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Drodzy Czytelnicy,
przełom lat skłania do przemyśleń.
Zastanawiamy się, co do tej pory w życiu
nam wyszło, a co nie do końca było udane.
Często koniec jednego roku i początek drugiego traktujemy jak symboliczną zmianę
w naszym życiu, oczekując, że samo się
wszystko zrobi, załatwi, zmieni. Wymyślamy postanowienia noworoczne, które
często pozostają tylko w sferze planów.
A czy to nie jest tak, że bez udziału naszej
woli zmienia się tylko pojedyncza cyfra na
kalendarzu? Nic więcej. I nie powinniśmy
w związku z tym oczekiwać automatycznej
zmiany w życiu. Jeśli więc chcemy, by się
coś u nas odmieniło, warto wziąć sprawy
w swoje ręce. Samodzielnie, świadomie
podejmować decyzje. Z refleksją, by nie
krzywdzić innych, oczywiście. Bo nasza
wolność kończy się tam, gdzie zaczyna
wolność drugiego człowieka.
Dla nas wszystkich miniony rok był wyjątkowy. Żyjemy bowiem w historycznych
czasach, o których przyszłe pokolenia
będą się uczyć z podręczników. Każdy
z nas samodzielnie pracuje na swoje wspomnienia, więc i te czasy pamiętać będziemy inaczej. Starajmy się wyłuskać z nich
choć odrobinę dobrych okruchów pamięci.
Zapraszamy do lektury opowieści o ludziach, którzy znaleźli swoje miejsce na
świecie. Konkretniej: na Warmii i Mazurach. A to wydanie „Bez Gorsetu” zaczynamy sprawą bardzo ważną: kampanią,
która ma na celu powstrzymanie przemocy wobec kobiet.
Wszystkiego dobrego w całym nowym roku!
Redakcja Bez Gorsetu
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tak, by

W raMach KaMpanii Białej WstążKi 10 Grudnia
odByła się KonFerencja pt. „pandeMia
przeMocy”. Były WyKłady, dysKusja, ale też
niezWyKle podniosły MoMent: MarszałeK
WojeWództWa WarMińsKo-MazursKieGo
Wręczył ordery KaWalera Białej WstążKi.

b

iała Wstążka jest największą na
świecie kampanią, której celem jest
powstrzymanie przemocy wobec
kobiet. To ruch globalny, stworzony
przez mężczyzn, ale i do mężczyzn
skierowany: w ponad 60 krajach całego świata,
w tym w Kanadzie, Australii, Pakistanie, Włoszech, Wielkiej Brytanii i Polsce — panowie podejmują różnorakie działania, by całkowicie wyeliminować przemoc wobec kobiet i dziewcząt.

Błażej Gawroński, dyrektor Miejskiego Zespołu
Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.
— Osoba doświadczająca przemocy często kocha sprawcę, jakiś czas temu wspólnie z nim
założyła rodzinę… I dziś, w obliczu przemocy
wszystkie te zależności sprawiają, że osobie
doświadczającej przemocy szczególnie trudno jest o tej przemocy mówić i zgłaszać ją do
kompletnie obcych osób.

czym jest przemoc?
Może być fizyczna, psychiczna, finansowa,
seksualna. Przemoc to pomówienia, napaść,
kradzież, morderstwo, gwałt. Ale przemoc to
także ta domowa: wg definicji prof. Jerzego
Mellibrudy to działania lub rażące zaniedbania
dokonywane przez jednego z członków rodziny
przeciwko pozostałym, wykorzystujące istniejącą lub stworzoną przez okoliczności przewagę
sił lub władzy i powodujące u ich ofiar szkody
lub cierpienie, godzące w ich prawa lub dobra
osobiste, a w szczególności w ich życie lub
zdrowie (fizyczne czy psychiczne). Przemoc
może być gorąca — słychać ją i widać, bo u jej
podstaw leży furia. Bywa, że sprawca przemocy
dodatkowa obwinia ofiarę za własną agresję:
Dostałaś, bo sprowokowałaś! Co jeszcze gorsze
— bywa, że ofiary rzeczywiście sprawcę za tę
„prowokację” przepraszają.
Ale bywa też przemoc chłodna: systematyczna, mniej intensywna od gorącej, ale trwająca
dłużej. Sprawcy takiej przemocy w ogóle nie
postrzegają siebie jako sprawców — uważają,
że działają w imię wyższej konieczności, czują,
że wymierzają sprawiedliwą karę.
— Przemoc domowa jest szczególnie bolesna, bo dzieje się przecież wśród osób, które
pozostają ze sobą w ścisłej relacji — uważa

Pandemia
Pandemia bardzo negatywnie wpłynęła
na funkcjonowanie rodzin — przyznała Ewa
Koziatek-Maślanka, specjalista psycholog
kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta.
— Zostaliśmy bardzo nagle poddani różnym
ograniczeniom, które z kolei wywołały w nas
napięcia, frustracje, wzmogły nasze lęki. Doświadczaliśmy zagubienia i poczucia słabości,
które ludzie odreagowywali w różny sposób.
Nic dziwnego zatem, że niektóre rodziny
przyznawały, iż w czasie lockdownu funkcjonowały na włosku wytrzymałości. Na co dzień
poszczególni członkowie rodziny chodzili do
pracy, szkoły, uczestniczyli w różnorakich zajęciach, spotykali się ze znajomymi, funkcjonowali w rodzinie, ale też w swoich prywatnych
kręgach poza nią — wszystko to dawało ujście
nagromadzonym emocjom. W czasie pandemii zamknięci pod jednym dachem — raptem
zaczęli się kłócić, a między dziećmi regularnie
dochodziło do bójek. Wcześniej nie doświadczali takich sytuacji. A tam, gdzie przemoc
była już przed pandemią — izolacja tylko ją
jeszcze wzmagała.
— Ktokolwiek dokonuje aktu przemocy, czymś
się kieruje — uważa Błażej Gawroński. — Trzeba
czasem też zrozumieć sprawcę. Bywa, że dzisiejszy sprawca we wczesnym dzieciństwie sam
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doświadczył przemocy. To wtedy nauczył się, że
tylko silny ma zawsze rację. Bywa, że sprawcy
w ogóle nie znają innej formy kontaktu z drugim
człowiekiem. To oczywiście sprawcy absolutnie
nie usprawiedliwia, ale myślę jednak, że każdy
człowiek ma w sobie coś dobrego.
Niebieska Karta
Procedura tzw. „Niebieskiej Karty” nie jest
procedurą przemocową. Uczestnicy tej procedury: przedstawiciele pomocy społecznej, policji i gminnej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia — nie
oskarżają i nie wydają wyroku. To jest procedura
społeczna — nie karna. Jest bezpieczna, bo nie
jest zawiadomieniem o przestępstwie. Nawet zatem w przypadku, gdy mamy tylko domniemania
co do ewentualnej przemocy obok — warto się
do zespołu interdyscyplinarnego zgłosić. Na tej
podstawie rodzina może zostać dobrze zdiagnozowana. I dopiero wtedy, w przypadku stwierdzenia działań czy zachowań przemocowych, można
sprawę przenieść na poziom procedur karnych.
Podczas konferencji o procedurze „Niebieskiej
karty” mówił zarówno Błażej Gawroński, jak
i psycholog policyjny z Komendy Wojewódzkiej
Policji w Olsztynie, asp. Daniel Romańczyk.
Co my możemy zrobić, by pomóc? – Przede
wszystkim zgłaszać, zgłaszać, zgłaszać, gdy
tylko mamy podejrzenie, że coś złego się dzieje
– uważa asp. Daniel Romańczyk. Gdy zgłaszamy
przemoc, mamy prawo prosić o ochronę danych
i zrobić to anonimowo.
Kawalerowie
Konferencja rozpoczęła się od uroczystego
wręczenia odznaczeń Kawalera Białej Wstążki.
W tym roku zaszczytnym odznaczeniem i tytułem uhonorowani zostali: dr Radosław Borysiuk,
lekarz anestezjolog, Piotr Rakoczy, wójt Janowca Kościelnego, oraz mec. Marcin Malinowski
z Fundacji „Cichy Krzyk”.
— Cieszę się, że ktoś zauważył moje działania
dla kobiet z gminy Janowiec Kościelny. Angażuję
się w życie społeczne nie tylko z powodu mojej
funkcji — mówił zaraz po odznaczeniu Piotr
Rakoczy — Wciąż cierpimy z powodu braku specjalistów, których wsparcie ofiar przemocy jest
niezbędne, ale walczymy też, by społeczeństwo
nie było obojętne.
— Jako prawnik spotykam się z problemem
przemocy wobec kobiet często, zbyt często!
— przyznawał mec. Marcin Malinowski. — To
Patronat medialny
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nie krzywdzić innych

Od lewej: mec. Marcin Malinowski, Piotr Rakoczy i dr Radosław Borysiuk
oraz marszałek Gustaw Marek Brzezin
problem międzynarodowy, a pandemia tylko
go wzmocniła, obnażyła. Zgłoszenia i prośby
o pomoc zaczęły napływać do mnie wręcz lawinowo. Sińce na ciele z czasem się zagoją. Rany
na duszy goją się znacznie dłużej, czasem całe
życie. Dlatego lepiej zareagować niepotrzebnie,
niż minąć, udać, że się nie widzi. Obojętność
może czasem doprowadzić do prawdziwych nieszczęść.
— Jestem niezwykle zaszczycony tym wyróżnieniem — mówił dr Borysiuk. — Staram
się iść przez życie tak, by nikogo nie krzywdzić,
by ludziom w moim otoczeniu było po prostu
dobrze. Staram się reagować, gdy widzę, że komuś, szczególnie słabszemu dzieje się krzywda. Ta wstążka jest biała i bardzo delikatna.
Tak jak delikatne są kobiety. Ale to niezwykle
mocny symbol: jawnego sprzeciwu i pokojowego
przekonania, że przemoc nigdy nie prowadzi do
niczego dobrego. Spokój, dialog, otwartość na
drugiego człowieka, empatia i zrozumienie — to
one budują dobro i to one muszą być priorytetem
w naszym codziennym życiu. Od dziś, od chwili,
gdy marszałek Gustaw Marek Brzezin wręczył
mi to odznaczenie, ta biała wstążka to dla mnie
wielkie zobowiązanie: by nie zawieść innych i nigdy nie splamić tego zaszczytnego odznaczenia
— dodał dr Borysiuk, nie kryjąc wzruszenia.

Podczas konferencji poruszono także
zagadnienia związane z profilaktyką. Wioletta Przybyszewska, psychoterapeutka,
psycholog i założycielka Olsztyńskiego Instytutu Psychoterapii, mówiła o budowaniu
poczucia własnej wartości, procesie, który
trwa całe życie i pomaga stawiać granice.
O konsekwencjach przemocowych doświadczeń opowiadała Patrycja Plewka,
psychotraumatolog. Podkreślała, że trauma
to normalna reakcja na nienormalną sytuację, a nie zaburzenie. Mówiła o objawach
somatycznych traumy: sygnałach, które
daje ciało, gdy próbując przeżyć, staramy
się odciąć od trudnych doświadczeń, nie
rozmawiać o nich.
Podczas panelu dyskusyjnego specjaliści
dzielili się doświadczeniami. Praca z kimś,
kto doświadczył przemocy, jest bardzo
wymagająca (zwłaszcza, że specjalistów
i wsparcia dla nich często brakuje), ale daje
satysfakcję, gdy ktoś czuje się bezpiecznie,
wyrywa się ze środowiska przemocowego,
podejmuje pracę i staje na nogi.
AW

Magdalena Maria Bukowiecka

Organizatorem konferencji była
Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej.
Konferencja była finansowana ze środków
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
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Znam swoje

korzenie
— Na pani życie ogromny wpływ miała
rodzina, w której się pani wychowała.
— Owszem, ale mam też rodzinę z wyboru. To
bracia mniejsi, czyli zwierzęta. To konie spowodowały, że wyjechałam z Saskiej Kępy i zamieszkałam na Warmii, na wsi. Są dziś siłą napędową
mojej sztuki, głównym natchnieniem. W stajni
towarzyszę im od ich początku do końca. Sama
przyjmuję je na świat, ale mam też pod opieką
konie pod przejściach, które są ze mną aż do
ich śmierci.
— To oznacza, że artysta ciężkiej pracy
się nie boi?
— Artysta żadnej pracy się nie boi (śmiech).
Ciężkiej pracy też nie. W końcu studiując grafikę,
wybrałam litografię. Ogromne płyty piaskowca, które trzeba było dźwigać, z pewnością były
mniejszym wyzwaniem, niż moja obecna praca
z końmi.
— Nazwisko, które pani nosi, zobowiązuje
do ponadprzeciętności?
— Dziadek Szymon Kobyliński zawsze twierdził, że jest perfekcyjnym rzemieślnikiem, a nie
artystą. Zwykł mawiać: „Człowiekiem się jest,
artystą się bywa”. Tego mnie nauczył. Powtarzał
też: „Nazwisko już masz, i nie jest to ani twoją
winą ani zasługą. Będziesz musiała całe życie
pracować na imię do tego nazwiska”. Wiem, jakie są moje korzenie. Jednocześnie starałam się
być sobą, czyli kobietą z własną wrażliwością,
ale też artystką z pazurem, która podąża własną
drogą. To duże wyzwanie. Jestem skazana na
bycie artystą. Reprezentuję siódme pokolenie artystów.
— W dodatku w domu dziadków przewijało się mnóstwo wybitnych osobowości,
nie tylko ze świata sztuki.
— Dziadkowie bardzo dużo we mnie inwestowali. I czasu, i pomysłu na człowieka. W takim
domu człowiek szybko zaczyna zastanawiać się
nad tym, kim chce być w życiu. Trochę szybciej
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Fot. Katarzyna Kozera

Vera Kobylińska to
siódme pokolenie
artystów w rodzinie.
W życiu połączyła
miłość do sztuki
i koni. Dlatego też
porzuciła Warszawę
i znalazła swoje
miejsce na Warmii.

też dojrzewa i pobiera lekcję pokory. Uczy się,
że bycie artystą nie jest sielankowe, że jest
w nim też proza życia. Dzięki dziadkom miałam
okazję poznać wiele wybitnych postaci. Wśród
nich był prof. Ludwik Maciąg, który był jednym
z najdoskonalszych współczesnych malarzy
polskich. Dla mnie był po prostu dziadkiem. To
on zabrał mnie, kiedy miałam osiemnaście lat,
na pierwszy w moim życiu profesjonalny plener
malarski.
— A kiedy pojawiła się potrzeba ratowania zwierząt?
— One same pojawiły się życiu moim i mojego
męża. Zakładamy fundację, której działalność
będzie skupiona na pomocy zwierzętom. Nie
licząc koni, mamy też dziesięć kotów, siedem
psów. Ten mój brat mniejszy wymaga ogromnej
troskliwości, bo jest bardziej bezradny i bezsilny.
— Wydaje się więc, że nie wróci pani już
do warszawskiego życia.
— Urodziłam się w Warszawie, w rodzinie
z warszawskimi korzeniami. Moja babcia była
sanitariuszką w Powstaniu Warszawskim, pradziadek zginął w czasie Powstania. Niewiele
rzeczy doprowadza mnie do łez, a jednak każda
rocznica Powstania Warszawskiego sprawia, że
się wzruszam. Kiedyś jednak stwierdziłam, że
zawsze marzyłam, żeby mieszkać na wsi, mieć
konie i poszłam za tym marzeniem. Każdy dzień
przynosi radość, że możemy żyć tak, jak lubimy.
Katarzyna Janków-Mazurkiewicz

Vera Kobylińska: Wiem, jakie są moje
korzenie. Jednocześnie staram się być sobą

Vera Kobylińska
– skończyła ASP w Warszawie,
wydział grafiki. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, rzeźbą, scenografią
i kostiumografią. Prace artystki znajdują
się w zbiorach muzealnych m.in. Muzeum
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Londynie oraz w zbiorach prywatnych w Polsce,
Francji, Szwecji, Irlandii i Ameryce. Autorka ponad 40 wystaw indywidualnych i zbiorowych prezentujących twórczość swoją
i dziadka Szymona Kobylińskiego.
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Małe radostki
i chwasty w kuchni
Ma ciekawską naturę i nieokiełznaną
potrzebę dzielenia się z innymi swoimi
odkryciami. Teraz pokazuje nam, jak
wykorzystać chwasty w kuchni. Rozmawiamy
z Patrycją Machałek, autorką m.in. książki
„Smak dzikich roślin”.

lożka, którą jestem z wykształcenia. Interesuje
mnie, w jaki sposób dane rośliny funkcjonowały
w kulturze. W jaki sposób wpisywały się w opowieści ludzi.
— W „Smaku dzikich roślin” znajdziemy
m.in. przepisy na barszcz z barszczu
zwyczajnego, ryż z gwiazdnicą, wino
wrzosowe, czy risotto z kwiatami czerwonej koniczyny.
— To przetestowany zestaw. Być może ktoś
się zainspiruje i zachęci do dalszych poszukiwań? Może ktoś zrobi chleb na liściach łopianu,
ale potem wykorzysta w ten sam sposób liście
chrzanu? Może ktoś nie przygotuje tych stu
przepisów, ale kilka? I znajdzie w nich dla siebie takie małe radostki? Rzeczy do pokazania
rodzinie i przyjaciołom. Przecież po to robimy
to wszystko. By dać sobie wzajemnie coś szczególnego. Mam nadzieję, że to będzie wartość
tej książki. By była inspiracją do robienia czegoś wspólnie.

Fot. Marcin Jania

Katarzyna Janków-Mazurkiewicz

— Mówi pani o sobie, że jest babą od ziół.
A po lekturze pani książek trzeba patrzeć
pod nogi, by nie zdeptać składnika do
naszej zapiekanki.
— (śmiech) Tak, to prawda. Możemy nie tylko
zdeptać składnik naszej herbatki. Mam więc
wielkie problemy etyczne, gdzie pójść, żeby nie
zadeptać czyjegoś obiadu.

zioła. Zaczęłam wtedy badania świata wokół
siebie. Szukałam starych przepisów i ciekawostek o ziołach. Teraz napisałam już czwartą
książkę na ten temat. Dużo się zmieniło w moim
życiu, i jestem z tego bardzo zadowolona. Jest
w nas ogromna potrzeba, by te wszystkie listeczki doceniać i spojrzeć na nie nieco wnikliwiej.

— Ale z ziołami nie ma czasem pani problemu, bo nie mieszka już na wsi?
— Mieszkam w centrum Katowic i z pewną czułością przyglądam się miejskiej roślinności, choć
ona akurat do garnka się nie nadaje. Ale nie, nie
brakuje mi kontaktu z wiejskimi chwastami, a tym
samym składników do potraw, bo kiedy tylko potrzebuję, wracam do swojej rodzinnej wsi.

— Zaczęliśmy doceniać prostotę?
— Mam poczucie, że jesteśmy przebodźcowani, zmęczeni codziennością i pędem. Czuję, że
muszę wyłączyć się na chwilę i poprzyglądać
prostym roślinom. Gotowanie z użyciem chwastów naprawdę sprawia frajdę. To takie małe
radostki. Czas spędzony w parku, na łące, jest
nam bardzo potrzebny.

— Nadal zagląda pani pod każdy listek.
— Tak, chwasty wyrastają spod chodnika,
w szczelinach murów. Pod moją kamienicą, mimo
tego, że jest wciąż wycinany, wyrasta ostrożeń
warzywny. Uważam to za wielki triumf tej rośliny.
Byłam bibliotekarką, kiedy nagle odkryłam

— Pani proponuje, by nie tylko spędzać
czas w kontakcie z naturą, ale też inspiruje do poszukiwań wiedzy na temat roślin.
— Mówię nie tylko o zdrowotnych właściwościach, czy też pomysłach kulinarnych, ale też
o tej stronie kulturowej. Wychodzi ze mnie filo-

Patrycja Machałek:
„Byłam bibliotekarką,
kiedy nagle odkryłam
zioła. Zaczęłam badania
świata wokół siebie”.

STYL

ŻYCIA

A

gnieszka nie urodziła się na wsi,
a w mieście – w Olsztynie. Zdobyła
zawód zootechnika, potem informatyka. Wydawało się, że pisane jej
miejskie życie. Każdą wolną chwilę
spędzała u ojca, na wsi pod Nidzicą. Był dyrektorem dużego PGR-u, potem został jego dzierżawcą, w końcu właścicielem.
— Prowadził też drużynę sportową, angażował się politycznie, był społecznikiem
— wspomina Agnieszka Tołłoczko, właścicielka
gospodarstwa w Szkotowie pod Nidzicą. — Nie
miewał wolnych sobót. Podziwiałam go.
To właśnie jej przypadła rola prowadzenia
ogromnego, mającego niemal tysiąc hektarów
gospodarstwa. — Tata, mając blisko 80 lat, złamał nogę. Przekazał więc je mnie, najmłodszej
z trzech córek — opowiada Agnieszka. Stała się
rolniczką i przedsiębiorczynią. Podkreśla, że
w rolnictwie kobiety zaczynają odgrywać coraz
ważniejszą rolę. Bo ważniejsze od siły fizycznej
są umiejętności. — Wyzwaniem dla rolniczki
jest współpraca z mężczyznami, którzy nie
zawsze akceptują, że zarządza nimi kobieta.
A ja zaczynałam, kiedy byłam bardzo młoda.
Teraz zazwyczaj są zadowoleni z kobiety-szefa
— ocenia.
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Na wsi nadszedł czas kobiet!
Agnieszka Tołłoczko
została królową ziemniaka
Agnieszka Tołłoczko
ze Szkotowa pod
Nidzicą uciekła na
wieś i tutaj
odnalazła swoją
prawdziwą pasję
— do ziemi. Jest
rolniczką, która
dysponuje
nowoczesnym parkiem
maszyn, a dzięki swoim
uprawom przez
niektórych nazywana
jest królową
ziemniaka.

Kiedy spotkacie Agnieszkę w polu, nie wypatrujcie osoby w roboczym ubraniu. Najczęściej
zakłada spodnie i buty na płaskim obcasie. Zawsze ma być elegancko. Czasem prosto z pola
trzeba szybko pojechać załatwić sprawy. Jej
gospodarstwo jest słynne w całej Polsce dzięki stosowanym nowoczesnym rozwiązaniom.
Była jedną z bohaterek serialu dokumentalnego „Specjalistki”, realizowanego przez Discovery
Channel.

mną rok. Mam ogromne wsparcie. Uzupełniamy
się. Nasze gospodarstwo staje się pokoleniowe.
Kolejna córka wsiada na ciągnik i mówi, że nie
ma problemu z tym, by zostać na wsi. Młodsze
dzieci: córka Alicja i syn Kamil kontynuują inną
rodzinną tradycję, jazdę konną. Starszy syn Aleksander studiuje budownictwo na Politechnice
Gdańskiej i to on sprawuje opiekę nad remontami tutaj. Każdy przekazuje gospodarstwu
cząstkę siebie i je tworzy.

Postawiła na uprawę ziemniaka i buraka. Nie
było łatwo. Teren pagórkowaty. Gleba piaszczysta, szybko wysycha. Wspierając się kredytami,
wprowadziła nowoczesne technologie. Niektórzy
mówią, że jest królową ziemniaka.
— Mnie się nawet podoba to określenie
— uśmiecha się. — Ziemniaki uwielbiam. W naszej rodzinie jadało się ich zawsze dużo, nawet
w rosole. Obecnie jestem nie tylko producentem
ziemniaków, ale również sadzeniaków, które
trafiają do dużych gospodarstw polskich, ale
również niemieckich czy niderlandzkich.

To trudna i wymagająca praca. W chwili
zwątpienia Agnieszka się modli.
— Proszę o wsparcie, szukam oddechu — przyznaje. Gdy ma tylko ma czas – fotografuje, pisze
wiersze. Kontynuuje też rodzinną pasję społecznika w założonej przez siebie Fundacji „Twoja
rodzina”.
Razem z Anną Kozłowską-Ryś napisała książkę
o losach Höflingerów, czyli przodków, właścicielach największej niegdyś fabryki czekolady we
Lwowie. W jej rodzinie nie wszyscy byli więc
związani z rolnictwem. Kobiety zajmowały
się hodowlą koni. Babcia Agnieszki jako jedna
z nielicznych kobiet swoich czasów brała udział
w skokach przez przeszkody. Ta odwaga przechodzi w jej rodzinie z pokolenia na pokolenie.
— Kocham przyrodę, ludzi i to, co robię i nie
widzę się w innej pracy — kończy Agnieszka.

Pasję do ziemi przekazała
czwórce dzieci.
— Bałam się, że będą mi miały za złe, że są na
wsi. A one mi powtarzają, że wieś lubią — opowiada. — Paulina skończyła technikum rolnicze,
potem studia rolnicze w Kortowie. Pracuje już ze

Katarzyna Janków-Mazurkiewicz

PRACOWNIE REZONANSU
MAGNETYCZNEGO
Diagnostyka obrazowa z użyciem
rezonansu magnetycznego w Elblągu,
Iławie, Bartoszycach, a wkrótce także
w Działdowie. Pracownie rezonansu
magnetycznego wyposażone są
w nowoczesne skanery GE Creator,
GE SIGNA HDxt oraz Siemens
Magnetom Sempra.
Dzięki zaawansowanemu,
wysokopolowemu sprzętowi
i doświadczeniu naszego personelu
gwarantujemy diagnostykę MR
na najwyższym możliwym poziomie:
p BADANIE WHOLE BODY,
p BADANIE MAMMOGRAFICZNE
p BADANIE PROSTATY PI-RADS v2
p BADANIE STAWÓW i KRĘGOSŁUPA
p BADANIE JAMY BRZUSZNEJ
p DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA
p DIAGNOSTYKA NEUROLOGICZNA

REJESTRACJA
ELBLĄG

IŁAWA

BARTOSZYCE

tel.: (55) 506 55 55
lub (55) 239 45 78
elblagmr@mrdiagnostic.pl

tel.: (89) 506 55 66
lub (89) 644 98 50
ilawamr@mrdiagnostic.pl

tel.: (89) 506 55 56
bartoszycemr@mrdiagnostic.pl

Szpital Miejski
św. Jana Pawła II
ul. J.A. Komeńskiego 35
82-300 Elbląg

Powiatowy Szpital
im. Władysława Biegańskiego
ul. gen. Władysława Andersa 3
14-210 Iława

Szpital Powiatowy
im. Jana Pawła II
ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego
11-200 Bartoszyce

DZIAŁDOWO
(wkrótce otwarcie)
tel.: (23) 306 75 55
dzialdowomr@mrdiagnostic.pl
Szpital SPZOZ w Działdowie
ul. Leśna 1, 13-200 Działdowo

www.mrdiagnostic.pl
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To mój wielki
sukces
Zdolny naukowiec i kochająca mama. Tak można powiedzieć
o dr. hab Agnieszce Wacławik. Jest pierwszą kobietą z olsztyńskiego
PAN-u, która znalazła się na liście najbardziej wpływowych
naukowców na świecie.

O

— Kiedy zaczęła się pani interesować
nauką?
— Już w liceum wiedziałam, że chcę zostać
naukowcem, więc pojawienie się na tej liście
jest moim wielkim sukcesem. Zwłaszcza, że
według mojej wiedzy jestem pierwszą kobietą
z naszego instytutu i jednocześnie jedynym
przedstawicielem młodszego pokolenia, który
został w ten sposób wyróżniony. Jest to ogromne wyróżnienie, biorąc pod uwagę etap mojej
kariery naukowej. Nadmienię, że pracę naukową
zawsze godziłam z obowiązkami mamy. Mój syn
urodził się na początku realizacji pracy doktorskiej. Obecnie kieruję małym, ale prężnie działającym zespołem, którego członkowie odnoszą
już pierwsze swoje sukcesy naukowe.
— Na czym polegają pani badania?
— Badam mechanizmy i procesy związane
z rozpoznaniem ciąży, jej ustanowieniem i podtrzymaniem. Celem moich badań jest zrozumienie sekwencji zdarzeń na poziome komórkowym
i molekularnym podczas newralgicznych etapów ciąży. U wszystkich gatunków ssaków te
etapy wykazują wiele podobieństw.
Jednym z najbardziej newralgicznych etapów
ciąży jest proces implantacji zarodka. Właśnie
wtedy ma miejsce największa śmiertelność
zarodków. Nie wiemy, dlaczego tak się dzieje,
ale ta śmiertelność dochodzi nawet do 30-40
procent! Próbuję rozszyfrować, jakie sygnały są
wysyłane przez zarodki ssaków, w jaki sposób
macica przygotowywana jest na przyjęcie zarodka. W czasie tzw. okna implantacyjnego macica
staje się „przyjazna” dla zarodka i tylko wtedy
może zajść proces implantacji. Jeśli zarodek nie
będzie gotowy, wyśle za słabe sygnały, dojdzie
do zahamowania jego rozwoju.
Pracuję na modelach zwierząt i człowieka.
U kobiety nie da się „zajrzeć” w fizjologię cią-
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śmiu przedstawicieli Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
znalazło się w rankingu TOP 2% najbardziej wpływowych naukowców
na świecie. Wśród nich jest dr hab.
Agnieszka Wacławik, prof. Polskiej Akademii
Nauk, która jest pierwszą kobietą z olsztyńskiego PAN-u, która znalazła się na prestiżowej liście.

ży, na wczesnym etapie nie pobiera się tkanek,
ponieważ takie zabiegi mogą doprowadzić do
zaburzenia ciąży. Pracuję też na liniach komórkowych trofoblastu ludzkiego i porównuję
pewne procesy u zwierząt i u człowieka. Mimo
znaczących różnic w typie implantacji zarodka
u ssaków, pewne mechanizmy zachodzące podczas implantacji zarodka i rozwoju łożyska są
uniwersalne. Dlatego moje prace są docenione
i cytowane.
— W jaki sposób efekty badań mogą
pomóc na wczesnych etapach ciąży?
— Te badania w przyszłości mogą przyczynić
się do powstania terapii ograniczającej wysoką
śmiertelność zarodków w okresie wczesnej ciąży. Pomoże to zwiększyć szansę na utrzymanie
ciąży i wydanie na świat zdrowego potomstwa.
Moje badania mają również ważny aspekt ekonomiczny. Im większy sukces reprodukcyjny
zwierząt gospodarskich, tym lepsze wyniki
w hodowli.

Tegoroczne zestawienie
opublikowane na łamach czasopisma PLOS Biology objęło 190 tys.
specjalistów z 22 dyscyplin podzielonych na 176 dziedzin. W tym prestiżowym
gronie jest ośmiu naukowców z Instytutu
Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN.
Ranking TOP 2% ocenia dorobek naukowy poszczególnych badaczy według indeksu bibliometrycznego. Zestawienie po raz
kolejny opracował Uniwersytet Stanforda
we współpracy z wydawnictwem Elsevier
i przedsiębiorstwem SciTech Strategies.
Ranking podzielony jest na dwie listy.
Pierwsza obejmuje dorobek naukowy z całego okresu pracy zawodowej naukowca,
a druga dotyczy wyłącznie jednego roku
- 2020.
Lidia Wieczorek

JA BEZ GORSETU
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Na Warmii
czuję się
jak
w górach
Pół jej rodziny pochodzi z Warmii. Jej dziadek założył
stok narciarki w Lidzbarku Warmińskim. A ona zamierza zdobywać
szczyty muzyczne. O swojej pasji opowiada Hela, która debiutuje
płytą „Na swój kształt”.
— Studiujesz w Londynie „piosenkopisanie”…
— Studiuję na uczelni, która zajmuje się popem. W Polsce rzeczywiście dziwnie się to kojarzy. U nas wielu muzyków rozrywkowych jest po
jazzie. Sama jestem po dziewięciu latach szkoły
muzycznej, po klasyce. Widziałam jednak błędy
w tym systemie. Nie ma w nim za wiele miejsca
na kreatywność. Dlatego zdecydowałam się na
Londyn. Miałam osiemnaście lat i wskoczyłam
na głęboką wodę. Wiedziałam jednak, że chcę
śpiewać, pisać, więc szukałam w całej Europie
takiej specjalizacji, która by mnie ukierunkowała w tym temacie. Teraz wiem, że dobrze mi
z tym. Uczę się świetnych rzeczy.
— Uczysz się więc, jak pisać piosenki?
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— Między innymi tak, ale ten kierunek daje
znacznie więcej. Uczę się, jak zarządzać swoją
karierą, jak podpisywać kontrakty muzyczne i na
co zwracać uwagę. Większość artystów uczy się
tego w trakcie swojej kariery, często wyciągając
wnioski po latach prób i błędów. A ja mam tę
wiedzę w kapsułce. Oczywiście i tak najwięcej
nauczy mnie doświadczenie, ale przynajmniej
będę wiedziała, na co zwracać uwagę. Daje mi
to odwagę.
— Dlatego dajesz się teraz poznać światu
płytą „Na swój kształt”.
— Na razie stawiam na Polskę. Zawsze jednak
chciałam wyjechać do innego kraju i w końcu,
gdy dopięłam swego, zatęskniłam za Polską.
Jak każda mała dziewczynka, chciałam też

międzynarodowej kariery. Będąc w Londynie,
zaczęłam słuchać dużo polskiej muzyki. Zaczęłam pisać po polsku.
— Jaka jest twoja muzyka?
— Ma dużo kontrastów i zmienności. To do
mnie pasuje. Trzeba być jak woda i zmieniać
swój kształt. Meandruję pomiędzy gatunkami,
po swojemu. Nie mam potrzeby zamykania się
w jednym stylu muzycznym. Już w singlu „Na
swój kształt” to słychać.
— W życiu też tak meandrujesz?
— Muzyka dopiero na poważnie wchodzi
w moje życie. Mam więc jeszcze czas na małe
przyjemności. Uwielbiam jeździć na nartach. Liczę, że kiedyś będę mogła żyć z muzyki. Na razie

Fot. Wiktor Franko

jednak nie bujam w obłokach. Mam fajną pracę:
jestem realizatorem w studiu dźwięku i nagrywam audiobooki. Poza tym staram się dużo
podróżować. Kocham góry. To jest moje miejsce.

Hela:
"Dzisiaj możemy
słuchać muzyki
w każdym
miejscu i tam,
gdzie nam
najwygodniej"

— A Warmia i Mazury?
— To w sumie też moje miejsce. Część mojej
rodziny pochodzi z Warmii. Mój dziadek w pobliżu Lidzbarka Warmińskiego założył stok narciarski. Może dlatego tak kocham narty? Ale
gdy odwiedzam Warmię, to nie dlatego, żeby
tu poszusować. Spotykam się z rodziną, którą
przy okazji tej rozmowy pozdrawiam. Mamy też
działkę na Mazurach. Ale Olsztyn i Lidzbark są
piękne. Ja się czuję tam jak w górach. Przez te
uliczki, pagórki…

— To może trzeba tutaj przyjechać i coś
zaśpiewać?
— Bardzo bym chciała. Może w przyszłe wakacje? Na koncertach możliwości są nieograniczone. Można bawić się muzyką i wymieniać emocjami. Gdy nagrywa się w studiu, trzeba się trzymać
ram — chociażby czasowych. Na koncercie można cieszyć się chwilą i czerpać z energii ludzi.
Dlatego zapraszam na mój koncert, który pewnie
kiedyś na Warmii i Mazurach się odbędzie. A na
razie zachęcam do słuchania muzyki na płycie
czy w mediach streamingowych. Dzisiaj możemy
słuchać muzyki w każdym miejscu i tam, gdzie
nam najwygodniej. Tak „Na swój kształt”…
ADA ROMANOWSKA
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FAKty i Mity
o MenoPauzie

Menopauza: teMat taBu, odrzucana, zByWana MilczenieM. na jej teMat
pojaWiło się Wiele MitóW, Które od lat poWielane są Wśród KoBiet czy
ich najBliższych. nie WszystKie Mity są praWdziWe i Warto zapoznać
się z FaKtaMi, aBy lepiej przyGotoWać się do Menopauzy i przejść
ten czas. paMiętajMy o tyM, że Menopauza to nie pauza i nie Koniec
śWiata. to czas, przez Który Warto przejść z odpoWiedniM WsparcieM
i nastaWienieM. poznaj najczęstsze FaKty i Mity o Menopauzie.

Mit

Menopauza to
koniec kobiecości

Oczywiście podczas menopauzy zmienia się
wiele w funkcjonowaniu ciała kobiety, czego
konsekwencją jest wygaśnięcie czynności jajników. Ale czy ten fakt powinien być wyznacznikiem końca kobiecości? Nie. Na pewno jest
końcem pewnego okresu w życiu np. bolesnych
miesiączek, czy używania niewygodnych środków higienicznych, ale jest też początkiem nowego etapu dojrzałej kobiecości.

Mit

Menopauza zawsze
wygląda tak samo

FAKt

Menopauza wpływa
na słabsze samopoczucie

Wahania hormonów odczuwalne w okresie menopauzalnym są przez kobiety zarówno w kontekście fizycznym, jak i emocjonalnym. Jednak
możemy sobie z tym poradzić. Przede wszystkim
zmieniając swoje nawyki żywieniowe, wprowadzając dostosowaną do wieku i potrzeb aktywność
fizyczną czy dodatkowe witaminy i suplementy.
Podobnie dzieje się w przypadku emocji i kondycji
psychicznej. Spadek estrogenu, który następie
w okresie menopauzy, może powodować spadek serotoniny, który wiąże się jednocześnie ze
spadkiem nastroju, drażliwością czy niepokojem.

Mit

Menopauza dotyczy
tylko kobiet 50+

Jest to najczęstszy wiek, w którym kobiety
przechodzą menopauzę. Wśród Polek średni
wiek, w którym występuje menopauza, to 51
lat, a okres menopauzalny trwa od 1 roku do 2
lat. Z reguły występuje u kobiet pomiędzy 45.
a 60. rokiem życia. Jednak może tez występować u jednej na sto kobiet przed czterdziestką,
czy u jednej na tysiąc kobiet przed 30.

Mit

Menopauza oznacza koniec
seksu i życia zawodowego

Każda kobieta przechodzi menopauzę w sposób indywidualny, bo jest inna i w inny sposób
reaguje na konkretne objawy. Nie wszystkie kobiety odczuwają objawy menopauzy w dotkliwy
sposób. Dla około 30% kobiet jedynym odczuwalnym objawem jest zatrzymanie miesiączki.
Pamiętajmy jednak o tym, że tak samo liczna
jest grupa kobiet, która oznaki menopauzy
odczuwa w sposób dotkliwy i są one dla nich
uciążliwe i długotrwałe.

Oczywiście objawy menopauzy: takie jak
chwiejność nastrojów, uderzenia gorąca,
kłopoty ze snem mogą utrudniać codzienne
funkcjonowanie, ale odpowiednie podejście do
neutralizowania tych objawów obala ten mit.
Poza odpowiednią dietą bogatą w witaminy zawarte np. w ekstraktach z roślin, umiarkowany
wysiłek fizyczny dostosowany do każdej kobiety
indywidualnie, unikanie używek, ważne jest też
wsparcie bliskich i pozytywne nastawienie do
samej siebie.

FAKt

Mit

Menopauza trwa tak
naprawdę jeden dzień

Objawy, które powszechnie nazywamy menopauzą, to tak naprawdę objawy występujące w okresie menopauzalnym. Wszystkie
objawy, o których mówimy w kontekście
menopauzy, pojawiają się przed i po tym
jednym konkretnym dniu. Dlaczego więc
menopauza trwa jeden dzień? Dlatego,
że tym dniem nazywamy dzień ostatniej miesiączki.

Menopauza to zmiana
ﬁgury i dodatkowe kilogramy

Procesy, jakie zachodzą w ciele kobiety
w okresie menopauzy sprzyjają przybieraniu na wadze oraz zmianie figury. Wiąże
się to ze zmniejszeniem tempa przemiany
metabolizmu, zatrzymaniem wody czy
niższą aktywnością hormonów, ale odpowiednia dieta czy aktywność fizyczna
mogą zniwelować występowanie tych objawów.
Podsumowując: pamiętajmy o tym, że
menopauza to naturalny etap w życiu
każdej kobiety, ale to nie choroba. Dlatego
warto wsłuchać się w swoje potrzeby, aby
przejść ten etap łagodniej.
Małgorzata Kalińska
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chirurgia i stomatologia

Prywatny Gabinet Chirurgiczny dr n. med. Andrzej Popow
17-200 Hajnówka, ul. 11 Listopada 17
REJESTRACJA: pon.-pt. 9-16, sob. 9-13, tel. 85 873 20 00

PRZEŁOM W LECZENIU ŻYLAKÓW!!!
• Bezoperacyjne, skuteczne leczenie żylaków kończyn dolnych
(metodą skleroterapii piankowej Tessariego pod kontrolą USG
Color Doppler)
• Konsultacje chirurgiczne, kwalifikacja do zabiegów chirurgicznych
techniką laparoskopową (kamica pęcherzyka żółciowego, przepuklina, infekcje wyrostka robaczkowego, otyłość)
• Laserowe usuwanie zmian skórnych z niezbędną histopatologią
• Badania USG Color Doppler
• Usuwanie wrastających paznokci
• Skleroterapia hemoroidów (żylaków odbytu i warg sromowych)
• Diagnostyka ultrasonograficzna schorzeń kanału odbytu/USG
transrektalne
usuwanie żylaków laserem
fala 1940 ( EVLT), żylaków
kwalifikowanych do operacji
klasycznej i nie tylko

www.popow.com.pl
69921ekwe-A

Odbierz

-15%

*

Maksimum kobiecości

z kodem:
KONTRI22

biustonosze
bielizna nocna
bielizna modelująca
rajstopy
majtki
kosmetyki

*Kod rabatowy obowiązuje do 28.02.2022 do godz. 23:59
i obejmuje nieprzecenione produkty.
Dotyczy zamówień o min. wartości 199 zł.
Nie dotyczy produktów z kategorii uroda.

70021ekwe-A
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BEZ KRAWATA

piotr Weintz jest
instruKtoreM
teatralnyM,
reżysereM
i aKtoreM. to trio
W jednyM ciele. jest
od zaWsze zWiązany
z iłaWą. MieszKa
W tczeWie.
— Skąd pomysł na Iławę? Mieszka pan
w Tczewie.
– Moi rodzice poznali się w Iławie i obecnie w niej
mieszkają. Za czasów komuny w Tczewie dawano
szybciej mieszkania, wówczas rodzice tam się przeprowadzili. I urodziłem się ja. Natomiast wszystkie
wakacje spędzałem u dziadków. Do tej pory część
lata spędzam nad Jeziorakiem.
— Kiedy pomyślał pan, że chce się pojawiać
na scenie?
– Miałem 16 lat. Oglądałem popularny serial
Beverly Hills 90210. Na końcu są najbardziej emocjonalne sceny, zapraszające na kolejny odcinek...
Pomyślałem: „Boże, ja też chcę tak działać na ludzkie emocje”. Byłem dość wycofany, nie było internetu, nie było grupy teatralnej, do której mógłbym
dołączyć. A może nie umiałem jej znaleźć. W szkole
średniej nauczycielka języka polskiego nigdy nie
proponowała mi udziału w recytacjach. Później
spotykaliśmy się na konkursach recytatorskich,
na które ja również przygotowywałem swoich
podopiecznych. I pani od polskiego mówiła: „No
patrz, Piotr, kto by się spodziewał”. Po licencjacie
z filozofii poszedłem do studium wokalno–aktorskiego. Dopiero w dorosłym życiu zacząłem się
rozwijać w tym kierunku. Po studiach przez 9 lat
prowadziłem grupy teatralne z osobami z niepełnosprawnościami i z zaburzeniami psychicznymi.
Jednocześnie w Tczewie pracowałem z młodzieżą.
A potem sobie wymyśliłem, że idę dalej. Zrezygnowałem z teatru muzycznego. Poszedłem na
reżyserię do szkoły filmowej w Krakowie, po to, by

żyje Między
iłaWą, tczeWeM
a staroGardeM. piotr
Weintz KraWat założył
specjalnie do sesji
zdjęcioWej
być lepszym aktorem. Krótkometrażowy film dyplomowy „Lubisz się uśmiechać?” kręciłem w Iławie. Na dużym ekranie zadebiutowałem epizodem
w filmie „Czarny czwartek” Antoniego Krauzego.
Dzień wcześniej zapytano, czy zagram, bo reżyser
dodał rolę i na szybko kogoś szukali. Pewnie dlatego mojego nazwiska nie było w napisach (śmieje
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wyMyŚLiłeM
soBie, Że idĘ

dalej
się). Miałem nadzieję, że moja rola zostanie wycięta. Poszedłem do kina i... nie wycięli.
Nie wierzyłem, że jestem w stanie wyreżyserować spektakl. Chyba wyszły na zewnątrz wrodzone umiejętności pracy twórczej z ludźmi. Pierwszy
spektakl, który zrobiliśmy w domu samopomocy,
dostał główną nagrodę na ogólnopolskim festiwalu. Dla mnie to było zaskoczenie!

— Jest pan apodyktyczny podczas reżyserowania?
– Bywam! Zaczynając pracę z nową grupą, mówię o tym, że zazwyczaj jestem miły. Oprócz prób
generalnych, ale proszę, by nie brali tego do siebie.
Jeżeli jest obustronny szacunek do pracy, wtedy
wszystko idzie sprawnie. Bardzo dużo czerpię
z ludzi, z którymi pracuję. A pracuję z amatorami
w różnym wieku.
— Ile spektakli odwołał pan z powodu
pandemii?
– Nie były odwoływane, a przekładane. W 2020

r. na 715-lecie Iławy miała się odbyć premiera
„715 - Ludzie są wartością miasta”. Ostatecznie
ponagrywałem fragmenty z prób, by widzowie
cokolwiek zobaczyli, i wrzuciliśmy to na stronę
Iławskiego Centrum Kultury. Z dwiema grupami
w Starogardzie Gdańskim miałem mieć premierę
spektakli – przepadło. Z iławskim Uniwersytetem
III Wieku planowaliśmy widowisko bożonarodzeniowe, ale to udało się dopiero w 2021 roku. Było
tego jeszcze trochę...
Latem zaczęła się intensywna praca. W Gdyni
z Niech Żyje Teatr zrealizowaliśmy sztukę ”Próba
generalna”. Wyreżyserowałem i zagrałem jedną
z głównych ról w eksperymentalnym spektaklu
„Romeo i Julia, Julia i Romeo”. Pojawiłem się
w dwóch odcinkach serialu „Święty”, zagrałem
w krótkometrażowym filmie „Legendy Żuławskie”.
Zrobiliśmy wraz z ICK casting do grup: młodzieżowej i dorosłych, do intymnego, egzystencjalnego
spektaklu „Jestem”. Dzieje się. Oby tylko kolejnych
planów nie trzeba było przekładać.
edyta Kocyła-Pawłowska
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7-31.12
Turnus II —
17-21.01
Turnus III —
24-28.01
Turnus IV —
31.01-04.0
2

ZIMOWISKO
Pobyt 2 + 2
od 690 zł

Nauka &
Zabawa

Turnus I —
2

„Naukowe”
półkolonie z hullo
PODZIAŁ NA GRUPY
4-6 lat | 7-10 lat | 11-14 lat
CENA
499 zł/5 dni
Godziny półkolonii
9:00-15:00

Zawiera:

p noclegi
p mazurskie stoki
p skipassy
p opieka trenerska
p śniadanie, obiadokolacja
p dostęp do atrakcji hullo
1 sala zabaw 1 sala VR
1 pokój laserowy

Dodatkowo płatne

Atrakcje:
ścianka wspinaczkowa,
sala zabaw,
nauka jazdy na nartach,
sala VR,
pokój laserowy,
miasteczko ruchu
drogowego

p ubezpieczenie NNW
p sprzęt
p dostęp do strefy
REHASPORT
w tym:
1 masaże 1 reha 1 squash 1 siłownia

Program 5-dniowy
Dzień I — Gry i zabawy
Dzień II — Doświadczenia
Dzień III — Programowanie
Dzień IV — Sport
Dzień V — Dzień twórczy

W cenie codziennie posiłek,
woda, przekąski (owoce)
Możliwość transportu z Iławy, Brodnicy,
Nowego Miasta Lubawskiego, Ostródy (dodatkowo płatny)

ZA PISY 797 707 6 9 3

Hullo to:
- wyjazdy edukacyjne dla szkół
- sport
- rozrywka
- rehabilitacja
- baza noclegowa

info@hullocentrum.pl
www.hullocentrum.pl
+48 503 579 088
+48 797 707 693
Fijewo 85 D
14-260 Lubawa

REALIZUJEMY BONY
TURYSTYCZNE
2221otzl-A-K

