdy
tego rodzaju leczenie odbywa
się podnadzorem lekarza.
Zawsze powtarzam chorym żeby miećsiły do walki z ra
kiem, nie wolno ichtracić
na zamartwianie się,bezsen
ność. Tegowszystkiego można
uniknąć, jeśli przyjdziesię
do profesjonalisty.
Wśród pacjentów onkologkznych funkcjonuje prze
świadczenie; żeskoro je
stem chory,to muszęzmienić swójstyl życia na zdrowszy-stosować dietę,regular
nie chodzić naspacery Hp.

Nie należytego jednak robić
bez konsultacjize specjalistą,
np. dietetykiem,bo nie zawsze
nagła zmiana sposobu odżywia
nia okazujesię korzystna. Trze
ba torobić z umiarem, stopniowoinajlepięjpodkontrolą. War
to też pomyślećo swoich po
trzebach psychicznychi zaufać
psychoonkolo-gowi. Może ondla przykładu- podpowiedzieć
choremu, jakrozmawiać z ro
dziną, co powiedziećdzieciom.
Jak ustawićswoją sytuację wro
dzinie. Tuteż mamydo czynie
nia z dwiema skrajnieróżnymi

Blisko250osób pracujących
na co dzieńna oddziałach on
kologicznych oraz w hospi
cjach uczestniczyło w dwud
niowej13. Ogólnopolskiej Kon
ferencji Polskiego Towarzy
stwa Psychoonkologjcznego
w Gdańsku. Psychoonkologia
zaczęła się rozwijać wlatach
80.ibyła związana z działal
nością hospicyjną i psycholo
gicznymi potrzebami ludzi
zmagających się z rakiem.
Na Pomorzu było w tymczasie
tylkojedno hospicjumks.
Dutkiewicza.
Prof. Krystyna de Walden-Gałuszko zetknęła się zjedną
z pierwszych książekna ten te
mat wydaną w1990 r.
„Psychoonkologią" Jimmy
Holland. W1992 prof.de
Walden-Gałuszko wraz zkilko
ma osobami (m.in.prof .Miko
łajem Majkowiczem)postano
wiła założyć PolskieTowarzy
stwo Psychoonkologiczne.
Sukcesy onkologii sprawiły,że
rak przestał być tematemta
bu.

postawami, które staramy się
korygować.
Jakie to postawy?

Dla przykładu - pacjent jest
po chemioterapii,objawy się
cofnęły, jest wremisji lub wy
leczony (tego żaden onkolog
nie jest w stanie w tym mo
mencie powiedzieć), ale jest
troszkę osłabiony, przestraszo
ny, w ogólniegorszej kondycji.
Rodzina - mężowie - przyjmu
je w takich przypadkach taką
wygodnicką, a może wynikają
cą z troski postawę - teraz już
jesteś zdrowa, nie musisz się
pieścić, bierz się roboty.Pogłę
bia to u osoby chorej poczucie
krzywdy, niezrozumienia
przez otoczenie. Natomiast żo
ny, podobnie jak rodzice cho
rych dzieci, hołdują nadopiekuńczośa - uważaj,bo się
przeziębisz, nieruszaj tego,bo
fo cię osłabi. Ciągłepowtarza
nie tego też wywołuje u chore
go agresję.Korekta takich po
staw przez onkologa i wyucze
nie jak z chorym postępować,
bardzo mupomaga.
Psychoonkolog jest osobą jak
by z boku, życzliwą, alenie
włączoną w relacje rodzinne,
obiektywną, można jej więcej
powiedzieć. Nawetsam fakt,

że człowiek chory opowie
0 swoich lękach, dolegliwoś
ciach natury psychicznej, sta
ną się one bardziej „zewnętrz
ne" w stosunku do nas, a to
spojrzenie z boku ułatwi nawet
samemu choremu znalezienie
sposobu poradzenia sobie zni
mi. Według CarlaRogersa, gu
ru od komunikacji - taki ro
zmówca powinien być jak lu
stro. Powinien tak prowadzić
rozmowę, by człowiek który
jest w ogromnym szoku, miał
okazję przyjrzećsię sobie, zro
zumieć, co się z nimdzieje
1 sam znaleźć właściwe rozwią
zanie. Jeśli tegonie zrobi, toro
zmówca z pozycji lustra powi
nien staćsię doradcą.
Ludzie chorzy często myśląto odmojego stanupsy
chicznego zależy, czypoko
nam chorobę,czy nie.

Siłą woli nie pokonamy ra
ka, tak jak siłą woli niewyle
czymy się z kataru. Są jednak
badania, w których określano
czas przeżycia ciężkochorych
ludzi. Q, którzy się poddawali,
żyli w bezradności i bezna
dziejności, żyli krócej. Nie
ośmielałabym się jednak for
mułować takich wniosków.
Wszystko trzeba robić w zgo
dzie zeswoją naturą. Osobie,
która z gruntu jest pesymi
styczna, niema co mówić
„uszy do góry",„weź się
w garść", bo todo niej zupełnie
nie trafi. Ale i takim chorym
psychoonkolog potrafi pomóc.
Ilu jest w Polsce
psychoonkołogów?

W całym kraju ok.200,
z czego na Pomorzu ok. 40.
Mają gdzie pracować?

Pracują głównie w hospi
cjach oraz w szpitalach na od
działach onkologicznych. Je
dynie w Breast Cancer Unit
obecność psychoonkologa
jest obligatoryjna.
Bardzo dużo mówi się
o pomocy psychologicznej
dla chorych na nowotwory.
Tymczasem profesjonalne
go wsparcia potrzebną też
pacjenci z chorobami móz
gu, jak choroba Parkinsona
czy Alzheimer, których dra
matycznie szybko przyby
wa?.

To prawda, ale to już prob
lem, którego my nie jesteśmy
wstanie rozwiązać.

©®

Mleko krowie - pić czy nie
pić? Zawiera ono wiele
cennych składników
Problemem dla wielu osób jest laktoza - dwucukier, którego trawienie wymaga
obecności enzymu laktazy. Jednak mleko od krowy dość łatwo zastąpić
Żywienie
AmaRokid<a-Żi*
anna.rokicka@polskapress.pl

Dobrze znany biały napójcoraz
częściej jest dziśna cenzurowa
nym. Urakaniemleka to cfla jed
nych konieczność naturyzdrowotne^db innych-świadomy
wybór cfietetyczny.Dieta bez
mleka nie jestjednak trudna:
zawarte w nim składniamożna
spożywać winnych produktadiawkuchni wybierać
mleczka rośfime.
Mleko-odżywcze
i problematyczne

Mekojest źródłemcennych
związków odżywczych,Niejed
nocześnie zawieraproblematyczne składniki, z powoduktó
rych przezsporą częśćspołeczeństwaniemożebyćspożywane.
Należy donich laktoza-dwucukier,którego trawienie wyma
ga obecności enzymulaktazy.
Gdygobrakuje,co jesttypowe
nawet dla1/4-1/3społeczeństwa,
laktoza trafiadojelit, gdzie jest
rozkładana przezbakterieipowoduje dolegliwości, takie jak
wzdęcia, biegunki, koflaiból
brzucha. Wmleku zawartesą
także uczulające białkaalbumi
nowe.Podczas gdynietolerancja
laktozytoproblemdotyczącyok.
1,5proc. niemowląti małych
WAŻNE

CO ZAWIERA SZKLANKA
MLEKA?
Mleko krowie i jego
przetwory są jednym
z podstawowych
elementów
zbilansowanej diety.
Należą do bogatych
źródeł istotnych
składników odżywczych:
białka, wapnia, potasu
witamin A i D (w mleku
nieodtłuszczonym) oraz
grupy B. Świeże mleko
ma ok. 4 proc. tłuszczu,
a podczas utrwalania jest
standaryzowane
do zawartości 0-3,8 proc.
Zalecany poziom tego
składnika ma mleko
półtłuste (1,5-2 proc. tł.),
jego szklanka 250 ml to
117-127 kcal.

Mleko od krowy jest źródłem cennych związków odżywczych

dzieci, wgrupietejz alergią po
karmową zmaga sięok. 8proc.
z nich.Najczęściej dotyczyona
mlekaijajek, a wśród malu
chów poniżejl. roku życia aler
gia nabiałka mlekakrowiego
jest zdecydowanie najczęstsza.
Wywołuje nie tylko objawy
skórne wpostaci ciężkich wy
sypek, ale też opuchliznę,bie
gunki, wymiotyizagrażające
życiu symptomyanafilaksji.
Choć zalergii tejmożna „wyros
nąć", nie dotyczy toniestety
wszystkich uczulonych dzieci.
Kto nie pije mleka?

Oprócz alergiii nietoleranq'ipo
karmowej powodemunikania
mleka bywateż dieta z założe
nia bezmleczna,np. wegańska
czywstylupaleo, której zwo
lennicy jedzą tylko to, poco się
gali ponoćnasi przodkowie,za
nim udomowili zwierzęta istali
się rolnikami. Coraz więcej
osób mateż świadomośćwa
runków hodowlikrów mlecz
nych, związanychz nią zagro
żeń zdrowotnych oraz wad sa
mego mleka.Oprócz niezaprze
czalnych zalet ma onobowiem
również swojeciemne strony.
Ciemna strona mleka

W dobrze zbilansowanej die
cie mleko może być smacz
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nym źródłem cennych skład
ników. Problemem jest jego
nadmierne spożycie,które do
tyczy sporej grupy dzieci. Za
strzeżenia co do bezpieczeń
stwa jego spożycia budzą po
nadto wyniki niektórych ba
dań naukowych, wg których
mleko:
*Podnosi poziom insuliny
i insulinopodobnego czynnika
IGF-l, przez co zwiększa za
grożenie rozwojem insulinoopomości i cukrzycy typu 2.
* Nasila objawytrądziku po
spolitego, coma związek m.in.
z wysoką zawartością jodu, za
wartego w soli podawanej
zwierzętom i środkach odka
żających. Wynika też z faktu,
że IGF-l wzmaga produkgę
łoju i prozapalnych czynników
w komórkachskóry, a także
zaburza metabolizm hormo
nów sterydowych.Tak działa
zwłaszcza mlekoodtłusz
czone ichude. Stwierdzono
ponadto, żemleko pogarsza
przebieg trądziku różowatego.
* Zaburza gospodarkę
kwasowo-zasadową w organi
zmie, ponieważ tak jak inne
produkty zwierzęce jest pro
duktem kwasotwórczym.
Powstające z niego związki
kwasowe muszą być zobojęt
niane przez składniki mine

ralne, takie jak wapń,potas czy
magnez. Ich zawartość
w mlekunie jest wystarczająca,
przez coorganizm uszczupla
rezerwy zawarte w kościach
i zębach.Prowadzi todo ujem
nego bilansuskładników mine
ralnych i osłabienia kości,ale
też gromadzenia się wustroju
szkodliwych związkówkwaso
wych. Zbadano,że kobiety spo
żywające3 szłd. mlekadziennie
lub więcejsą bardziej narażone
na złamanianiż te,które nie
piją tyle mleka. Również uosób
starszych złamania kości są
częstsze wtedy,gdzie spożywa
się więcejnabiału, białek zwie
rzęcych i wapnia.
*Jest źródłem szkodliwych
związków, między innymihor
monów krowich,pozostałości
tych podawanych zwierzętom,
a takżeantybiotyków iinnych
leków stosowanych w wetery
narii, aponadto zanieczysz
czeń z pasz i wód. Badania po
kazują na związek między kon
sumpcją mleka izwiększonym
prawdopodobieństwem roz
woju raka prostaty u mężczyzn
i raka jajnikau kobiet.Stwier
dzono też,że podawanie
mleka niemowlętom zwiększa
u nichryzyko rozwoju alergii
oraz zachorowalnośćna cuk
rzycę typu1, a według badań
opisanych w „Neurology" to
niskotłuszczowe nasila zmiany
neurodegeneracyjne. W po
równaniu z tympełnotłustym
spożywanie tylko jednej porcji
dziennie zwiększałoryzyko
rozwoju chorobyParkinsona
o niemal40 procent.
Mlekoz roślin

Co prawda są osoby,które lepiej
od krowiegotolerują mleko ko
zie, wciąż jednak jest ono źród
łem zarówno białek albumino
wych, jaki laktozy.Dlatego jako
alternatywę dla klasycznego
białego napojupoleca się
mleczka roślinne- zwłaszcza że
zdaniem wieluekspertów nie
jest on wcaleniezbędną częścią
diety. Odpowiednie ilości wap
nia możnauzyskać ze źródełta
kich jak migdały,jarmuż iinne
odmiany kapusty,nasiona ro
ślin strączkowychiichprze
twory, np. tofu.Samo mleko
iprodukty takie jak jogurt czy
śmietana można zastąpić goto
wymi alternatywami roślin
nymi.

POLECANE
Roślinne alternatywy dla mleka

Jest czym zastąpić wykluczone
z naszejdiety mleko krowie
Przy wykluczeniu z diety
mleka krowiego można je
zastąpić jednym z roślin
nych zamienników. Warto
jednak pamiętać, że więk
szość takich mleczek zawie
ra poniżej 0,5-1 proc. białka,
a jeśli jest źródłem witamin
A i D, są to składniki doda
ne - najczęściej razem
z zagęstnikami, związkami
słodzącymi i substancjami,
które działają niekorzystnie
na organizm (jak na przy
kład fosforany). Warto
wybierać napoje z możliwie
krótkim składem. Najła
twiej dostępne są:

•

i.

Z

MLECZKO SOJOWE. Jako j edyne

mleczko roślinne ma skład
zbliżony do krowiego, tj.
zawiera podobne ilości biał
ka, tłuszczu i węglowoda
nów. Białko sojowe ma
wysoką jakość, a towarzy
szące mu izoflawony wspo
magają gospodarkę hormo
nalną w organizmie. Spoży
wana w umiarkowanej iloś
ci soja jest korzystna dla
osób zdrowych, ale nie zale
ca się jej przy alergii na soję
i zespole jelita drażliwego.
Bezpieczne spożycie doty
czy tylko nasion niemodyfikowanych genetycznie,
czyli ekologicznych lub
oznaczonych jako wolne
od GMO.

MLECZKO MIGDAŁOWE. Należy

do najsmaczniejszych mle
czek roślinnych, zwłaszcza
jeśli zawiera aromat prażo
nych migdałów. Może być
nieodpowiednie dla osób
uczulonych na orzechy.

MLECZKO OWSIANE Jest dobrze

tolerowane i stanowi źródło
rozpuszczalnego błonnika
w postaci beta-glukanów,
które obniżają poziom chole
sterolu we krwi i wiążą
toksyny.
MLECZKO RYŻOWE. Jest najmniej

alergizującym mleczkiem
roślinnym, ale tak jak sam
ryż jest źródłem arsenu,
przez co nie należy spoży
wać go w nadmiarze.

MLECZKO ORKISZOWE. W przeci-

wieństwie do innych rodza
jów mleczek jest źródłem
glutenu - białka pszennego
zakazanego przy nietoleran
cji tego białka.

MLECZKO KOKOSOWE.

Ma wyrazisty smak kokosa,
ale w związku z niską zawar
tością składników odżyw
czych jest najbardziej wodni
ste wśród mleczek roślin
nych. (ARZ)

<:
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Co różni matki i córki i co
zrobić, by się dogadać?

Psycholog mówi: Małą dziewczynkę matka powinna nauczyć autentyczności, bycia btisko z.sobą
i z innymi, tego, jak budować relację. Dorosłą kobietę matka powinna wspierać, być przy niej
fiOZttlOUW
MjgitalcnjRjr»iimmtŁa.1łmipańdfj

mbaranowska@gkK.com

Z Magdaleną Sękowską, psy
chologiem i terapeutką z Klini
ki Uniwersytetu SWPS,o trudnych relacjach matki z córką.
Córkę i matkę łączy płeć
ale dzieli różnica pokoleń,
a to może powodować mię
dzy nimi konflikty.Z drugiej
jednak strony psychologo
wie rodziny są pewni, że
największy wpływ na mło
dą dorosłą kobietę ma
właśnie matka. Jest on
znacznie silniejszy niż od
działywanie któregokol
wiek z rodziców na młodego dorosłegomężczyznę.
Czym to tłumaczyć?

Relacja córka - matka ma
szczególne znaczenie dla roz
woju przyszłej kobiety, tak sa
mo jak jej relacja z ojcem. Ale
zajmijmy się tą pierwszą rela
cją. Zadaniem rozwojowym
córki jest odnaleźć swoją toż
samość, swoją specyfikę, swo
je własne „ ja", które może
być inne od tego, co było in
tencją oddziaływań, wyobra
żeń, pragnień matki. Matka
i córka mogą się różnić poglą
dami co do tego, co to znaczy
być razem - ale to nie jest żad
na przeszkoda w ich kontak
cie. Różnica zdań w okresie
dorastania jest normą rozwo
jową i raczej jest wyzwaniem
dla rodziców niż zagrożeniem
w rozwoju nastolatka. Jeśli
córka sprzeciwia się matce, to
ważne jest określenie - czy
ona się sprzeciwia matce jako
osobie, czyjej sposobowi my
ślenia czy reagowania.
Szczególnie wokresie bun
tu nastolatków,prawda?

Tak, nastoletnie osoby po
trzebują od rodziców akcepta
cji - jeśli tego nie czują, nie
otrzymują - a otrzymują same
nakazy i zakazy, to ich relacja
stanie się sztywna i mało
otwarta. Dotyczy to także re
lacji między matkami a córka
mi - dyskontowanie umiejęt
ności młodej osoby, ironizo
wanie na temat jej wyglądu,
brak wzmocnień pozytyw
nych - to wszystko spowodu
je, że córka przestanie matkę
traktować jako źródło ochro
ny - co jest bardzo ważne
w okresie dorastania. Prob
lem między matką a córką
często dotyczy tego, że córka

Jeśli córka sprzeciwia się matce, to ważne jest to, czy sprzeciwia się jej jako osobie, czy sposobowi jej myślenia

robi, zachowuje się, reaguje
w taki sposób, w który matka
by sobie nie wyobrażała, że
jest to możliwe. Dziecko reali
zuje często to, co nie było
możliwe dla rodzica. Nie zaw
sze matka potrafi zaakcepto
wać to, w jaki sposób żyje cór
ka. Ale nie jest to jednoznacz
ne z tym, że córka robi coś
złego. Niestety w tych rela
cjach czasami takie znaczenia
zapadają szybciej, niż zrozu
mienie sytuacji jednej i dru
giej strony.
Jak w dorosłym życiu od
budować relację z matką
i ułożyć jena nowo?

To jest bardzo złożona sy
tuacja i na takie pytanie nie
da się odpowiedzieć jedno
znacznie. Odbudowywanie
relacji pomiędzy córką a mat
ką jest procesem obustron
nym - nie ma tego, który coś
powinien, albo który jest
w gorszej sytuacji. Aby napra
wiać, zmieniać sytuację po
między dzieckiem a rodzi
cem, jest bardzo ważne, jakie
mamy intencje i czego ocze

kujemy od drugiej strony. Od
budowywanie relacji pomię
dzy matką a córką wymaga
wpierw odpuszczenia
krzywd, zranień z każdego
wcześniejszego etapu relacji.
Wymaga decyzji obu stron:
„bardzo mi zależy na Tobie
i chcę budować z Tobą relację
realną" i odpowiedzi jednej
ze stron: „Tak, dla mnie to też
jest ważne - też tego chcę".
Gdy córka jest dorosła, to jest
to niesamowita możliwość
dyskutowania, zapraszania
matki do współudziału
w zmianie. Nikt nie jest prze
cież ekspertem w sprawach
najbliższych relacji. W takich
sytuacjach lepiej jest dysku
tować o tym, jak chcemy da
lej budować relację,niż
o tym, co było w przeszłości
- raniło nas, denerwowało.
Czego małą dziewczynkę.
a czego dorosłą kobietę po
winna nauczyć matka?

Matka przede wszystkim
powinna nauczyć małą
dziewczynkę bycia auten
tyczną, bycia blisko z sobą

i blisko z innymi. Powinna
pokazać, w drodze naśladow
nictwa, jak być z innymi, jak
budować relacje, jak zacho
wywać się w różnych sytua
cjach. Dzięki możliwościom
psychoneurologicznym po
trafimy szybko się uczyć za
chowań na podstawie naśla
downictwa innych, tych zna
czących dla nas. Jeśli chodzi
o dorosłą kobietę - to pewnie
matka ciągle może nauczyć
czegoś córkę - ale to wszystko
zależy od wcześniejszej rela
cji. Moja mama w mojej doro
słości nauczyła mnie między
innymi, jak radzić sobie z róż
nymi trudnymi życiowo sytu
acjami. Poprzez obserwację,
uczestniczenie, obserwację
też tego, jak reagują inni lu
dzie albo jakie są efekty dzia
łań podejmowanych przez
mamę - córka ma okazję
do zobaczenia opcji wycho
dzenia z sytuacji trudnej. Nie
oznacza to tego, że musi to
w swoim życiu powtórzyć
- ale czasami w bardzo stresu
jących sytuacjach będzie to
dla niej jedyne możliwe roz

wiązanie. Dorosłą kobietę
matka powinna wspierać, być
przy niej, zaciekawiać się jej
sposobami radzenia sobie,
mieścić w sobie to, czego
jeszcze ta młoda osoba nie
zintegrowała, nie przyjęła sa
ma w sobie.
Co matki icórki współcześ
nie najbardziej różni?

Różnią je światy widzenia
rzeczywistości - i to nie zaw
sze dotyczy różnić pokolenio
wych. Matki czasami widzą
rozwój swojego dziecka jako
pasmo trudu, bólu, prze
szkód, ograniczeń, wyrze
czeń - czasami tak widzą swo
ją drogę życiową. Wtedy każ
da z nich będzie chciała uzna
nia, że ma gorzej od tej dru
giej. Stąd mogą powstawać
napięcia. Córki mogą mieć in
ne podejście do dzieci - i to
może je różnić z matkami.
Naturalne są procesy, gdy jed
no pokolenie przeciwstawia
się wcześniejszemu. Tonatu
ralny proces rozwojowy. Jak
przez ten proces przejdą ro
dzice i dzieci - to jest pytanie.

Anastazja Bezduszna
a.bezduszna@glos.com

MNIEJ DZIELNYCH
PACJENTÓW
Bezduszna matka

K

iedy chorują małe
dzieci, cała rodzina
jest chora. A kiedy
po kilku dniach zdro
wia i spokoju dziecko
znów wyciera mokry nosek rodzice szybko wyciągają niezakurzoną apteczkę. Teraz,
na etapie trzeciego kataru
w ciągu dwóch miesięcy
wszyscy mi mówią, że każde
dziecko tak ma. Że jak za
czyna chodzić do żłobka czy
przedszkola, to cała rodzina
musi przejść przez serie in
fekcji. Można śmiało zapisy
wać siędo pediatry, najlepiej
poniedziałki lub w piątki - bo
wiele dzieci tak ma, że właś
nie przed weekendem za
czyna kaszleć. A stan podgo
rączkowy zwykle lubi wystę
pować po godzinie18...
Może za jakiś czas będę
już bez tak silnych emocji
podchodzić do spraw zdro
wotnych. Na razie nie
umiem. Za każdym razem
szukam przyczyny - a to
za lekko go ubrałam, a to nie
doleczyłam katar... Co wię
cej, za każdym razem, jak
podaję synkowi lek - myślę,
że go truję. Chociaż w ciągu
niecałych swoich dwóch lat
życia, dostał tylko dwa razy
antybiotyk - to nawet jak ma
wypić witaminę czy żelazo odczuwam wyrzuty sumie
nia. Dlaczego rodzicom ra
zem z książeczką zdrowia
dziecka nie wydają poradni
ka - „kolory kataru" czy
„pięćdziesiąt odcieni kupy".
Mam bardzo świadomą
dzielnicę. Nikt tu nie przy
prowadza na plac zabaw
chorych dzieci. A ja nie
umiem zabarykadować
drzwi i nie wypuszczać syn
ka na dwór. Oczywiście,
kiedy sam jest chętny i nie
ma temperatury. Staramy
się wtedy bawić w jakimś
jednym kącie, na ile to moż
liwe, by nie zarażać innych.
Nie wiem, czy może zarazić
swoim katarem
wymerdanym w piasku po
zostałe dzieci na placu, tym
bardziej nie wiem, kto jaką
ma odporność... ale chciała
bym, by ktoś z chorym
dzieckiem kiedyś pomyślał
też o nas z Miki. I tak mi się
czasami wydaje, że ta
ilość wirusów i bakterii,
która ustawiła się w kolejkę
do naszej rodziny, nigdy się
nie skończy. Chociaż mam
nadzieję, to, jak wszyscy
przekonują, minie.
Życzę więc i sobie
i wszystkim rodzicom, by
nasze dzieci nie zbierały
naklejek „dzielny pacjent".
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NIECO INNE
SMACZNE
ODSŁONY
MAMINEGO
ŚNIADANIA

JSapoczątekdnm
Milena Kochanowska
m.kochanowska@glos.com

niadanie musi za
pewnić nam ener
gię na cały pora
nek. Powinnobyć
proste i szybkie
w przygotowaniu,
ale niezawsze muszą byćto
zwykłe kanapki z dodatkami.
Podsuwamy pomysły na nieco
inny smaczny początek dnia.
Jednym z posiłków,który
może być zarównopierwszym,
jak i drugim śniadaniem,są gę
ste koktajlez dodatkiem owo
ców, warzyw, orzechów i zdro
wych nasion.Podstawą takich
koktajli mogą być dowolne wa
rzywa, liścieszpinaku, jarmużu
czy botwiny,ale też owoce.
Można również przyrzą
dzić smaczne śniadania z ro
zmaitych kasz.Bo choć kasze
kojarzą nam się zkonkretnymi
daniami, mogą byćpodstawą
także słodkich dań. Jeśli połą
czymy je z odpowiednimi do
datkami, uzyskamy śniadanie
wartościowe i takie, któreza
spokoi podniebienie każdego
łasucha. Amarantus można
na przykład podać, jak radzi
Wanda Jackowska, z suszony
mi morelami lub rodzynkami.
Potrzebujemy:100 g
amarantusa, szklankęmleka
(może byćkokosowe),1/2
szklanki wody,1/2 szklanki su
szonych moreli lubrodzynek,
1/2 orzechów włoskich, łyżkę
miodu, szczyptęmielonego cy
namonu i gałki muszkatołowej.
Ziarna amarantusa wrzucamy
do rondelka zmlekiem i wodą
i gotujemy na wolnym ogniu aż
zmiękną. W tym czasiena pa
telni zrumieniamy orzechy,
które po wystudzeniu siekamy.
Ugotowany amarantus miesz
kamy z siekanymi morelami
lub rodzynkami i orzechami.
Przyprawiamy cynamonem
i gałką, słodzimy miodem.
v. , Możepnyte??robię:

Na dobry początek dnia przyrządźmy
mannom coś innego niż zwykle
ZIELONE NALEŚNIKI
Z JARMUŻEM. FETĄ
I CIECIERZYCĄ
Ciasto: 80gszpinaku młodego,
1jąko,400ml mleka,300gmą
ki pszennej.1łyżka oleju koko
sowego, szczypta soli
Farsz:300gjarmużu.1/2 szklan
ki gotowanej na parzeciecierzy
cy, 150gsera feta.2ząbkiczosnku.1łyżka oleju rzepakowego,
sól i pieprz

Liście młodegoszpinaku
zblendować z mlekiem imąką
na aksamitną masę.Dodać jaj
ko oraz olej i wymieszać.
Po uprzednim rozgrzaniu (lek
ko natłuszczonejlub nie)patel
ni smażyćnaleśniki na małym
ogniu z obu stron. Na oleju rze
pakowym podsmażyć jarmuż,
aż zmniejszy swoją objętość.
Następnie dodać wyciśnięty
przez praskę czosnek i ciecie
rzycę. Doprzestudzonego far
szu dosypać pokruszony ser fe
ta. Doprawić dosmaku solą
i pieprzem. Usmażone wcześ
niej naleśniki wypełnićfarszem
i zwinąć w koperty.

(www.ęisbęrg.pl)
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TORTILLE Z LIŚĆMI
SZPINAKU I SCHABEM
2 placki tortilli.100 gschabu,
100 gmłodego szpinaku. 8 pla
strów pomidora.1żółta papry
ka 3 łyżki majonezu.2 łyżki jogurtu naturalnego, sól.pieprz

Na podgrzanej tortilli położyć
plasterki schabu, liście młode
go szpinaku,plasterki
pomidora i pokrojoną w paseczki paprykę. Majonez połą
czyć z jogurtem,dodać wyciś
nięty czosnek, doprawić
do smaku solą, pieprzem i do
kładnie wymieszać.Sos czosn
kowy rozprowadzić na warzy
wach i zwinąć tortille w rożki.
JAJKO SADZONE
Z KIEŁBASKAMI
W KSZTAŁCIE SERCA

2 parówki. 2jajka, masła 4
kromki chleba tostowego, świe
że warzywa: sałata,pomidorki
koktajlowe, ogórki

Na patelni rozpuść masło,
ostrożnie wbij jajka, zmniejsz
ogień i smaż doczasu aż białka
się zetną,a żółtka będą gęst

nieć. Odetnij końce parówek
po skosie. Zepnij je ze sobą wy
kałaczką, stykając obciętymi
końcami - otrzymasz małe ser
duszko. Następnie podsmaż je
delikatnie na patelni. Ułóż
na talerzu razem z jajkiem
i podpieczonymi kromkami
chleba tostowego.
(www.pepkol.plx2)

NALEŚNIKI
CZEKOLADOWE
Z KREMEM
mieko czekoladowe700ml,
2jąjka.2 szklanki mąkipszennej 2.
śmietana słodka 36%.cukier puder3łyżki. serek mascarpone250
g. świeże owoce(szklankajagód
mafin lub truskawek),olq rzepa
kowy do smażenia(lub niejeśi
mażemy smażyć beztłuszczu)

Do mleka czekoladowego do
dać jajko, mąkęi szczyptę soli.
Całość wymieszać rózgą tak,
żeby nie było grudek.Usmażyć
na patelni naleśniki.Schłodzo
ną śmietankę ubić z cukrem
pudrem na sztywno,dodać se
rek mascarpone i wymieszać.
Krem wyłożyć na naleśniki,
posypać owocami i złożyć
w kopertę lub rulon.

rodzinny kuchnia
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Pyszne i zdrowe drugie śniadanie lub przekąska
Jedni jedzą sałatę dla zdrowia,
drudzy dlaurody, a jeszcze inni
po prostu dla jej smaku.
Na rynku dostępnych jest
wiele różnorodnychmiesza
nek sałat,które wprzeróżnych
konfiguracjach możemy łą
czyć, beztrudu tworzącpo
żywne, smaczne iekspresowe
w wykonaniu danie lub jego
podstawę. Do sałatki z papryki
kroimy dwieróżnokolorowe
papryki, zielony ogórek i czer
woną cebulę oraz dwa/trzy
ząbki czosnku.Pokrojone wa
rzywa wrzucamy do miski z liś

ćmi sałaty(takiej odmiany, jaką
lubimy lubmixa). Dodajemy
garść oliwek.Skrapiamy oliwą
i sokiem z cytryny lub robimy
swój winegret (według
smaku). Podajemy posypane
startym nadługie pasmako
zim serem i posypane oregano.
Sałatkę Finezyjną komponu
jemy z mieszanki sałat z ro
szponką, 70 g wędzonego łoso
sia, 6 minikulek mozzarelli, po
łowy czerwonej papryki, po
łowy czerwonejcebuli. Go
tową mieszankę sałat z ro
szponką przekładamy do

miski.Umytą paprykę icebulę
kroimy wkostkę. Wszystkie
warzywa łączymy z łososiem
i mozzarellą.Całość polewamy
dressingiem (3 łyżkioliwy z oli
wek, lłyżka soku z cytryny,ro
zmaryn, sóli pieprz).Podstawą
Sałatki Toskańskiejjest także
mieszanka sałat,do którejdo
dajemy 5 pomidorkówkoktaj
lowych, 5 czerwonych wino
gron,100 gkoziego sera,po
łowę czerwonejcebuli, 50 g
kiełków jarmużu.Składniki łą
czymy z dressingiem. (MKO)

mY

(www.eisberg.plx2)

#

s

Tego dnia nawet mamy bardzo dbające o linię mogą odpuścić i pozwolić sobie na zjedzenie cze

goś bardziej kalorycznego,ale smacznego. A tym,które jednak nie zechcą
tego zrobić, proponujemy lekki koktajl z wyśmienitym sosem

Wytrawne pieczarki faszerowane
frankfurtericami, seremi papryką

Pizza od serca
na Dzień Mamy

Ouidie z cukinią,
fetą i szynką

Wyśmienity koktajl
z gotowanym kurczakiem

Składniki:
12 pieczarek
1paczka frankfurterek
50gżółtegosera
1/4 czerwoną papryki
1średnia cebula
świeży tymianek
olej do smażenia

Składniki:
Ciasto:
300gmąki
180 ml cieplej wody
12gświeżydi drożdży
IłyżkaoGwy, szczypta soi.Iłyżeczka cukru

Składniki:
20 dag mąki pszennej
10 dag zimnego masła
1jajko.1/3 łyżeczki soli
tłuszcz do wysmarowania formy

Składniki:
sałata lodowa
6-7 sztuk pomidorków koktajlowych
melon
1 łyżeczka kaparów marynowanych
100 g kurczaka gotowanego
sos koktajlowy
świeży tymianek
płatki chilli

Pieczarki umyć, oczyścić,usunąć nóżki. Cebulę
obrać i drobno posiekać. Frankfurterki pokroić
w plasterki. Paprykę umyć, usunąćgniazda nasien
ne, pokroić w drobną kostkę. Na patelni zeszklić ce
bulkę. Podsmażyć kiełbaski, tosamo zrobić z po
krojoną papryką. Kapelusze pieczarek wypełnić ko
lejno: cienką warstwą startego żółtego sera, cebul
ką, kiełbaską, papryką. Oprószyć świeżym tymian
kiem, posypać startym serem.Kapelusze ozdobić
plasterkami frankfurterek i umieścić w formie
na muffiny. Pieczarki pieczemy przez około 45 mi
nut w piekarniku nagrzanym do150 st. C do mo
mentu aż ser się roztopi, a pieczarki zmniejszą się,
dusząc we własnym sosie.

Na czas pieczenia warto umieścić w pie
karniku naczynie żaroodporne z wodą dla za
pewnienia odpowiedniej wilgotności.

(www.berger.biz.pl)

Sos:
puszka pomidorów iredrobnionych
2 łyżki oliwy
Iłyżeczka oregano. sólpieprz
Dodatki:
250gmozzareffi
4 plastry pomidora
kilka cienkich plasterków salamidojrzewającego
kika zielonych oliwek
kakaBstkówiukoG
Do l/Bszklanki wody dodać łyżkę mąki,cukier irozkruszone drożdże. Odstawić na10-15 minut, do wyrośnię
cia. Gdy rozczyn wyrośnie,połączyć goz resztą skład
ników idokładnie wyrabiać ciasto,aż będzie elastycz
ne igładkie. Wyrobione ciastoprzykryć wilgotną
szmatką i odłożyćna ok.1godzinę. W tym czasie przy
gotować sos: pomidoryz puszki wymieszać zoliwą
i przyprawami. Podgrzewać w rondelkumieszając, aż
sos się zredukujei będzie gładki.Gdy ciasto wyrośnie,
uformować z niego serce.Ułożyć na blasze,posmaro
wać sosem, ułożyćkawałki mozzarelli, plastrypomido
rów, salamiiplasterki oliwek.Pizzę piecok.10 minut
w temperaturze ok.250stopni. Gotową pizzę posy
pać listkami rukoli.

Nadzienie:
15 dag szynki
12 dag tartego żółtego sera
1/2 cukinii. 2pory
1kostka sera feta, 2 jajka
18 dag śmietany 30%
sól, pieprz do smaku,olej rzepakowy do smażenia
1łyżeczka gałki muszkatołowej
świeża bazylia do dekoracji
Mąkę przesiać domiski, dodać kawałkischłodzone
go masła iposiekać nożem. Dodaćjajko, sól,zag
nieść ciasto, uformować w kulę, owinąć folią i wsta
wić do lodówki na 30 minut.Rozwałkować na pla
cek iwyłożyć do wysmarowanej tłuszczem formy.
Uformować wysokie brzegi, a całe ciastopodziurko
wać widelcem, aby się niepodnosiło. Wstawić
do piekarnika nagrzanego do180 stopni ipiec10-15
minut. Umyć,pokroić, wrzuć na patelnięz olejem
pory i dusić na małym ogniuok.10 min.Szynkę po
kroić w cienkie paseczki,fetę w kostkę, a cukinię
w plasterki. Do miski wrzucićszynkę, pory,śmietanę,
jajka, połowę startegosera, sól. pieprz,gałkę musz
katołową i zamieszać. Na upieczony spód wylać ma
sę, przykryć plasterkami cukinii,startym serem,do
dać fetę ipiec ok.30 minut. Gotowyozdobić pie
przem ilistkami bazylii. Smakuje na ciepłoi zimno.

Przygotowujemy sos koktajlowy: trzy łyżki majone
zu połączyć z jedną łyżeczką keczupu oraz jedną
łyżką koniaku. Do smaku dodać trochę soku z cytry
ny. Całość dokładnie wymieszać. Zamiast koniaku
dobrze sprawdzi się także whisky lub brandy.
Mając gotowy sos, sałatę lodową kroimy w paseczki
i przekładamy do koktajlówki. Następnie na sałacie
układamy przekrojone na pół pomidorki koktajlo
we, melona w kulkach lub pokrojonego w cząstki
oraz kawałki kurczaka. Całość polewamy sosem
koktajlowym, układamy kapary i posypujemy płat
kami chilli. Dekorujemy świeżym tymiankiem.

(www.pekp0l.plx3)
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Chłodnik ogórkowo-miętowy z grzankami
W ostatnich dniach pogoda nas
nie rozpieszcza -mimo wyso
kich temperatur,pojawia sięin
tensywny deszcz,jednak ciągle
doskwiera namduchota. W ta
kie dni najczęściejnie mamy
ochoty na przygotowywanie
skomplikowanych, ciepłych
potraw, stądidealnym pomy
słem jest chłodnik.Aksamitna
zupa na bazie ogórkai jogurtu
naturalnego z pewnością na
syci naszepodniebienie. Dzięki
chrupiącym grzankomchłod
nik będziepożywnym daniem,
a świeżyszczypiorek iaroma

tyczna miętadodadzą mu wy
razistego smaku iprawdziwego
orzeźwienia.
SkłacHć:

700g zielonych ogórków
l ząbekczosnku
średni pęczekmięty
pół pęczkaszczypiorku
800g jogurtunaturalnego
l płaskałyżeczka cukru
sól i pieprz dosmaku
bagietka doodpieku (np.Dan
Cake)
Sposób przygotowania:

Ogórki obieramy i kroimy
wkostkę. Czosnek obieramy

i przeciskamy przez praskę,
szczypiorek drobnokroimy.
Listki miętysiekamy, zostawia
jąc kilkalistków dodekoracji.
Ogórki, czosnek, jogurt natu
ralny imiętę miksujemy
blenderem. Doprawiamy solą,
pieprzem icukrem dosmaku.
Dodajemy szczypioreki całość
mieszamy. Wstawiamydo lo
dówki namniej wiecej godzinę,
by smakisię przegryzły.
Bagietkę do odpieku kroi
my w kromkii zapiekamy
w piekarniku,aż uzyskają lek
ko złocisty kolor.Bagietkę po

dajemy jako dodatek dochłod
nika, udekorowanego kilkoma
listkami mięty.
Co zaskakujące, rodzina
ogórków liczy sobie ponad 50
gatunków, wśród których znaj
duje się także...melon, po
wszechnie zaliczany dogrona
owoców. Tak na przykład łą
cząc lekką,owocową słodycz
z ogórkowym miąższem stwo
rzymy kolejny lelda, pyszny
i orzeźwiający chłodnik -ideal
ny na przekąskę, lunch i pod
wieczorek.
ANASTAZJA BEZDUSZNA

8;

Wiosenne obiadowe propozycje, które przypadną do gustu
nie tylko mamom, ale i całej rodzinie.
Są bogate w warzywa i od niedawna na nowo doceniane kasze.

Chilli z kuskusem
izraelskim

Placki cukiniowe
ze śmietanowym dipem

Wegańskie curry z zielonych
warzyw z ryżem białym

Kaszotto gryczane z botwinką,
kurczakiem, marchewką i ziołami

Składniki:
lOOgkuskusu izraelskiego (np.marki Halina)
1awokado (lekko miękkie)
1/2 brokuła(ok.200g).25erki pieśniowe(po100 g)
1/2 szklanki ciecierzycy (np. marki Halina)
pół puszki kukurydzy
100 g pomidorów.1 średnia papryka
papryczka ostra (ilość według uznania)
1mała cebula. 4 ząbki czosnku, sól,pieprz
3 cm imbiru świeżego
2 łyżeczki curry.1 łyżeczkakurkumy
2 łyżeczki koncentratu pomidorowego
150 ml mleczka kokosowego
1limonka. szczypiorek lub kolendra
2 łyżki oleju kokosowego (lub według preferencji)

Składniki:
3młode cukinie
2 jajka
1pęczek szczypiorku
2 ząbki czosnku
4 łyżki mąki pszennej
2 łyżki bułki tartej
szczypta solił pieprzu
olej rzepakowy

Składniki:
2 woreczki ryżu białego (np. marki Britta)
1brokuł. 200g groszku cukrowego. 3 kłącza se
lera naciowego, pęczek szczypioru z cebulką.
2 główki kapusty rzymskiej. 1/3 zielonej części
pora,1 papryczka chilli.2 łyżki drobno pokrojo
nego imbiru. 5 główek czosnku, 1mleczko ko
kosowe 400ml. zielona pasta curry, sos sojo
wy, 1łyżka curry. 5 kulek szpinaku mrożonego.
1 limonka.4 łyżki oleju. sól. pieprz

Składniki:
200g kaszy gryczanej prażonej (np. Halina)
1 duży pęczek botwinki wraz z buraczkami.
1duża szalotka. 1duży ząbek czosnku
2 średnie marchewki, 2 piersi z kurczaka.
3 łyżki masła, liście kopru włoskiego, świeży
cząber, 1litr bulionu drobiowego, 70 g parmezanu, szparagi (opcjonalnie), sól. pieprz

Ciecierzycę gotujemy wedługzaleceń producenta.Im
bir, czosnek icebulę obieramy idrobno kroimy. Roz
grzewamy dużą patelnię, dodajemy olej oraz pokrojo
ne warzywa ismażymy chwilkę dozeszklenia. Dodaje
my curry oraz kurkumę.Przesmażamy ok.1minuty.
Dodajemy ugotowaną ciecierzycę, kukurydzę, pokro
jone pomidoryipapryki oraz mleczkokokosowe ikon
centrat pomidorowy. Całość mieszamyi dusimy
pod przykrywką ok. 5 minut.Na koniec doprawiamy
do smaku solą,pieprzem, curry orazlimonką. W mię
dzyczasie gotujemy kuskusi brokuł (najlepiej na pa
rze). Serkipleśniowe grillujemy zobu stron,na śred
nim ogniu.Awokado kroimy na pół,wyciągamy pest
kę, obieramy zeskóry, kroimy iskrapiamy limonką.
Ugotowany kuskus podajemy zsosem curry,serem,
pokrojonym awokado orazbrokułem. Posypujemy
szczypiorkiem lubkolendrą.

Składniki na dip.
200gśmietany 18%(np. BioodOSMPiątnica)
1pęczek koperku
szczypta sofi ipieprzu
Cukinię ścieramy na tarce na grubych oczkach, soli
my i odstawiamy na 15 minut. Następnieodciskamy
wodę, dodajemy jajka, pokrojonyszczypiorek, roz
drobniony czosnek, mąkę oraz bułkę tartą.Dopra
wiamy do smaku pieprzem oraz solą i całość do
kładnie mieszamy. Kolejno przygotowujemy dip
- śmietanę łączymy z posiekanym koperkiem ido
prawiamy do smaku. Formujemy średniej wielkości
placki ismażymy na rozgrzanym oleju aż do mo
mentu uzyskania złotego koloru z obu stron.
Podajemy z dipem i dekorujemy całość
gałązką świeżego koperku.

Warzywa myjemy. Brokuł kroimy naśrednie kawałki,
kapustę rzymską przekrawamy na pół. Szczypior obie
ramy. Czosnek oraz imbir drobno kroimy. W garnku
gotujemy 3litry wody, dodajemy1łyżeczkę soli, wrzu
camy pokrojony brokuł na 3-4minuty, wyciągamy.
Następnie groszek,por oraz kapustęrzymską blanszujemy około 3 minuti wyciągamy.Na dużej,głębokiej
patelni rozgrzewamy olej,dodajemy czosnek iimbir,
całość szklimy1-2 minuty. Dodajemy brokuł,lekko go
zarumieniamy, częstomieszając. Następnie dodajemy
połówki kapusty rzymskiejcięciem kudołowi. Smaży
my na złoty kolor. Dodajemy częśćgroszku oraz szczy
pior. Warzywa na patelni doprawiamy solą,pieprzem,
sosem sojowymicurry. Następnie przekładamyje
do miski,dodając świeży selernaciowy oraz
zblendowane strączkigroszku. Całość skrapiamy
limonką. W międzyczasie gotujemy ryż wedługzale
ceń na opakowaniu.Mleczko kokosoweblendujemy
z rozmrożonym szpinakiem.Mleczko przelewamy
na opróżnioną patelnię, zagotowujemy, dodajemy pa
stę curry. Powstałysos doprawiamy dodatkowo
do smaku.Ryż isos wykładamy na misę z warzywami.

Kurczaka myjemy, kroimy w drobną kostkę. Roz
grzewamy 2 łyżki masła i smażymy kurczaka do lek
kiego zarumienienia. Dodajemy pokrojoną w kost
kę szalotkę ismażymy ok. 2 minut. Dodajemy kaszę
i cały czas mieszając,smażymy kolejne 2 minuty.
Dodajemy stopniowo bulion, aż poprzedni odparu
je. Często mieszamy. W międzyczasie obieramy
marchewkę ikroimy w plasterki (2-3 mm). Myjemy
botwinkę. Odcinamy buraczki, obieramyje ikroimy
w kostkę. Łodyżki botwinki kroimy w kostkę. Liście
kroimy w kostkę. Cały czas pamiętaj o patelnii pod
lewaj bulionem. Po ok. 30minutach dodajemy mar
chewkę iburaczki. Po10 minutach dodajemy łodyż
ki botwinkii dusimy jeszcze 5 minut,po czym doda
jemy liście botwinki. Kaszotto powinno byćjuż pra
wie gotowe. Dodajemy starty parmezan oraz ma
sło. Następnie wrzucamy świeże zioła. Jeślichcemy
użyć do dania szparagów, najpierw jegotujemy
w osobnym garnku. Dodajmy jepokrojone wraz
z marchewką i buraczkami. Dobrze przygotowane
kaszotto niepowinno być rozgotowane, kasza po
winna stawiać niewielki opór podczas jedzenia.
Kaszotto doprawiamy na końcu, po dodaniuparmezanu.
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TARTALETKIZ RABARBAREM
Składniki
4 młode laski rabarbaru
1 łyżkacukru. 50 ml wody
3/4 szklanki mielonydimigdałów
lOOg białej czekolady
100 gserka mascarpone
100 g śmietanki 36%
12 tartaletki do nadzień słod
kich (np. Dan Cake)
listki mięty do dekoracji

Budyń ryżowy z chrupiącymi ziarenkami kakao można podać mamie na śniadanie czy osobny deser

Desery

Anastazja Bezduszna

a.bezduszna@glos.com

Każda mama z pewnością doce
ni czasiserce włożonewprzygotowanie pysznego deseru
z okazjijej święta.Dojego przy
gotowania wykorzystajmy ulu
bione smaki mamy.

Zaczynamy od błyskawicz
nych tartaletek z migdałowym
kremem i karmelizowanym ra
barbarem autorstwaRoberta
Muzyczki, szefa kuchni Dwór
Korona Karkonoszy.

Zdrowe
i słodkie
od serca

Smaczne ikorzystne desery? Odpo
wiednie składniki sprawią, że nawet
brownie można zjeść więcej

Laski rabarbaru myjemy i kroi
my wzdłuż na cienkie paski.
W garnku podgrzewamy wodę
z cukrem, mieszając. Gdy ten
zacznie się karmelizować, do
dajemy rabarbar i smażymy, aż
rabarbar zmięknie. W osobnej
misce ubijamy śmietankę,do
dajemy serek mascarponei po
nownie ubijamy.Białą czekola
dę drobno kruszymy i dodaje
my do ubitejśmietanki z ser
kiem. Dodajemy też zmielone
migdały. Tartaletki wypełnia
my kremem migdałowym.
Karmelizowany rabarbar kroi
my na drobnepaski o grubości
ok. 5milimetrów i układamy
na tartaletkach w kratkę. Deko
rujemy listkiem mięty.
Dla tych, conie lubią stać
przy gorącym piekarniku - pro
ponujemy przepis nasernik
bez pieczenia.
CYTRYNOWY SERNIK
SłdatHki:
1opakowanie ciasteczek (np.
Petit Crunch),100 g masła
500g serka mascarpone

300g śmietany 36%
niecała szklanka cukru (można
zastąpić ksyiitolem)
sok z 1cytryny, 4 łyżki wody
1czubata łyżka żelatyny
1opakowanie borówek
kilka listków mięty

Ciasteczka kruszymy w misce,
zalewamyroztopionymmasłemimieszamy. Przekładamy
do formy idociskając formu
jemy równyi jednolity spód cia
sta. Całośćumieszczamyna30
minut wlodówce.Robimy ser
nik. Żelatynę zalewamy wodą
wrondelku. Serek mascarpone
ucieramy mikseremwraz zpo
łową cukru isokiem zcytryny.
Śmietanę ubijamy z pozosta
łym cukrem. Żelatynę pod
grzewamy tak,aby sięrozpuś
ciła w wodzie.Łączymy razem
ser, śmietanę i żelatynęna jed
nolite ciasto.Przekładamy
do foremki, przykrywamyfolią
spożywczą i zostawiamyna 6
godzin dostężenia. Dekoru
jemy boró\ /kami i miętą.
Na koniec proponujemy
dwa zdrowe deserydla mam
od Anny Starmach, jurorki
polskich edycji MasterChef
oraz MasterChef Junior,autor
ki książek kucharskich.
BEZGLUTENOWE BROWNIE
Składniki:
50 g mąkikokosowej
80 g cukrukokosowego ( np.
Purełla Superfood)
40 g kakao w proszku
60gpłynnego oleju kokosowego

100 ml ulubionego mleka
3 jajka (np. ekologiczne.O")
150 ml powideł śliwkowych
1łyżka surowego kruszonego
kakao (np. Purełla Superfood)

W jednej miscemieszamy
wszystkie składniki„suche", w
drugiej misce wszystkie skład
niki „mokre".Łączymy zawar
tość obu misek,mieszamy uży
wając rózgi.Masę przelewamy
do niewielkiejformy. Formę
wkładamy do piekarnika na
grzanego do170 stopni. Pie
czemy około30 minut. Poupie
czeniu studzimy.Przed poda
niem wierzch ciastasmaru
jemy warstwą powidełi posy
pujemy kruszonym kakao.
BUDYŃ RYŻOWYZ KAKAO
Składniki:
3/4 szklanki ugotowanego ryżu
1szklanka ulubionego mleka
2 łyżki surowego kakao
w proszku. 1banan
2 łyżki cukru kokosowego
2 łyżki płatków migdałów
2 łyżki kruszonego kakao&lucuma (np.Purełla
Superfood). wanilia do smaku

Mleko podgrzewamy,doda
jemy doniego ziarna wanilii,
cukier iryż.Podgrzewamy.
Mleko z ryżem przekładamy
doblendera, dodajemykakao
i kawałkibanana. Miksujemy 23 minuty. Migdałyprażymy
na patelni.Budyń podajemy
na ciepło,posypany płatkarni
migdałów ikniszortyęrukakao.

rodzinny moda
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Magdalena Baranowska
•Szczepańska
m.baranowska@glos.com

tyl boho jest ko
jarzony z latami
70., czasami hip
pisów, luzem i za
bawą. -Dlatego
stylu charaktery
styczne są zwiewne
długie spódnice czy ideal
nie wpisujące się w ten
nurt - spodnie dzwony. To
także motywy folklory
styczne i etniczne, okulary
muchy, duże torby z frędz
lami i zamsz - wylicza Bea
ta Ruszkowska, projek
tantka i stylistka.
Wydaje się, że ten styl
nigdy nie wyjdzie z mody,
bo wciąż wraca i ma wielu
zwolenników. Kobiety mó
wią wprost, że jest bar
dzo wygodny. Poza tym
luźniejsze ubrania ukryć
mogą niedoskonałości fi
gury.
- Są marki, których
nieodłącznym elementem
kolekcji są właśnie boho
sukieniki. Nie wyobrażamy
sobie przecież pokazu
Etro, Chloe czy Isabel Marant bez kreacji z nadmu
chanymi rękawami, pięk
nymi florystycznymi haf
tami czy ażurem - dodaje
Beata Ruszkowska. -Kra
jowe marki również poko
chały styl boho, jedna
z nich to Vicher, a druga to
nowa marka Angell, która
stawia na bardzo dobrą ja
kość, a swoje wszystkie
modele szyją w Poznaniu,
korzystając z małych
wzorcowni i lokalnych
firm.
Na ulicach Hollywo
od bez problemu można
zobaczyć największe
gwiazdy show-biznesu
i celebrytki w ubraniach
boho. W Polsce także
mnóstwo znanych osób
pokazuje się w tego typu
ubraniach. Kwiatowe
kreacje mają w swojej
szafie między innymi
Jessica Mercedes, Ag
nieszka Woźniak-Starak,
czy Marina Łuczenko-Szczęsna. Specjaliści
mówią, że boho sukienkę
można wystylizować dla
każdej przeciętnej Kowal
skiej i to w taki sposób, by
wyglądać rodem z lat 70.
Wystarczy zainspirować
się i boho sukienkę nosić
w towarzystwie kowbojek
i skórzanej ramoneski,
tak jak robią to nonsza
lanckie paryżanki.
Warto także pamię
tać, że biżuteria w stylu
boho jest bogata i koloro
wa. Nosi się więc długie
naszyjniki, ciężkie kol
czyki, kolorowe bransolet
ki, rzemyki i koraliki.
Na zdjęciach kolekcja
maFki Angell

• »'

NA RÓŻNE OKAZJE

W takiej sukience
można pójść do pracy,
ale także na spotkanie
towarzyskie po pracy

DLA KOWALSKIEJ

Sukienki można
wystylizować na zne
sposoby, tak by
pasowała każdej

KOBIECE
LATO
WSTYLU
BOHO

Na ulicach Znów pojawi się artystyczny
- luz i nonszalancja,łączenie różnych
...wzorów ,i luźnych fasonów

DZIEWCZĘCO

rótkie spódniczki
alba nami
ładzają

12

rodzinny zwierzęta

ZDROWIE

Dlaczego kot nie chce jeść?

Nie zawsze dlatego, że nie ma apetytu.
Sprawdźmy stan jego zębów
Twój kot,który dotychczas wy
jadał wszystko,co wkładaliśmy
do jego miseczki, nagle prze
staje jeść?Przyczynmożebyć
wiele, ale wwiększości przypadkówbiak apetytu wynika
z problemów zdrowotnych.
Do najczęstszychprzyczyn
należą: chorobametaboliczna
i zaburzenia przewodu pokar
mowego.
Równie częstą przyczyną
okazują się schorzenia jamy
ustnej: kamień nazębny,
zapalenie dziąseł, nadżerki
na języku. To zmiany wywo

łujące ból i dyskomfort.
Silny ból nie pozwala kotu
na rozgryzanie pokarmu.
Te przyczyny akurat łatwo
zdiagnozować samodzielnie:
dziąsła zwierzęcia często
podkrwawiają, są rozpulchnione, pojawia się przykry
zapach z jamy ustnej.
Częstym pacjentem
w gabinecie weterynaryjnym
jest starszy kot, który wcześ
niej cieszył się wielkim apety
tem. U dorosłych osobników
może to wynikać z niewydol
ności nerek czy cukrzycy.
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JAK KARMIĆ
ZWIERZAKA, CZYLI
MISKA NA SUROWO

PRAKTYCZNE PORADY

ropufć

co przeciwników Lzv wsrto 13 stosow dC v'

:vwi

W ułożeniu diety dla
konkretnego psa pomóc
może kalkulator BARF - gdzie
wpisuje się m.in. masę psa

Komponowanie
diety BARF
Św.

Zgodnie z zaleceniami
BARF pies powinien dosta
wać 80 proc. produktów po
chodzenia zwierzęcego oraz
20 proc. produktów roślin
nych.

\

Produkty zwierzęce

-50 proc.mięsa
-20 proc. żołądków z zawar
tością
-15 proc. kości
-15 proc. podrobów

Zdrowie.Jak postępować, gdy małe

zwierzątko ma złamaną łapkę?
Nie da się jej włożyć w gips
Co zrobić,gdy naszemałe zwie
rzątko mazłamaną kończynę
- a nawet gdy podejrzewamy,
że mogło dojśćdo złamania?
Przede wszystkim trzeba
sprawdzić, czy jakaś kość nie
wychodzi przez skórę albo czy
łapka niesterczy poddziwnym
kątem. Dopiero potemdelikat
nie bierzemy go na ręce.
Jeśli jesteśmy przekonani,
że doszło do złamania, ko
niecznie trzeba zabraćchomi
ka do weterynarza,bo możli
we, że poza opatrunkiem bę
dzie potrzebował leczenia an

tybiotykami dla zapobiegnię
cia infekcji.Opatrunek założo
ny przez weterynarza zagwa
rantuje prawidłowe zrośnięcie
się kości.
Jeśli nie widać wystającej
kości (na zewnątrz bądź
pod skórą), to byćmoże wy
starczy nasza opieka. Na pew
no trzeba wyjąćz klatki zabaw
ki, kołowrotek i domek oraz
drabinki - chomik nie możesię
wspinać. Warto gona kilka dni
umieścić w pojemniku mniej
szym niż klatka i odseparować
od innych chomików.

Produkty roślinne

Dieta BARF wymaga od właściciela zwierzęcia wiedzy, cierpliwości, czasu i pieniędzy
Małgorzata Romanowska

Dieta BARF (BMogjcally
Appropriate Raw Food)to bio
logicznie właściwe surowe po
żywienie, czyfijedna z metod
karmienia psów ikotów.

sklepach
można nawet
kupić specjal
ną barf karmę
dla psa i kota,
by ułatwić
stosowanie tej diety.BARF
karma składa się głównie
z mielonego surowego zam
rożonego mięsa.
Ten rodzaj żywienia po
lega na podawaniu surowych
produktów spożywczych.
Zwolennicy tej diety wycho
dzą z założenia, że przodko
wie psów i kotów to zwierzę
ta żyjące dziko, spożywające
wyłącznie to, co same upolo
wały czy surowe mięso.
Trzeba pamiętać, że to
musi być różnorodna dieta.
Nawet jeśli zwierzę je jeden
rodzaj suchej karmy, to nie da
się karmić go tylko jednym
rodzajem surowego mięsa. Jej
zwolennicy podkreślają,
że trzeba ją uzupełniać wa

rzywami i owocami, podro
bami, naturalnymi suplemen
tami i kośćmi. Wśród wetery
narzy zdania na temat tej die
ty są jednak podzielone. Nie
którzy uważają, że to naj
zdrowsza dieta dla psów,
ale inni, że za bardzo podnosi
ryzyko zarażenia się pasoży
tami i że może prowadzić
do problemów
behawioralnych.
Zalety diety BARF

Nawet niechętni diecie
eksperci uważają, że wśród
jej zalet są:
- naturalność(produkty przynajmniej w założeniu nie powinny zawieraćsztucz
nych dodatków, wzmacniaczy
smaku i konserwantów);
- możliwośćkontroli z punktu
widzenia obecności alerge
nów;
- witaminy (niema obróbki
termicznej, która pozbawia
żywność części witamin);
- korzyść dla uzębienia (prze
żuwanie mięsa,chrząstek
i mięsnych kości wzmacnia
szczękę i likwiduje kamień na
zębny).
Wady diety BARF

Są jednak także bardzo
istotne przyczyny, dla któ

rych ten rodzaj diety ma wie
lu przeciwników:
- ryzyko zakażenia się przez
zwierzę pasożytami (można je
ograniczyć, sięgając po mięso
i kości z pewnego źródła i re
gularnie odrobaczająci bada
jąc psa,ale nieda się gocałko
wicie wyeliminować);
- dieta nie jest wskazana dla
psów z niektórymi proble
mami zdrowotnymi oraz dla
starych psów (gdy zęby już
mocno szwankują).
Ważny jest też fakt, że to
dieta wymagająca wiedzy,
cierpliwości, czasu i pienię
dzy. Trzeba sumiennie dbać
0 jakość składników i o regu
larne badania weterynaryjne.
Można - anLwet powinno
się -dietę BARF zmieniać
1 modyfikować wedhlgpo
trzeb zwierzęcia. Jeśli wyjąt
kowo niesłużą mu surowe
kości lub nie chce jeśćsuro
wych warzyw, tooznacza, że
trzeba ją zmodyfikować.
Poszczególne składniki
można zastąpić innymi, wpro
wadzić część gotowanych pro
duktów (np.warzyw). Trzeba
to robić jednak koniecznie we
współpracy z weterynarzem,
nie robićtego pochopnie,
w szybkim tempie i bez prze
badania zwierzęcia.

-75 proc. warzyw
-25 proc.owoców
Takie proporcje nie ozna
czają, że codziennie trzeba
na wadze odmierzać propor
cje jedzenia. BARF można bi
lansować tygodniowo lub na
wet miesięcznie - jeśli jedne
go dnia pies dostanie więcej
mięsnych kości, to kolejnego
dnia w misce powinien
mieć podroby i żołądki woło
we. W ułożeniu diety dla
konkretnego psa pomóc mo
że kalkulator BARF (można je
znaleźć w intemecie) - wy
starczy wpisać masę psa,
wiek i aktywność oraz czas.
Trzeba zachować jednak
kilka zasad. W diecie nie mo
że być gotowanych i bardzo
twardych kości (mogą się ła
mać). Szczeniętom i star
szym psom lepiej podawać
kości zmielone z mięsem,
a jeśli pies po zjedzeniu kości
cierpi na zaparcia, można je
zastąpić np. mączką ze skoru
pek jaj.
Nie powinno się podawać
podrobów wieprzowych ze
względu na ryzyko występo
wania w niej wirusa choroby
Aujeszky'ego, czyli wściekli
zny rzekomej, bardzo groźnej
dla zwierząt.
Warzywa i owoce podawa
ne w całości lub w dużych ka
wałkach nie zostaną przez
psa strawione - powinniśmy
je miksować i podawać
im w formie papki.

rodzinny zwierzęta
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SZTUKA KAMUFLAŻU

Naśladownictwo, podstęp oszustwa, kugiarskie Sztuczki... Wszystko po to, by nie dać się zabić. Zaatakowany
motyl może - znienacka rozkładając skrzydła - pokazać napastnikowi tak straszną „twarz", że ten zrezygnuje z posiłku

Przyroda

Grażyna Antoniewicz
gjrtoniewia@prasa.gda.pl

Po niebie krążą drapieżne pta
ki, na ziemi szukają pożywie
nia inre głodni drapieżcy. Jak
radzą sobie zwierzęta? Kto
stosuje sztukę kamuflażu
i po co?

mm

odczas wojny żoł
nierze używają
barw ochronnych,
aby się ukryć
przed nieprzyjacie
lem. Zwierzęta tak
że stosują kamuflaż, aby nie
dostrzegł ich drapieżnik lub...
potencjalna ofiara.
Do maskowania służy im
na ogół odpowiednie ubar
wienie, ale kształt ciała
i przyjmowane pozycje też
nie są bez znaczenia. Kamu
flaż pozwala zlać się z otocze
niem, choć jaskrawe barwy
niektórych gatunków służą
naśladowaniu wyglądem in
nych zwierząt (drapieżnych
lub jadowitych).
Zachowanie to jest wyni
kiem milionów lat ewolucji.
Często nie zdajemy sobie
sprawy, że to, co się nam wy
daje stworzone do podziwia
nia, jest tak naprawdę sposo
bem na przetrwanie - np. po
dobne do oczu plamy mogą
służyć do odstraszania dra
pieżników. Naśladownictwo,
podstęp, oszustwa, kugiarskie
sztuczki i aktorskie chwyty...
Wszystko po to, by niedać się
zabić.
Wtopić się w środowisko

Jak przetrwać wewrogim
świecie? Najprostszaforma to
wtopić się w środowisko.
Barwy ochronne mają zwłasz
cza te ptaki, któresię gnieżdżą
przy ziemi, między innymi
siewki czykuropatwy. Ich ma
skujące upierzenieokazuje się
nieocenione podczas wysiady
wania jaj iprzy wychowywa
niu młodych.Maleńkie pisk
lęta na ostrzegawczy sygnał
matki przywierają doziemi
i udają wbezruchu otaczającą
je roślinność.
Mistrzem maskowania
jest bąk - wodny ptak, który
w razie niebezpieczeństwa za
styga z dziobem do góry. Jego
sylwetka i upierzenie są nie
do odróżnienia na tle otacza
jących go szuwarów i trzcin.
Bąk staje sięniemal niewi
doczny, gdy zastyga nierucho
mo z wyciągniętą szyją.
Zaskakująca flądra

- Ubarwienieochronne niedo
tyczy tylkokoloru, alerównież

Barwne plamy na skrzydłach motyli, desenie na rybich łuskach, wzory na ślimaczych skorupkach to kamuflaż

deseni na ciele, któreu wielu
zwierząt są bardzo podobne
do otoczenia, na przykład
grzbietowa powierzchnia ciała
żyjącej przydnie morskim
ryby gładzicy(Pleuronectes
platessa) upodabniają dese
niem dodna.
Także flądry, ryby żyjące
na dnie morza, mają zdumie
wającą zdolność dopasowy
wania się do otoczenia barwą
i wzorem. Odpowiednio
zmieniając położenie komó
rek pigmentowych w skórze,
flądra może regulowaćilość
pigmentu, widocznego na po
wierzchni jej ciała. Potrafi się
upodobnić do jasnego,piasz
czystego dna, do ciemnego,
mulistego podłoża lub do po
wierzchni upstrzonej kamy
kami.
Łąkowi oszuści

Wśród owadów znane jest zja
wisko mimikry.Są na przykład
owady, któremają pasiasto-żółte ubarwienie ciała, aby
przypominać osy lubpszczoły,
bo - jak wiadomo -ztyminie
warto zadzierać.Dzięki broni
w postaci żądła i jadu potrafią
one boleśnieużądlić napast
nika.
- Przypominające osy
owady - tacy„łąkowi oszuś-

ubatmmm, bypó^jpómiiiac osy Ii
pszczoły,- bo z nimi nie
warto zadtelerać

ci", to przykładowo przedsta
wiciele muchówek z rodziny
bzygowatych (Syrphidae).
W pierwszej chwili mogą
do złudzenia przypominać
osy lub pszczoły, a to wzbu
dza respekt wśród ptaków,
które myślą, że jest to owad,
mający żądło - mówi przyrod
nik Marcin Wilga. - Przedsta
wicielem tej rodziny jest
trzmielówka (Volucella
zonaria) oraz szałaśnica
(Sericomyia silentis).
Kolory odgrywają też
ważną rolę w maskowaniu.
- Na łące bardzo trudno
wypatrzyć dorosłego tarczyka zielonego (Cassida viridis),
jako że jego pancerzyk jest
w tym samym kolorze co łą
kowa zieleń; chrząszcz ten,
należący do stonkowatych,
żeruje na ostrożniu polnym
oraz wrotyczu. W stadium
larwalnym jest inaczej ubar
wiony, ale maskuje się w ten
sposób, że umieszcza
na grzbiecie swoje odchody.
Pod nimi staje się trudniejszy
do wypatrzenia przez dra
pieżnika - dodaje Marcin Wil
ga.
Jeśli nie można ukryć się
przed drapieżnikiem, trzeba
go wystraszyć. Taką taktykę
stosuje motyl rusałka pawik.
Na skrzydłach ma dwie duże
ciemnoniebieskie plamy, któ
re mogą imitować oczy prze
ciwnika.
Zaniepokojony przez
ptaka motyl może znienacka,
rozkładając skrzydła, pokazać
napastnikowi tak straszną
„twarz", że ten często rezyg
nuje z ataku. Motyle to ek

sperci w maskowaniu. Pe
wien gatunek po rozłożeniu
skrzydeł wygląda jak us
chnięty liść.
Plamy w kształcie oczu
znajdziemy też na skrzydłach
owdów.
Ćma jak kora

Do owadów, którym udaje się
uniknąć drapieżników,należą
ćmy, ponieważ mają masku
jący kolor i mogą wtopić się
w otoczenie.
Wiele ciem, odpoczywa
jąc na pniach drzew, wygląda
jak kora lub ptasie odchody.
Chociaż kolor odgrywa
w nim ważną rolę, dla owa
dów istotne jest również po
zostawanie wbezruchu.
Pasikonikowate opanowały tę
sztukę do perfekcji. Gdy sie
dzą na liściu, można je zoba
czyć, tylko dokładnie się
przyglądając.
Podstępne patyczaki

Niewystępujące w Polsce
w naturze - alebardzo lubiane
przez hodowców - liśćce lub
patyczaki to także mistrzowie
kamuflażu. Oznacza to, że po
trafią znakomicie się wtopić
w otoczenie i bardzo trudno
zauważyć je w lesie. Pozwala
to im ukryćsię przed drapież
nikami. Pomagatakże niezau
ważalnie zakraśćsię dozdoby
czy. Abyidealnie wtopićsię
w otoczenie,wspomniane
liśćce podczasspaceru delikat
nie kiwają sięna boki.Przypo
minają wtedy liśćporuszany
przez wiatr.
Także patyczaki, owady
z rzędu straszyków, wyglądem

przypominają gałązkę lub pa
tyk. Zazwyczaj są szare, a tyl
ko jeden gatunek ma zachwy
cający błękitny kolor.
Konic polny znica

Wiele zwierząt zapewnia sobie
czas naucieczkę, zaskakując
napastnika nagłą zmianą ko
loru. Europejski konikpolny
(Oedipoda miniat),siedząc nie
ruchomo, wygląda jaknakrapiany kamyk,ale jeśli drapież
nik zbliży się doniego, owad
odsłania nagleróżowe, tylne
skrzydła, błyskającnimi znie
nacka. Zanimnapastnik otrząśnie sięz zaskoczenia,konik
polny jest już daleko.
Kolorowy kostium pająka

Pająki kwietniki maskują się
dzięki zdolności zmiany ubar
wienia ciała. Dostosowują je
do koloru podłoża, na którym
przebywają, a tym jest najczęś
ciej kwiat. Jest to możliwe, bo
potrafią sterować ilością cie
kłego barwnika,przepompowy
wanego z jelitado oskórka. Gdy
kryją się w kwiatostanie złocie
nia, przybierają barwę żółtą,
a gdy siedzą na kwiatach
wrzosu lub storczyka- różową.
Gdy na kwiecie przysiądzie
pszczoła lub motyl, pająk ude
rza, chwyta zdobycz i wstrzy
kuje jej jad, paraliżujący układ
nerwowy, aby uniknąć szamo
taniny i nie zwracać uwagi pta
ków. Potem spokojnie wysysa
ofiarę.
Udaje mrówkę

Niektóre pająki upodobniły się
do niesmacznych mrówek,żeby
ptakom odechciało się jezjadać.

WARTO WIEDZIEĆ

MISTRZYNI
KAMUFLAŻU

Modliszkę trudno
dostrzec: maskarada jest
bowiem jej żywiołem;
potrafi do złudzenia
naśladować kształtem
liść, a barwą - płatek
kwiatu. Modliszka
maskuje się, żeby skryć
się przed drapieżnikami
i niepostrzeżenie chwytać
owady. Lądują one
na niej, sądząc, że jest to
liść lub płatek kwiatka.
Skatalogowano ok. 1800
gatunków modliszek,
większość z nich żyje
w klimacie tropikalnym.
Pewien gatunek, żyjący
wśród storczyków, ma
na odnóżach i tułowiu
występy, które kolorem
i kształtem do złudzenia
przypominają płatki
storczyka. Gdy w pobliżu
znajdzie się owad,
„kwiatek" budzi się nagle
do życia i chwyta ofiarę
w wyposażone w haczyki
przednie odnóża.

Przebranie pewnegopająka, na
leżącego do rodziny skakunów
- mrówczynka - jest tak dosko
nałe, żenie rozpoznają go nawet
agresywne zielone mrówki
prządki, którymi siężywi. Pająk
ten żyje w Azji PołudniowoWschodniej. Taka maskarada
umożliwia zdobycie pożywie
nia i zmylenie drapieżnika.
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Grażyna Szapołowska

ibi srać w filmach swej córk

I I.

%m*>

Kasi Jungowskiej

Kiedy Kasia przyszła na świat, jej mama była zajęta robieniem aktorskiej kariery. Dlate
go dziewczynka czuła się samotna i buntowała się Pogodziła się z mamą, kiedy sama
urodziła dziecko. Dziś obie panie wspierają się wzajemnie - artystycznie i rodzinnie.

GRAŻYNA SZAPOŁOWSKA
Grażyna Szapołowska - polska aktorka filmowa,
telewizyjna iteatralna. Urodziła się w1953 roku.
Ukończyła warszawską PWST. Wybitną i odważną
rolę lesbijki Liviizagrała w 1982 roku w węgier
skim filmie „Innespojrzenie". W tym samym roku
zagrała obok Jana Nowickiego w „Wielkim Szu".
Popularność zdobyła dzięki komedii muzycznej
„Lata dwudzieste... lata trzydzieste". W latach 90.
stworzyła ważne kreacje w „Kronikach domowych" oraz w ekranizacji
„Pana Tadeusza". Kilkakrotnie wychodziła za mąż,jej życiowymi part
nerami byli: Marek Lewandowski, AndrzejJungowski i Paweł
Potoroczyn. Obecnie związana jest zErykiem Stępniewskim.
Jej córka Kasia Jungowska - to reżyserka iaktorka. Urodziła się w1978
roku. Zadebiutowała drobną rolą w „Panu Tadeuszu", potemgrała
w „Pierwszej miłości". Pierwszym filmemreżyserskim w jej dorobku
jest „Popatrz na mnie" z 2011roku. Ma córkę Karolinę.

Gniazda
Paweł Gzył

ajbardziej znaną
mamą i córką
w polskim kinie
są Grażyna
Szapołowska
i Katarzyna
Jungowska. Pierwsza- to wiel
ka dama rodzimego filmu,
symbol seksu i po prostu świet
na aktorka.Ta druga -to reży
serka, któranie boi się ekspery
mentować, by stworzyć własny
język filmowy. Obie się sobą in
spirują, wspierają się wzajem
nie iszanują swoje dokonania.
- Moja mama jest dla
mnie wzorem silnego charak
teru i umiejętności radzenia
sobie z życiem. Bywała ze
mną sama, w trudnych cza
sach i dawała sobie radę,przez
co stała się dla mnie symbo
lem niezłomności - mówi Ka
sia Jungowska w Onecie.
- Staram się nie wtrącać
i pozwolić jej kroczyć własną
ścieżką. Kiedy chciała być ak
torką, pomyślałam, żeto cięż
ki zawód, ale nie zniechęca
łam jej. Potem zainteresowała
się reżyserią i okazałosię, że to
jest praca, która bardzo jej od
powiada. Cieszę się, że robi to,
co kocha - dodaje Grażyna
Szapołowska.
*

Andrzej Jungowski był drugim
mężem GrażynySzapoło
wskiej. Prywatny przedsię
biorca zdobył serce gwiazdy
pojawiając sięna każdym jej
spektaklu z bukietem z 27róż.
Nic dziwnego, że aktorka zain
teresowała się tajemniczym
adoratorem. Pobliższym po
znaniu para zakochałasię w so
bie - i wzięła ślub. Owocem
związku okazała sięcórka, któ
rej danona imięKatarzyna.
Jungowski w prezencie
ślubnym ofiarował Szapoło
wskiej obszerną willę w Pu
stelniku. Rodzinna idylla nie
trwała jednak długo. Kiedy
polska aktorka wyjechała
na Węgry, aby kręcić swój no
wy film, straciła głowę dla
tamtejszego reżysera - Karoly
Makka. Jungowski dowiedział
się o romansie - i zostawił
Szapłowską z córką w niedo

Rozu

szybkoibezsłów

Mama

na taryfę ulgową i zachowuje sięjak
ała.Aprzeciez
cowała z najlepszymi
mówi Kasia Jungowska
w rozmowie z „Faktem".

.

kończonej willi. Gwiazda nie
wysiedziała jednak długo
w domu. Ściągnęła swoją ma
mę do opieki nad Kasią, a sa
ma pojechała na kolejny plan.
Tak wyglądały następne lata.
Nic dziwnego, że młoda
dziewczyna nie miała zbyt
dobrych relacji z matką.
- Dorastając, przechodzi
łam przez ostiy okres buntu.
Denerwowało mnie, że ktoś
mi mówi, co mam robić. Zaw
sze byłam samotnym dzie
ckiem. Tata gdzieś tam sobie
mieszkał, miał rodzinę,a ma
ma, zajęta filmami, przyjeż
dżała odwiedzać mnie
do babci, która się mną opie
kowała. Zawsze musiałam
mieć w sobie takie silne dzie
cko, odporne na żal do świata
- wspomina Jungowska
w „Vivie".
*

Córce aktorki było dane po
znać wielu adoratorów mamy.
Dlatego w końcu ucieszyła się,
kiedy znalazła ona stałego
partnera -Pawła Potoroczyna.
Po ślubie z dyplomatą,

Szapołowska zdecydowała się
wyjechać za mężem doSta
nów Zjednoczonych. Wzięła
córkę z sobą -i zapisała ją tam
do szkoły.To był szok dla na
stolatki.
- Żałuję, że wyjechałam
do Stanów,nie myślałam, ile
ją będzie kosztowało rozsta
nie ze szkołą, z przyjaciółmi.
Dla mnie taki wyjazd to jak
przeskoczenie z jednego filmu
do drugiego, a dla Kasi...Mu
siała znaleźć się w innym
świecie. Cierpiała, była sa
motna. Ale potem pomału zy
skiwała przyjaciół - opowiada
Szapołowska w „Vivie".
Kasi trudno było znaleźć
w Stanach znajomych: tam
każdy dojeżdżał do szkoły
własnym samochodem i nie
oglądał się na innych.Być mo
że to spowodowało, że nasto
latka postanowiła tworzyć coś
własnego. Zaczęła pisać wier
sze po angielsku - i był to jej
pierwszy krok w stronę sztu
ki. Ukończyła jednak bizneso
wą szkołę - i kiedy wróciła
do Polski, zaczęła pracę

w agencji reklamowej.Mając
zaledwie dwadzieścia lat
zaszła w ciążę.
- Mama była zawsze
po mojej stronie. A to bardzo
ważne. Zaskoczyła mnietym,
jak przyjęła, że wieku 20 lat
jestem w ciąży. Zdziwiło
mnie, żesię jedynie zdziwiła.
Niebyło afery. „Żartujesz" powiedziała. I tyle. Dla mnie
to wczesne macierzyństwo
okazało się właściwie korzyst
ne, bo teraz spokojnie mogę
się zająć pracą bez uszczerbku
dla córki. Poza tym mama
zawsze mi pomaga, gdy tego
potrzebuję - opowiada
Jungowska w Onecie.
Początkowo relacje mię
dzy matką a córką po urodze
niu dziecka przez tędrugą nie
były łatwe. Ponieważ Kasia zo
stała sama z dzieckiem,Graży
na czuła się w obowiązku zao
piekować obojgiem.Kasia jed
nak dążyła do samodzielności.
To rodziło częste kłótnie, któ
re jednak zawsze kończyły się
rzuceniem się córki w ramiona
matki.

Z czasem Kasia zrozumiała, że
praca w reklamie nie jest dla
niej. Wtedy przyznała się
przed samą sobą, że pociągają
aktorstwo. Kiedy byłamłodsza
nigdy o tym niemyślała -bo
zawsze wydawałosię jej, że ten
zawód jest zarezerwowany
tylko dla mamy.Poza tym prze
rażało ją to, żeaktor musi się
uczyć dużychtekstów na pa
mięć. Podwudziestce przeła
mała jednak teopory i skoń
czyła prywatną szKołęaktor
ską w Warszawie.Kiedy za
częła występować, okazało się
jednak, że wcalenie jest łatwo.
- Dzięki mamie mam
większe doświadczenie i lep
sze dojścia doróżnych osób.
Trudno z tego nie korzystać.
To niestety rodzi czasem przy
kre opinie, żemam łatwiej.
A to nie jest prawda.Czasami
mi trudniej znaleźć pracę, bo
jestem córką gwiazdy - tłuma
czy dziś Jungowska w„Fak
cie".
Nic więc dziwnego,że
z czasem Kasia zmieniła profe

sję -skończyła kurs reżyserski
i zaczęła kręcić własne filmy.
Kiedy Kasia stanęła za kamerą
„Piąte: Nie odchodź", oczy
wiście w jednej z ról obsadziła
swoją mamę. Współpraca była
owocna - film zdobył szereg
branżowych nagród. Dziś re
żyserka pracuje nad kolejnym
dziełem - „Wiedźma". Oczy
wiście z mamą w roli głównej.
- Stwierdziłam, że wolę
być po drugiej stronie kamery.
W przeciwieństwie do mamy
jestem skromna. Wolę wymy
ślić jakąś historię, która poru
szy widza do myślenia. Po co
mam być gwiazdą? To miejsce
jest już zarezerwowane dla
mamy -podkreślaJungowska
w „Fakcie".
Obecnie obie paniemają
wspólne zainteresowanie: cór
kęKasi, która właśnie w tym
roku skończyła19 lat.Karolina
stawia już pierwsze kroki
w branży muzycznej - i nagrała
piosenkę na płytę babci. Na co
dzień nastolatka uczy sięśpie
wu w klasie o profilu
muzyczno-teatralnej.

rodzinny felietony recenzje
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WEJDŹ W CUDZE BUTY - CZYLI DUŻE
POŻYTKI Z CZYTANIA KSIĄŻEK
AimaCzemy-Marecka
anna.marecka@poisk3press.pl

auczyciele, wycho
wawcy narzekają
na współczesną mło
dzież. Nic nowego,
na nas, gdy byliśmy
nastolatkami, także wieszano
psy. Taka jest zasada,a sam
konflikt pokoleń jest twórczy
i prowadzi do postępu. Jednak
jedna rzecz,charaktery
styczna dla współczesnej mło
dzieży, możemartwić. Nie-.
chęć do książek. Ztego po
stępu nie będzie,raczej regres.
W tej książkofobii widzę jeden
co najmniej poważny problem
- dzieciaki, niesięgając po lite
raturę, nieuczą się empatii.
Widać to przede wszyst
kim w mediach społecznościowych, które stają się areną
wyśmiewania, gnębienia, sekowania ludzi z jakichś przy
czyn (choroba, kalectwo, wy
gląd) nie pasujących do więk
szości. Dzieciaki, nastolatki
potrafią swoimi okrutnymi,
piętnującymi wpisami dopro
wadzić ich nawet do samo
bójstwa. Gdyby autorzy tych
wpisów umieli wczuć się
w emocje innych, poczuć
przez chwilę ich lęk, smutek,
przerażenie, może nie ranili
by rówieśników bezmyślnie.
Książki, literatura, mają
wielką moc. Potrafią przeno
sić młodego czytelnika w in
ne rzeczywistości i przeżyć
historie, które na co dzień są
dla niego niedostępne. Do
brze skonstruowany bohater
literacki to taki, z którym czy
telnik potrafi się utożsamić.
Wchodzi w jego buty. Jeżeli
on cierpi, jest przerażony,
wpada w psychologiczny dół,
to czytelnik także, ale w bez
pieczny dla siebie sposób. Pa
mięć emocjonalna po lektu
rze natomiast pozostaje.

Zt>igniew Marecki
zbigrtew.maiKld@pol5kapffiss.pt
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to z nas nie był Tom
kiem zwiedzającym
świat w powieściach
Szklarskiego czy,
głównie w przypadku
dziewczynek, Anią z Zielo
nego Wzgórza przeżywającą
dramat z powodu rudych jak
marchewka włosów? Pisząc
„nas" mam na myśli nasze
czytające literaturę pokolenie.
Współczesna młodzież, jeżeli
w ogóle czyta, ma już oczy
wiście innych bohaterów.Są
to ostatniona przykład zbun
towane dziewczyny walczące
z totalitarnym systemem albo
dzieci, tak jakHarry Potter,
mające czarodziejskie moce.
Dzieci i młodzież, które czy
tają książki, łatworozpoznać.
Są bystrzejsze, umieją wypo
wiadać się pełnymi zdaniami
i snuć opowieść,łatwo znaj
dują język z dorosłymi, cho
ciaż kody kulturowe mają już
inne niż my, rosną ich kompe
tencje komunikacyjne.
Rodzice, którzy nie wy
rabiają w dzieciach nawyka
czytania, działają na ich nie
korzyść. Ograniczają ich
świat i zmniejszają szanse
na dobrą przyszłość. Ow
szem, to wymaga od rodzica
zaangażowania, ale wycho
wanie nie może polegać
na posadzeniu dzieciaka
przed telewizorem czy danie
mu smartfona, żeby samo się
sobą zajęło, bo mama czy ta
ta chce mieć spokój.
A dla chłopaków mam
radę. Niektórzy uczą się paru
chwytów na gitarę, żeby im
ponować koleżankom. Ja nie
mam słuchu muzycznego,
więc czytałem dziewczyńskie
książki. Żeby poznać ten
dziwny dla nas świat. Po
wiem jedno - działało.

Na kanale National Geographic

Życiodajna imordercza zarazem.
Jak fascynująca jest lawa
Dokument „Świat napędzany
lawą" zabierze widzów w fa
scynującą podróż, podczas
której poznamy przeszłość
i teraźniejszość Ziemi oraz
spróbujemyprzewidziećjej
przyszłość. Lawa jest siłą
twórczą, której zawdzięczamy
współczesny kształt naszej
planety. Bez niej nie byłoby
np. Hawajów.Wyspy tego ar
chipelagu to dzieci wulkanów.
Ale lawa ma także drugie,nie
bezpieczne oblicze.Przeko
nali się o tym mieszkańcy oko

lic MountSt. Helens w USA,
Wezuwiusza iEtny we Wło
szech czyUnzen w Japonii.
Erupcje tych wulkanów,
a także towarzyszące im zja
wiska, takie jak trzęsienia
ziemi, osunięcia gruntu czy
tsunami, sprawiają,że świat
napędzany lawą staje się miej
scem mrocznym.
„Świat napędzany lawą"
- premiera w niedzielę, 26
maja, o godz. 21 na kanale
National Geographic.
(MARA)

Seria ..Idol'

m,

Kopernik,
Maria Skłodowska-Curie, Pola
NegriiFrida
Kahlo-to
sławni lu
dzie, któ
rych życie
i twórczość
przybliża bardzo młodemu
czytelnikowi wydawnictwo
Widnokrąg w serii „Idol".
Piękna oprawa graficzna,
duży format, dobry papier,
świetne rysunki, a do tego
pole do zabawy, czyli ćwicze
nia aktywizujące czytelnika:
naklejki, labirynty, mapy
do uzupełnienia, nauka kali
grafii. No i oczywiście fascy
nujące historie z życia fascy
nujących postaci historycz
nych. Nieprzegadane, intry
gujące, wciągną w lekturę
każde dziecko. Ten pomysł
na połączenie zabawy z nau
ką to strzał w dziesiątkę.
Świetny prezent na Dzień
Dziecka, gorąco polecam.
(MARA)

Zupełnie normalna
rodzina

Zdrowe stawy.
Leczenie dietą

Alisanda iognisty krąg

M.T. EDVARDSSON

HANNA STOLIŃSKA-FIEDOROWICZ

EVELYNE BRISOU-PELLEN

Są zupełnie
zwyczajną
rodziną.
Adam jest
pastorem,
jego żona
prawnicz
ką. Miesz
kają w nie
wielkim
Lund i wspólnie wychowują
dziewiętnastoletnią Stellę.
Piątkowe wieczory spędzają
z pizzą przed telewizorem,
soboty w centrum handlo
wym. Pewnego dnia ten
świat obraca się w pył Stella zostaje aresztowana.
Jest oskarżona o zamordo
wanie młodego mężczyzny.
Co widział ojciec, czego nie
mówi matka, co ukrywa
córka?
Ta historia jest opowie
dziana z trzech perspektyw
trzech postaci, co bardzo lu
bię. Wciągająca, intrygująca,
nieoczywista fabuła. Barwy
styl pisarza to jeszcze jedna
z zalet. Nie chce się przery
wać lektury, (MARA)

Masz
zdiagnozowane
reumato
idalne zapa
lenie sta
wów (RZS)
lub inną
chorobę sta
wów? Do
kuczają ci bóle stawów?Ko
lana nie pozwalają o sobie za
pomnieć? Mamy dla ciebie do
brą wiadomość. Sposób odży
wiania, sprzyja zarówno le
czeniu chorób stawów, jak
i ich zapobieganiu - pisze wy
dawca książki.- Znajdziesz
w niej dawkę niezbędnej wie
dzy, zalecenia dietetyczne
a także aż 140 prostych przepi
sów, dzięki którym posiłki
będą zdrowe, smaczne i uro
zmaicone. W prawidłowym
zestawieniu potraw pomoże
Ci zbilansowana kuracja.
Wiele chorób ma zwią
zek z niewłaściwą dietą. Dla
tego takie książki, praktyczne
i oparte na rzetelnej wiedzy,
są godne polecania, (MARA)

Trzecia
część serii
„Dwór".Sa
natorium
na odlu
dziu, dziwni
pacjenci
i szaredu
chy tłukące
się po piw
nicy. We dworzedzień po dniu
- cosię nigdy dotąd nie zda
rzyło - pojawia się dwoje no
wych pensjonariuszy, oboje
w nietypowy sposób. Łodzią
przybywa piękna i przerażona
Alisanda, a wśród mgieł pie
chotą - dziwnie spokojny jak
na okoliczności - stary antykwariusz, pan Desire. Gdy at
mosfera we dworzezaczyna
być napięta,Liam postanawia
poszperać w przeszłościnowo
przybyłych... Jedno z nich
może być niebezpiecznym
szarym duchem, tylko które?
Oboje pilnie strzegą swoich
sekretów.
Horror napisany z talen
tem - to musi się podobać. Po
lecam. (MARA)

ZDOBĄDŹ KSIĄŻKĘ, WYSYŁAJĄC SMS
Dla naszych czytelników mamy egzemplarze książek: seria „Idol" (wydawnictwo Widnokrąg), „Zupełnie normalna rodzina" (Znak
Literanova), „Zdrowe stawy. Leczenie dietą" (Zwierciadło) oraz „Dwór. Alisanda i ognisty krąg" (Widnokrąg). Żeby je zdobyć, trzeba
podać hasło (odpowiednio, jeden SMS to jedno hasło): IDOL, RODZINA, STAWY, DWÓR. Należy wysłać je SMS-em na nr 72355,
w treści wpisując: gpks hasło. Koszt SMS-a to 2,46 zł z VAT. Czekamy do północy z poniedziałku na wtorek.
O książkach opowiadam także w swoim wideoblogu Anki Czytanki. Znajdziecie go na www.gp24 w sekcji wideo - blog o książkach.
Najnowszy odcinek to rozmowa z pisarzem Markiem Przybyłowiczem, a we wcześniejszym poznacie aż pięć książek
obyczajowych. Zapraszam do oglądania

Anna Czemy-Marecka

Jak namówić dziecko do nauki
Wszystko, co musisz wiedzieć o swoim nastolatku,który ma chwiSe zwątpie
niainie wie,po co właściwiechodzi do szkoły
Wychowanie
BognaSkand
bogna.skan1l@polskapre5s.pl

To. że nasze dzieci,chodząc
do szkoły, mają momenty
zwątpienia, czy ta nauka jest
im w ogóte potrzebna, to chy
ba znacie z własnych doświad
czeń. W takich momentach
trzeba je jakoś wesprzeć.
Trzeba im podpowiedzieć,
zmotywować, pokazać per
spektywę. To wasza rola.
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am już tego
dosyć-pożaliła się mi
\
.
moja przyja
ciółka, mat*'
* ka 15-letniej
Kaśki. - Kaśka nic a nic się nie
uczy, a zbliża się koniec roku,

dobrze byłoby, aby podrepe
rowała swoje stopnie. A ona
mi mówi, że ma dosyć szkoły
- pożaliła się mama Kaśki. Kategorycznie odmówiła
nauki. I to nie było tylko takie
zwykłe zrezygnowanie, a wy
raźne oznajmienie, że jej ta

matematyka i język polski
do niczego w życiu się nie
przydadzą - opowiedziała mi
moja przyjaciółka.
- Myślę, że Kaśka ma
chwile zwątpienia i może jest
zmęczona - stwierdziłam.
- To co ja mam zrobić? zapytała mama Kaśki.
- Zmotywować ją!
- Ale jak? - wykrzyknęła
mama nastolatki. -1 od razu ci
powiem, że już z nią setki ra
zy rozmawiałam na ten te
mat, ale jakoś nie poskutko
wało - westchnęła znowu.
- To może użyłaś nie ta
kich argumentów? - zastana
wiałam się. - Może powiedz
jej, że teraz społeczeństwo
w ogóle jest coraz bardziej
wyedukowane i jak ona się
nie będzie uczyła, jak nie

przeczyta ileś tam książek,
i nie policzy ileś tam słupków,
to może się zdarzyć, że nie
będzie miała o czym rozma
wiać ze swoimi rówieśnikami
- zaproponowałam rozwiąza
nie.
- To może nie być na tyle
mocny argument, aby Kaśka
go wzięła poważnie - stwier
dziła mama nastolatki.
- To może powiedz jej, że
ona teraz chodzi do podsta
wówki, więc ma tylko podsta
wowe wykształcenie. I jak się
nie będzie uczyć, to będzie
na poziomie właściwie wy
kształcenia podstawowego,
czyli wiedzę będzie miała
podstawową - podałam argu
ment. - A ta wiedza, to może
jej w dorosłym życiu nie wy
starczyć.
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Głos Dziennik Pomorza

Sobota-niedziela, 25-26.05.2019

„Kochać własne dziecko to uczucie, jakie poznałam dwa lata temu (...).
Już niedługo będę mogła się przekonać, jak to jest dawać siebie jeszcze
jednej małej istotce #rodzina #szczescie #mama."
Otylia Jędrzejczak, mistrzyni olimpijska, celebrytka
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Litery z pól ponumerowanych od 1 do 29 utworzą rozwiązanie - myśl Eurypidesa.
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