
WRACAMY DO NAUKI I DO TRENINGU!

SPOŁECZEŃSTWO ||  s. 5

SPORT ||  s. 22

KAROLINA RYKACZEWSKA || ŁUKASZ ZAKRETA  s. 2

CZY WĘDKARZE 
DOGADAJĄ SIĘ 
Z RYBAKAMI?

JESTEM CIEKAW 
BIEGANIA 
PO 80-TCE...

POZNAJ MISS I MISTERA LATA 2020

PRZY OKAZJI NIECODZIENNEGO ZNALEZISKA TORUŃSKICH ARCHEOLOGÓW, KTÓRZY PENETRUJĄC 
DNO JEZIORA LEDNICKIEGO TRAFILI NA POZOSTAŁOŚCI UMOCNIEŃ BRZEGOWYCH Z X WIEKU, 
PRZYPOMINAMY O PODOBNYM, DO KTÓREGO DOSZŁO W WODACH NASZEGO PIĘKNEGO 
JEZIORAKA. NA PIERWSZE PODWODNE ZNALEZISKA BADACZE NATRAFILI ZRESZTĄ PENETRUJĄC 
DNO JEZIORA ŁODYGOWO. CZYTAJ NA STR. 8
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CZYTAJ NAS: 
• co miesiąc 
  w gazecie 
• codzienne 
  w internecie

GAZETA BEZPŁATNA

21020ilzi-a-M

tel. 502 500 098

Galeria Nenufar

PORCELANA TAPETY
KUCHNIE NA WYMIAR
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praca
Firma JANEK  
Jan Lodowski 

zatrudni 

PRACOWNIKÓW  
DO KLEJENIA RAM  

KONSTRUKCYJNYCH 
Kontakt: 89 645 39 97,  

516 484 385  
 
 

 

Dialog, do tego wspólna 
akcja zarybiania. Można to 
uznać za swego rodzaju prze-
łom w  relacjach Gospodar-
stwo Rybackie Iława — śro-
dowisko wędkarskie.

Niezwykła historia An-
drzeja Grabkowskiego (73 
lata!), prawdopodobnie naj-
starszego biegacza z  powia-
tu iławskiego.

 REKLAMA 

 REKLAMA 

 REKLAMA 

dodatek edukacyjno-sportowy str. 9-15

JAKIE JESZCZE JAKIE JESZCZE 
SKARBY SKARBY 
SKRYWAJĄ SKRYWAJĄ 
NASZE NASZE 
JEZIORA?JEZIORA?
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z drugiej strony

NASZ PLEBISCYT || Zakończył się nasz wakacyjny plebiscyt Miss i Mister Lata 2020. Zwyciężyli: Karolina Rykaczewska 
z Iławy oraz Łukasz Zakreta z Ludwichowa (gmina Lubawa). 

Poznaj Miss i Mistera Lata 2020

Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów oraz zastrzega sobie prawo  dokonywania skrótów w publikowanych listach i nadesłanych materiałach. 
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia ogłoszenia sprzecznego z zasadami moralnymi lub prawem.

Redaktor naczelny „Gazety Iławskiej”
Mateusz Partyga
Reklama w Iławie
tel. 89 648 88 91
Reklama w Olsztynie
tel. (89) 539 77 77

WYDAWCA
GRUPA WM Sp. z o.o.
ul. Tracka 5
10-364 Olsztyn

PREZES
Jarosław Tokarczyk

DRUKARNIA PRASOWA
GRUPY WM Sp. z o.o.
Olsztyn, ul. Tracka 7
tel. (89) 639 74 2114-200 Iława

ul. Jana III Sobieskiego 1/1/k
ilawa.wm.pl
ilawa@gazetaolsztynska.pl

 ZESPÓŁ „GAZETY IŁAWSKIEJ”

Mateusz Partyga
menadżer ds. oddziału 
iławskiego/dziennikarz
tel. 89 648 77 36

Paulina Kasprzycka
specjalista 
ds. reklamy i promocji
tel. 89 648 88 91
p.kasprzycka@gazetaolsztynska.pl

Kamila Szpinak
specjalista ds. reklamy
tel. 89 645 39 99
r.lubawa@gazetaolsztynska.pl

Edyta Kocyła-Pawłowska
dziennikarka
tel. 89 648 77 36
e.kocyla@gazetaolsztynska.pl

Sierpniowe Portrety Moniki Lisowskiej w Kuźni Talentów 

W Kuźni  Talentów 
u  Marka Kałuży 15 
sierpnia odbył się 

wernisaż wystawy fotografi i 
Sierpniowe Portrety Moni-
ki Lisowskiej.

Przybyło wielu gości, w tym 
również burmistrz Iławy Da-
wid Kopaczewski. Współor-
ganizatorem, obok Marka Ka-
łuży, było Stowarzyszeniem 
Ist-Art. Oprawę muzyczną 
zapewnił członek stowarzy-
szenia, Jan Król. red.

O
d 13 do 23 sierpnia 
włącznie trwało 
głosowanie w  na-
szym plebiscycie. 
Dzięki głosom 

naszych Czytelników wyło-
niliśmy Miss i Mistera Lata 
2020. Karolina Rykaczew-
ska zdobyła tytuł Miss Lata, 
a Łukasz Zakreta – Mistera 
Lata. Gratulujemy!

– Czuję się zaszczycona 
i dziękuję wszystkim, którzy 
na mnie głosowali, w  tym 
rodzinie i   przyjaciołom 
– mówi Karolina Rykaczew-
ska z Iławy. – Interesuję się 
modą i  modelingiem, ale 
nie myślałam, żeby praco-
wać w tej branży – oznajmia 
pani Karolina. Ma jednak 
cichą nadzieję, że ktoś ją od-
kryje. Może tak się stanie po 
naszym Plebiscycie...? Nasza 
Miss we wrześniu skończy 31 
lat. Od 7 lat mieszka w Iła-
wie. Jest żoną i mamą. Lubi 
słuchać każdego rodzaju mu-
zyki, byle się nadawał do po-
tańczenia. Lubi podróżować, 
ale raczej po Polsce. 

Łukasz Zakreta dzięki gło-
som Czytelników Gazety 
Iławskiej i Głosu Lubawskie-

go zdobył tytuł Mistera Lata 
2020. Zdjęcie, które przy-
słał, było szeroko komen-
towane. Kolorowy garnitur 
z motywem fl amingów przy-
ciągał oko. – Byłem w nim na 
pewnym weselu. Można po-
wiedzieć, że w pewnym sen-
sie ten strój mnie i mój cha-

rakter opisuje – zdradza nasz 
Mister. – Lubię takie kolory, 
czuję się w nich dobrze. 

Wkrótce pan Łukasz skoń-
czy 22 lata. W  tej chwili 
przebywa na wakacjach, 
gdyż niedawno wrócił z pra-
cy w  Niemczech. –  Lubię 
podróżować, trudno mnie 

utrzymać w jednym miejscu. 
Dziś jestem w Gdańsku, ju-
tro mogę być w Warszawie. 

A na co dzień mieszka 
w  Ludwichowie w  gmi-
nie Lubawa. –  Wygrałem? 
Dziękuję, jestem troszeczkę 
zaskoczony – powiedział, gdy 
dowiedział się o  wygranej. 

O  plebiscycie powiedziała 
mu koleżanka. I  to ona go 
namówiła na udział. Pan Łu-
kasz nie myślał do tej pory 
o  pracy w  modelingu, choć 
modą się interesuje. Ogląda 
„Top Model” i inne tego typu 
programy. 

>>> Nagrody dla naszych 
zwycięzców, o których wcześ-
niej nie wspominaliśmy (to 
miała być niespodzianka) 
funduje Salon Urody Glamo-
ur Sylwia Jędrychowska. Sa-
lon mieści się w Iławie przy 
ul. Jana III Sobieskiego 1/1i. 
W salonie można skorzystać 
z  usług: kosmetologii este-
tycznej, pielęgnacji twarzy, 
dłoni i  stóp. Dziękujemy za 
udział wszystkim kandydat-
kom i  kandydatom, a  także 
tym, którzy głosowali w na-
szych plebiscytach. 

Edyta Kocyła-Pawłowska

Karolina Rykaczewska: Miss Lata 2020 Łukasz Zakreta: Mister Lata 2020
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Marek Kałuża i Monika Lisowska
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Legendarne Ferrari i kultowe Mercedesy w Pałacu Mortęgi 
MORTĘGI || Pałac Mortęgi (gm. Lubawa) był jednym z punktów na trasie IV Międzynarodowego Zlotu W113 Pagoda SL Klub Polska.

Wcześniej w Pałacu goś-
cił rajd Ferrari Cor-
sa Baltica.

>>> Co łączy Tinę Turner, 
Johna Lennona i Sophię Lo-
ren? Miłość do Mercedesa 
Pagoda! Ten legendarny 
model do dziś ma swo-
ich wiernych fanów, także 
w  Polsce. Za sprawą W113 
Pagoda SL Klub Polska, 
zabytkowe „Pagody” goś-

ciły w  Mortęgach. Przydo-
mek Pagoda, nadany został 
z  powodu lekko wklęsłego 
dachu przypominającego 
dachy świątyń buddyjskich. 

Samochód po raz pierw-
szy został zaprezentowany 
na targach motoryzacyjnych 
w Genewie w 1963 r. i z cza-
sem stał się autem kulto-
wym.

30 załóg Mercedesów SL 
przemierzało Pomorze oraz 

Warmię i  Mazury, goszcząc 
w  kompleksie pałacowym 
w Mortęgach.  Celem spotka-
nia  było integrowanie właś-
cicieli i miłośników samocho-
dów marki mercedes-benz, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
właśnie modelu W113. Na 
trasie zlotu był m.in. Mal-
bork, Stare Jabłonki, Grun-
wald i   Wzgórza Dylewskie 
oraz Mortęgi. Finał zlotu 
odbył się Wielkim Głęboczku. 

>>> W dniach 30.07-02.08 
2020r odbyła się 8 edycja 
Ferrari Corsa Baltica –  ka-
walkady samochodów Ferra-
ri. Trasa imprezy tradycyjnie 
prowadziła przez całą Polskę: 
od Katowic do Gdańska przez 
Warszawę oraz Warmię i Ma-
zury. Zawodnicy przejechali 
ok. 100 km. pętlę drogową 
na trasie Głęboczek Wielki 
– Mortęgi – Głęboczek Wielki. 

Alina Laskowska Fo
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Samochód po raz 
pierwszy został 
zaprezentowany na 
targach motoryzacyjnych 
w Genewie w 1963 r. 
i z czasem stał się autem 
kultowym.

Już jest nowa książka Anny Balińskiej
KULTURA || Ofi cjalna premiera książki iławianki Anny Balińskiej „Sekrety Welu” odbyła się 2 sierpnia w Lidzbarku nad Welem. Tam bowiem 
dzieje się akcja powieści.

O
ficjalna premiera 
książki Anny Ba-
lińskiej „Sekrety 
Welu” odbyła się 
2 sierpnia na Sce-

nie Plenerowej nad Małym 
Jeziorkiem w  Lidzbarku. 
Na uroczystość przyby-
li: burmistrz Lidzbarka 
Maciej Sitarek, zastępca 
burmistrza Iławy Dorota 
Kamińska, radny miejski 
Lidzbarka Marek Ostrow-
ski. Całość poprowadził 
dziennikarz Meloradia 
z Iławy, Dominik Jaskulski. 
Spotkanie uświetnił koncert 
Lewickie&Deredas. W trak-
cie premiery można było 
również podziwiać wystawę 
niepublikowanych nigdzie 
wcześniej zdjęć autorstwa 
fotografa i  grafika Adama 
Melera, które stworzył na 
potrzeby powieści. Udział 
w  sesji wzięli: Paulina Łu-
gowska, która wcieliła się 
w rolę Małgorzaty oraz Pa-

tryk Czapliński – w roli An-
toniego Wróblewskiego. Do 
każdej książki dołączona 
została zakładka oraz po-
cztówka. 

Zastępca burmistrza Iła-
wy Dorota Kamińska wyra-
ziła radość, że zaledwie 40 
minut od Iławy jest piękne 
miasto takie jak Lidzbark 
i  cieszy się, że te dwa uro-
kliwe miasta tj. Iławę i Lidz-
bark łączy artystka młode-
go pokolenia.

Pisarka odpowiedziała 
m.in. na pytania o genezę jej 
pisania, opowiadała o swoich 
dotychczas wydanych po-
wieściach oraz o najnowszej. 

Autorka tak skomentowała 
dla nas to wydarzenie: – By-
łam niesamowicie szczęśliwa, 
ponieważ premiera została 
przygotowana przez Urząd 
w Lidzbarku oraz Dom Kul-
tury w  Lidzbarku  na naj-
wyższym poziomie. Pogoda 
dopisała. Dopisali też Czy-

telnicy, którzy chętnie zada-
wali pytania oraz rozmawiali 
ze mną po spotkaniu. Muszę 
przyznać, że nie spodziewa-
łam się aż takich tłumów. 
Z przyjemnością poznawałam 
mieszkańców Lidzbarka, któ-
rzy już zapraszali mnie na ko-
lejne spotkania, chcąc bliżej 
poznać moją twórczość. Co 
więcej, spotkałam również 
osoby blisko związane z Iła-
wą, a nawet panią ze Śląska, 
która, będąc na urlopie w Ni-
dzicy, usłyszała o premierze 
i postanowiła na nią przyje-
chać osobiście.

Jednym z  patronów me-
dialnych „Sekretów Welu” 
jest Gazeta Iławska i  nasz 
portal ilawa.wm.pl. Książkę 
można nabyć m.in. w Infor-
macji Turystycznej oraz na 
piątkowym (28 sierpnia) 
plenerze literackim, który 
odbędzie się na Starym Mie-
ście lub – w razie niepogody 
– pod arkadami ratusza. red.
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Czytelnicy chętnie rozmawiali z pisarką
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Eko Jarmark się przyjął! Przed świętami będzie kontynuacja 
IŁAWA || Prawie cały asortyment dostępny na Eko Jarmarku, który odbył się przy ratuszu, został wyprzedany!

Pierwszy w  historii Iławy 
Eko Jarmark już za nami 
—  deszcz i  silny wiatr 

spowodowały, że wydarzenie 
odbywające się w sobotę (22 
sierpnia) tuż przy ratuszu 
musiało się zakończyć już 
przed godziną 14.00. Ale to 
może i lepiej, bo... prawie cały 
asortyment ze wszystkich sto-
isk został wyprzedany!

>>> Eko Jarmark przypadł 
do gustu iławianom (i nie 
tylko), którzy chętnie kupo-
wali produkty proponowane 
przez ponad 20. wystawców. 
A ci ostatni zgodnie twierdzą, 
że chcą częściej uczestniczyć 
w takich iławskich wydarze-
niach. To była dobra okazja, 
by wybrać się na ekologicz-
ne zakupy. W targach wzięli 
udział lokalni eko wytwórcy 
i producenci, ale także artyści 

i rzemieślnicy wykorzystują-
cy w swoich pracach surowce 
naturalne lub z  recyklingu. 
Nie zabrakło także atrakcji 
dla dzieci.

O podsumowanie pierw-
szego w  historii miasta nad 
Jeziorakiem Eko Jarmarku 
poprosiliśmy jedną z  orga-
nizatorek, Katarzynę Dzik. 
—  Jako organizatorki jeste-
śmy bardzo zadowolone z tej 
imprezy. Cieszymy się, że od-
wiedziło nas tak wielu gości. 
Wszyscy odwiedzający chwa-
lili pomysł i prosili o kolejne 
edycje jarmarku. W okolicach 
14.00 niestety złapała nas 
ulewa, ale nie narzekamy, bo 
wielu wystawców wyprzeda-
ło cały asortyment! — mówi 
Katarzyna Dzik.

Jak się okazuje, być może 
narodziła się właśnie nowa, 

miejska tradycja. Szykuje się 
bowiem kolejna taka impreza. 
— Obiecujemy wszystkim ko-
lejną edycję, tuż przed świę-
tami zapraszamy na Jarmark 
Bożonarodzeniowy —  mówi 
organizatorka. — Wszystkich, 
którzy próbowali naszych 
vege smakołyków na stoisku 
i pytali o przepisy odsyłamy na 
naszą stronę na Facebooku. 
Już od niedzieli 23. sierpnia 
wszystkie przepisy są tam 
dostępne — dodaje iławianka.

Kilka informacji 
o jarmarku:
Organizator: Stowarzysze-

nie Od - Ważne, Stowarzysze-
nie SART, Iławskie Centrum 
Kultury

Miejsce: Iława, ul. Niepod-
ległości 13, Galeria Jazzowa 
przy Ratuszu

Produkty:
— zakwasy buraczane
— napoje fermentowe
— świeże warzywa 
     ekologiczne
— własnoręcznie robione 
     wędliny
— domowe soki i przetwory
— chleby i słodkie wypieki
— herbatki
— świece z wosku pszczelego
— kosmetyki naturalne
— mydła glicerynowe
— biżuteria
— wyroby szydełkowe
— witraże.
Wszystko to wyprodukowa-

ne przez lokalnych artystów 
i rzemieślników

Cel: skontaktowanie, połą-
czenie lokalnych wytwórców 
z klientami, promocja regio-
nu, edukacja ekologiczna zico

Iławianie i nie tylko chętnie kupowali produkty propo-
nowane przez ponad 20. wystawców. Tu stoisko „Swoj-
skiej Baby” z Nowego Miasta Lubawskiego
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Tej sprawy już nie wyjaśnię z ojcem...
LUDZIE || Lubawiak lubawiakowi nigdy pomocy nie odmówi. A Jacek Ciepliński, mimo że od lat nie mieszka w Lubawie, to za naszym pośrednictwem 
znalazł swoje lubawskie korzenie.

T
ej sprawy już nie wy-
jaśnię z ojcem – mówi 
Jacek Ciepliński, 
który jakiś czas temu 
zwrócił się do nas 

z prośbą o pomoc w poszuka-
niu korzeni w Lubawie. Jego 
biologiczna mama zmarła, 
gdy był małym dzieckiem, 
przez wiele lat sądził, że była 
to śmierć samobójcza, taki 
też wpis, jak nam opowiadał, 
widział w  ofi cjalnych doku-
mentach. Obawiał się, że to, 
co usłyszy od lubawian, bę-
dzie wskazywało na winę jego 
nieżyjącego już ojca. 

>>>>Zazwyczaj, gdy w pra-
sie szuka się zaginionej ro-
dziny, odzew jest znikomy. 
Tymczasem w ciągu niespeł-
na tygodnia Jacek Ciepliński 
rozmawiał z  trzema miesz-
kankami Lubawy, które ode-
zwały się po naszym artyku-
le. W Głosie Lubawskim i w 
Gazecie Olsztyńskiej pojawił 
się tekst o poszukiwaniu ro-
dziny z  tych okolic. W krót-
kim czasie odebraliśmy kilka 
telefonów. Nasz apel o pomoc 
obudził w lubawianach stare 
wspomnienia. Dzwoniły do 
nas osoby, które mówiły, że 
pamiętają tę osobę, pamię-
tają jej pogrzeb. Wówczas 

same były młodymi dziew-
czynami. Uprzedzały pana 
Jacka: musiał się przygoto-
wać na to, że prawda będzie 
trudna. Przygotowany był, 
ale chyba nie spodziewał 
się aż takiej prawdy. Maria 
Karczewska zadzwoniła do 
nas jako pierwsza. – Szuka-
łam zdjęć dla pana Jacka, 
ale niestety nie znalazłam 
– mówi. – Danka była moją 
znajomą z ulicy. Ona miesz-
kała naprzeciw plebanii, przy 
Kościelnej, a ja Pod murami, 
za młodu razem tam biegały-
śmy. Pamiętam tego jej Jacu-
sia... – wspomina. 

 –  Sama jestem podeks-
cytowana, chociaż to nie 
o mnie chodzi – mówiła nam 
Magda Pawska z  Lubawy. 
Sama też chciałaby poznać 
swoją rodzinę ze strony 
mamy, choć już nie ma na 
to nadziei. – Musielibyśmy 
w  Wilnie szukać, bo dzia-
dek był wileńczykiem. Ale 
to za daleko...

„Lubawiak lubawiakowi ni-
gdy pomocy nie odmówi”  te 
słowa często powtarzał tata 
pani Magdy. I tym hasłem się 
kierowała, kiedy postanowiła 
pomóc Jackowi.

To mama pani Magdy 
pierwsza skojarzyła: dzieci 
w podobnym wieku, wojsko-
wy... W Lubawie wtedy były 
cztery dziewczyny, które mia-
ły chłopaków z wojska. I  od 
sąsiadki do sąsiadki - znalazły 
się informacje. – Ja to tylko 
artykuł podsunęłam do prze-
czytania, ale to pani Marysia 
Rogozińska zadziałała – mówi 
pani Magda. Maria Rogo-
zińska mówi: – Trochę wie-
działam, a co wiedziałam, to 
przekazałam. Moja koleżanka 

była bardzo blisko z Danielą. 
Zresztą każdy ją znał, to była 
sympatyczna dziewczyna. To 
była głośna sprawa. Jak na 
lata 60. w małym miastecz-
ku to była sensacja. Akurat 
byłam na spacerze, gdy był 
pogrzeb. Widziałam dużo 
wojska, odprowadzającego 
trumnę na cmentarz.   

Osoby, z którymi rozmawiał 
pan Jacek, sugerowały, by nie 
wierzył w to, w co wierzył do 
tej pory... –  Mówiono mi: 
Całe miasto „wiedziało”, że 

Daniela, moja mama, zmarła 
inaczej, niż mi mówił ojciec. 
W  moim życiu było sporo 
milczenia, nie rozmawiało się 
o wielu rzeczach. Ta tajemnica 
jest już w grobie, razem z mo-
imi rodzicami. A  dochodze-
nie milicji dawno zamknięte 
– mówi pan Jacek.

Ojciec już nie żyje, nie ma 
co go obarczać – nawet w my-
ślach –  starymi sprawami. 
– Ale jak to możliwe, że on pół 
roku po śmierci mamy bierze 
sobie nową żonę? – z macochą 
pan Jacek nie rozmawiał kil-
ka lat. Aż do ostatniego tygo-
dnia, kiedy po rewelacjach, 
jakie usłyszał od lubawian, 
postanowił skontaktować 
się z kobietą, którą wiele lat 
traktował jak mamę. Ta po-
twierdziła, według relacji 
pana Jacka, historię tragicz-
nej śmierci jego biologicz-
nej mamy.

>>>>Na początku pan Jacek 
był mocno rozeźlony. Wręcz 
załamany, bo dowiedział 
się nieprzyjemnych rzeczy 
o  ojcu... Bał się, że ludzie 
będą go postrzegać jako syna 
takiego człowieka. – Tłuma-
czyłam mu, że nie miał na 
to wszystko wpływu. Za to 
zyskał znajomych w Lubawie 

– uśmiecha się Magda. – „Je-
steś lubawiakiem, zawsze ci 
pomożemy”. Przyjedziesz, 
spotkamy się, poznamy swoje 
rodziny. Dzięki temu emocje 
Jacka się trochę wyciszyły, ale 
nadal mocno to przeżywa. 

Jacek Ciepliński we wrześ-
niu wybiera się do Lubawy. 
Zobaczy miejsce pochówku 
mamy. Musi się też spotkać 
z  tymi wszystkimi, którzy 
opowiedzieli mu o  mamie. 
A za naszym pośrednictwem 
serdecznie wszystkim im 
dziękuje za pomoc.

>>>>Z tej historii wyłania 
się obraz Danieli, młodej 
kobiety, może osamotnionej 
i opuszczonej, a może właśnie 
całkiem odwrotnie - otoczo-
nej przez bliskich. Przecież 
nawet po latach okazało się, 
że wiele osób ją pamięta, cie-
pło wspomina. – Obie wersje 
są dla mnie równie wiary-
godne, tak na chłodno już 
to analizując. Teraz jestem 
spokojniejszy – mówi jej syn. 
I będzie szukał dalej, bo po-
dobno w naszej okolicy nadal 
żyją członkowie jego rodziny 
ze strony mamy. Choćby naj-
mniejsze zdjęcie sprawi, że 
będzie żył spokojnie.

Edyta Kocyła-Pawłowska
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Pan Jacek nadal szuka śladów rodziny
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Dla dobra wspólnego spróbują się dogadać
SPOŁECZEŃSTWO || Dialog, do tego wspólna akcja zarybiania sandaczem i szczupakiem... Można to uznać za swego rodzaju przełom w relacjach Gospodarstwo 
Rybackie Iława — środowisko wędkarskie, które w tym przypadku reprezentowane jest głównie przez Stowarzyszenie „Miłośnicy Krainy Tysiąca Jezior”.

O 
niesnaskach i wza-
jemnych zarzutach 
(z obu stron) nie 
ma co teraz wspo-
minać. Wolimy 

skupić się na wspólnych, po-
zytywnych działaniach. A  te 
— po latach bardzo chłodnych 
relacji — ostatnio się pojawi-
ły. — Nie będę ukrywał, że od 
kiedy stanowisko dyrektora 
iławskiego Gospodarstwa 
Rybackiego objął Dawid Ta-
rasiewicz, to nasza współ-
praca i  relacje znacznie się 
poprawiły —  mówi Tomasz 
Radziwilski, prezes Stowa-
rzyszenia „Miłośnicy Krainy 
Tysiąca Jezior”.

— Głównym zadaniem 
naszego stowarzyszenia jest 
działanie proekologiczne, 
a  wszystko wskazuje na to, 
że Gospodarstwo Rybackie 
w  Iławie zaczyna rozumieć 
potrzebę zadbania o  ekosy-
stem naszych jezior, zwłasz-
cza Jezioraka — dodaje Ra-
dziwilski, który nie ukrywa, 
że wyważenie indywidualnych 
interesów i  potrzeb wędka-
rzy, realizowanie założeń 
statutowych Stowarzyszenia 
oraz poszanowanie i respek-
towanie praw Gospodarstwa 
Rybackiego jako dzierżawcy 
wody nie jest łatwe i wymaga 
ogromu pracy i szeregu kom-
promisów na wielu polach. 
— Działamy jednak jako jed-
ność, bo chcemy poprawić 
warunki do uprawiania węd-
karstwa na naszym terenie 
— mówi prezes Stowarzysze-
nia MKTJ.

Wędkarze podkreślają, że 
poprzez zadbanie o poprawę 
stanu ekosystemu Jezioraka 
i  pozostałych akwenów Po-
jezierza Iławskiego można 
stworzyć idealne warunki do 
prowadzenia tzw. turystyki 
wędkarskiej, bardzo już po-
pularnej w wielu innych kra-
jach (m.in. w  Szwecji, USA 
itd.), która sama w sobie sta-
nowi odrębny dział gospodar-
ki, czyli też źródła utrzyma-
nia dla lokalnej społeczności 
— w naszym przypadku, spo-
łeczności Iławy, Siemian, Ma-
kowa, Jerzwałdu itd.

— W  poprzednich latach 
relacje na linii Gospodarstwo 
— wędkarze rzeczywiście były 
bardzo chłodne, nawet nie ma 
co udawać, że było inaczej 
—  to z  kolei słowa Dawida 
Tarasiewicza, dyrektora Go-

spodarstwa Rybackiego Iła-
wa. — Wynikało to zapewne 
z braku zrozumienia po obu 
stronach. Ciężko jednak 
o takie zrozumienie, jeśli się 
z sobą nie rozmawia. Teraz na 
szczęście ta sytuacja się zmie-
niła i zależy nam na dobrych 
relacjach ze środowiskiem 
wędkarzy reprezentowanym 
przez Stowarzyszenie „Miłoś-
nicy Krainy Tysiąca Jezior” 
— dodaje Tarasiewicz.

— W niektórych kwestiach 
nasze opinie i cele, które chce-
my osiągnąć, mogą się różnić. 
Zawsze jednak można dojść 
do kompromisu, który zado-
woli i nas, rybaków, i wędka-
rzy — zauważa dyrektor. Da-
wid Tarasiewicz w rozmowie 
z nami porusza jeden ważny 
temat: wędkarze chcą mieć 
pewną rybę w jeziorze (nawet 
jeśli po jej złowieniu wypusz-
czą ją ponownie do wody), ale 
trzeba też pamiętać o  oso-
bach, które wędkowaniem 
się nie parają, a  na świeżą 
rybę liczą w... sklepie rybnym.

— Iława i  jej okolice to 
przede wszystkim turystyka, 
a więc i turyści, którzy przy-
jeżdżają do nas m.in. po to, 
aby zjeść świeżą rybkę. Mogą 
ją zakupić bezpośrednio w na-
szym gospodarstwie. Poza 
tym dostarczamy różne ga-
tunki ryb do restauracji, ho-
teli itd. w Iławie, Siemianach, 
Makowie i innych ośrodkach 
turystycznych —  wymie-
nia Tarasiewicz.

>>> Jest więc szansa na 
ocieplenie relacji, a  nawet 
dłuższą współpracę pomiędzy 
wędkarzami ze Stowarzysze-
nia „Miłośnicy Krainy Tysią-
ca Jezior”, a Gospodarstwem 
Rybackim. Pierwszymi tego 
przejawami były wspólne 
wyprawy na jeziora należące 
do GR Iława (m.in. Jeziorak 
Duży, Ewingi, Płaskie, Dół, 
Łabędź, Suskie, Szymbarskie, 
Gulb/Mózgowskie, Kałdunek 
Wielki). GR Iława zarybiał te 
akweny w kwietniu szczupa-
kiem (1 330 000 sztuk na-
rybku, tzw. wylęgu żerujące-
go — zdaniem specjalistów, to 
najbardziej efektywna meto-
da zarybiania), a w czerwcu 
sandaczem (trwająca kilka 
dni akcja, w  trakcie której 
„wpuszczono” do jezior 300 
tysięcy sztuk narybku let-
niego sandacza — ryby były 
większe niż w  przypadku 

zarybiania szczupakiem). 
W wyprawach rybakom towa-
rzyszyli wędkarze z MKTJ...

O KIM PISZEMY
>>> Stowarzyszenie „Miłoś-

nicy Krainy Tysiąca Jezior”
Data powstania: 2.11.2018

Cele Stowarzyszenia rea-
lizowane są w  szczególności 
w zakresie: 

— działanie na rzecz 
przywracania i utrzymywa-
nia prawidłowego ekosy-
stemu jezior i rzek Warmii 
i Mazur, 

— działanie na rzecz ochro-
ny przyrody i czystego środo-
wiska, 

— działanie na rzecz ochro-
ny wód pod kątem racjonal-
nego użytkowania zasobami 
wodnymi, 

— wspieranie instytucji 
odpowiedzialnych za ochro-
nę środowiska w  tym jezior 
i rzek,

— inicjowanie i wnioskowa-
nie zmian w celu udoskonale-
nia przepisów prawa dotyczą-
cych użytkowania wód,

— organizowanie i promo-
wanie wędkarstwa, 

— wspieranie turystyki węd-
karskiej, 

— pozyskiwanie wód w celu 
użytkowania turystyczno-
-wędkarskiego, 

— kształtowanie etyki węd-
karskiej, 

— wspierania kultury fi zycz-
nej i sportu oraz wypoczynku

— współdziałanie z podmio-
tami powołanymi do ochrony 
przyrody, ekosystemów wod-
nych; 

— tworzenie i organizowa-
nia łowisk wędkarskich na 
wodach będących we wła-
daniu Stowarzyszenia, oraz 
prowadzenie w nich racjonal-
nej gospodarki turystyczno-
-wędkarskiej 

— rozpowszechnianie idei 
wędkarstwa przed władzami 
i  instytucjami w  kraju oraz 
innymi organizacjami węd-
karskimi w kraju i zagranicą, 
a także współpracę z nimi

— popularyzowanie węd-
karstwa i działalności Stowa-
rzyszenia wśród dzieci i mło-
dzieży; 

— propagowanie sportowej 
rywalizacji wśród wędkarzy 
oraz członków Stowarzysze-
nia, poprzez organizowanie 
zawodów wędkarskich; 

— podejmowanie innych 
przedsięwzięć i pozyskiwanie 
środków służących do realiza-
cji celów Stowarzyszenia

>>> Gospodarstwo Rybackie 
Iława

Gospodarstwo Rybackie 
Iława powstało 15 kwietnia 
1949 roku. pod nazwą Zespół 
Rybacki Iława. Grunty, jezio-
ra i budynki zostały przejęte 
m.in. z Lasów Państwowych. 
Łączna powierzchnia Zespo-
łu wynosiła około 11 000 ha. 
Po wielu reorganizacjach, 
które powodowały zmianę 
powierzchni i  nazwy Zakła-
du, z  dniem 21.07.2000 r. 
powstało Gospodarstwo Ry-
backie Iława Spółka z o.o.. 

W dniu 11.05.2000r. GR 
Iława Spółka z o.o. wydzier-
żawiło od Agencji Własności 

Rolnej Skarbu Państwa Od-
dział Terenowy w Bydgoszczy, 
obiekt stawowy Mokre o łącz-
nej powierzchni 102,7237 ha, 
w  tym powierzchni zalewu 
80,72 ha. 

W dniu 20.07.2000r. wy-
dzierżawiło od AWRSP Od-
dział Terenowy w  Olsztynie 
mienie i  grunty pochodzące 
z Zakładu Rybackiego Skar-
bu Państwa w Iławie. Były to 
grunty o łącznej powierzchni 
7.071,4748 ha, w tym: jeziora 
6 808,6447 ha, stawy 145,28 
ha, powierzchnia zalewu 
131,00 ha. 

Podstawowym kierunkiem 
działania fi rmy jest gospo-
darka jeziorowa, gospodarka 
stawowa oraz sprzedaż ze-
zwoleń wędkarskich. Położe-
nie jezior, którymi zarządza 
Gospodarstwo jest bardzo 
atrakcyjne, tereny te obej-
mują południowo-zachodnią 
część województwa warmiń-
sko-mazurskiego, jest to Po-
jezierze Iławskie. Region ten 
jest zaliczany do najpiękniej-
szych zakątków Polski. Naja-
trakcyjniejszym dla turystyki 
jeziorem w tym regionie jest 
jezioro Jeziorak — szóste co 
do wielkości jezioro w kraju, 
które ma długość 27 km. Na 
Jezioraku znajduje się 16. 
bardzo interesujących wysp, 
wśród nich największa śród-
lądowa wyspa Polski — Wiel-
ka Żuława. 

— Rozwój turystyki oraz 
walory przyrodnicze naszych 
terenów sprawiają, że przyjeż-
dża tu wielu wędkarzy, którzy 
łowią w  naszych jeziorach 
sandacze, karpie, szczupaki, 
węgorze, liny oraz — w ostat-
nich latach — sumy. Gospo-
darkę karpiem prowadzimy 
na obiekcie stawowym Łody-
gowo gm. Kisielice i obiekcie 
stawowym Mokre, gm. Gru-
dziądz. Produkujemy ponad 
100.000 kg karpia handlowe-
go oraz materiał zarybienio-
wy karpia, amura, szczupa-
ka, lina i karasia pospolitego. 
Gospodarstwo jest pod stałą 
opieką lekarsko-weterynaryj-
ną. Ryby pochodzą z obiektów 
wolnych od chorób zakaźnych 
W roku 2013 uruchomiliśmy 
dodatkowy kierunek działal-
ności, jakim jest wstępna ob-
róbka ryb i sprzedaż ryb wę-
dzonych — czytamy w piśmie 
otrzymanym od GR Iława.

Mateusz Partyga

Tomasz Radziwilski, prezes Stowarzyszenia „Miłośnicy Krai-
ny Tysiąca Jezior”, podczas jednej z wędkarskich wypraw

W niektórych kwestiach nasze opinie i cele mogą się róż-
nić. Zawsze jednak można dojść do kompromisu, który 
zadowoli i nas, rybaków, i wędkarzy — zauważa dyrek-
tor GR Iława Dawid Tarasiewicz (tu podczas zimowego 
odłowu karpia)
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Tajemnice ukryte w jeziorach
HISTORIA || Przy okazji niecodziennego znaleziska toruńskich archeologów, którzy penetrując dno Jeziora Lednickiego trafi li na pozostałości 
umocnień brzegowych z X wieku, przypominamy o podobnym, do którego doszło w wodach naszego pięknego Jezioraka. 

O
głoszone niedawno 
efekty prac archeo-
logów z Uniwersy-
tetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu 

są niezwykle spektakularne... 
Przedmioty znalezione przez 
nich podczas przeczesywania 
dna Jeziora Lednickiego po-
chodzą z czasów panowania 
Mieszka I. Część z nich można 
datować na X wiek, czyli cza-
sy funkcjonowania starszego 
z mostów. Do najcenniejszych 
należy miecz jednoręczny po-
chodzący właśnie z tego wie-
ku. Pierwsze analizy sugerują, 
że znajduje się na nim inkru-
stowany krzyż. Podobnie da-
tować można również dwa 
topory, z  których jeden jest 
bogato zdobiony. Jeszcze nie 
wiadomo, czym był inkrusto-
wany – informują badacze .

Co jeszcze znaleziono na 
dnie jeziora? Fragmenty mi-
litariów datowane na XIII-
-XIV wiek –  bełty do kuszy 
oraz groty do strzał. Wśród 
znalezisk znalazł się również 
doskonale zachowany topór 
oraz głownia miecza wyko-
nana z brązu. 

Skąd taka obfi tość zabytków 
na dnie jeziora? Najprawdo-
podobniej są one pozosta-
łościami po potyczkach ry-
cerskich, które odbywały się 
wówczas na terenie gródka 
stożkowatego, czyli dzisiejszej 
wyspy Ledniczki. 

To właśnie tam mieściła 
się siedziba rycerska, a nie-
wykluczone, że i  skromna 
rezydencja kasztelana. Aby 
sforsować tafl ę jeziora Led-
nickiego, należało przedo-
stać się na wyspę korzysta-
jąc z  przeprawy mostowej. 
To właśnie pozostałości po 
tej konstrukcji zostały zna-
lezione przez badaczy.

W opinii specjalistów naj-
cenniejszym znaleziskiem są 
elementy umocnień brzego-
wych, które zostały wznie-
sione ponad  tysiąc lat temu 
z belek dębowych. Wiek tych 
pozostałości udało się określić 
przy zastosowaniu metody 
dendrochronologicznej, która 
wykazała, że drzewo zostało 
ścięte około roku 980, czyli za 
panowania Mieszka I. Elemen-
ty konstrukcji średniowiecznej 
infrastruktury wodnej są jed-
nym z najcenniejszych odkryć 
archeologicznych. Toruńscy 
naukowcy mają na swoim kon-

cie kilka podobnych sukcesów. 
Jeden z największych dotyczy 
odkrycia w naszym regionie. 

To był 2013 rok. Szczegółowe 
badania akwenów Pojezierza 
Iławskiego, które nadzorował 
prof. Andrzej Pydyn z UMK, 
pozwoliły odkryć złożone kon-
strukcje drewniane, stanowią-
ce pozostałości średniowiecz-
nych przepraw mostowych. Na 
pierwsze podwodne znaleziska 
badacze natrafili penetru-
jąc dno jeziora Łodygowo. 
Wzmianki o drewnianych kon-
strukcjach z doby średniowie-
cza na tym terenie pojawiły się 
już w XIX wieku. Archiwalne 
źródła oraz widok charaktery-
stycznych pali podczas niskie-
go stanu wody potwierdziły 
przypuszczenia specjalistów 
z  toruńskiego uniwersytetu. 
Szczegółowe badania autor-
stwa  prof. dr hab. Tomasza 
Ważnego wykazały, iż jeden 
z mostów wiodących na tzw. 
wyspę Kurhanów powstał lub 
był naprawiany w 1333 roku. 
Niewykluczone, że drewnia-
na przeprawa mogła funkcjo-
nować w wieku XII, a nawet 
wcześniej –  na co wskazuje 
materiał zabytkowy.

 Wyspa Kurhanów w  opi-
nii historyków musiała być 
istotnym ośrodkiem władzy 
lub kultu, ponieważ z liniami 
brzegowymi łączyły ją aż dwie 
przeprawy mostowe – każda 
o długości ok. 200m. Na uwa-
gę zasługuje także architektu-
ra terenu, która wykazała, że 
położenie mostów zaplano-
wano w taki sposób, aby ich 

przyczółki były ulokowane 
w obszarze bramy prowadzą-
cej do grodu. 

Zespół archeologów z  To-
runia poszedł za ciosem. To 
umożliwiło im odkrycie ko-
lejnych czterech przepraw 
mostowych. Tym razem pod 
lupę wzięto jezioro Jeziorak 
oraz jego odnogi. Analiza 
materiału zabytkowego oraz 
badania dendrochronolo-
giczne datują odnalezione 
elementy konstrukcji na XI, 
XII i XIII wiek. 

Najstarsze z odkryć to most 
przecinający przesmyk oddzie-
lający jeziora Płaskie i Jeziorak, 
który powstał w  zasadniczej 
części z drewna ściętego w la-
tach 1055-1056. Był ważnym 
elementem szlaku komunika-
cyjnego prowadzącego w głąb 
Prus – mówił w trakcie badań 
dr hab. Andrzej Pydyn z Cen-
trum Archeologii Podwodnej 
UMK w Toruniu.

Realizacja projektu umoż-
liwiła ponadto określenie 
konkretnej lokalizacji prze-
prawy mostowej prowadzą-
cej ku północnemu krańcowi 
wyspy Wielka Żuława. Bada-
nia dendrochronologiczne 
wykazały, iż średniowieczna 
konfi guracja została wznie-
siona w  latach 1268-1269, 
a  jej zróżnicowany materiał 
sugeruje, że była w praktycz-
nym zastosowaniu w okresie 
kolejnych wieków. Naukowcy 
podkreślają, że istnieje wy-
sokie prawdopodobieństwo 
obecności kolejnej przeprawy 
w  obrębie wyspy Kobiecak. 

Niewielka konstrukcja łą-
czyła wyspę z północnej czę-
ści Jezioraka z lądem stałym. 
Wskazują na to drewniane 
rumowiska i  osady wykryte 
przy użyciu georadaru, który 
określił interesujące anomalia 
poniżej dna. 

 Od badań prowadzonych 
przez toruński zespół na-
ukowców minęło już kilka 
lat. Czy archeolodzy z UMK 
planują powrócić do północ-
no-wschodniej części kra-
ju w  celu podjęcia nowych 
– średniowiecznych tropów?  

— Kraina Tysiąca Jezior to 
inspirujący i fascynujący świat 
z perspektywy archeologicznej. 
Znajdujące się na tym obsza-
rze pradziejowe osady na-
wodne wciąż są interesującym 
przedmiotem badań. To wciąż 
temat rozwojowy – podkreśla 
prof. Andrzej Pydyn. — Inną, 
intrygującą kwestią są również 
średniowieczne konstrukcje 
w  obrębie Jezioraka. Na tym 
obszarze istnieje jeszcze kilka 
lokalizacji, które warto przeba-
dać pod kątem archeologii pod-
wodnej. Jestem pewien, że dna 
jezior zlokalizowanych w tym 
regionie skrywają wiele śred-
niowiecznych tajemnic, które 
zamierzamy odkryć – obiecuje 
prof. Pydyn.

Jednak najciekawsze odkry-
cie tego sezonu badawczego 
dokonane zostało przez ze-
spół prowadzący poszuki-
wania podwodne. Odkrycie, 
które uznać można za sen-
sacyjne, dokonane zostało 
przez ekipę archeologów 

podwodnych pracujących pod 
kierunkiem dr hab. Andrzeja 
Pydyna z  Instytutu Archeo-
logii Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w  Toruniu, któ-
ra penetrowała dno jeziora 
w pobliżu badanego wykopa-
liskowo przez zespół pod kie-
runkiem dr Jacka Wysockiego 
z UKSW krzyżackiego gródka 
stożkowatego położonego na 
wyspie Wielka Żuława. Ar-
cheolodzy podwodni natknę-

li się na rzędy pali dębowych 
prowadzące z wyspy w kierun-
ku północnym. Są to pozosta-
łości wczesnośredniowiecz-
nego mostu prowadzącego 
z wyspy na ląd stały. Udało się 
ustalić, że pobrane do analizy 
dendrochronologicznej prób-
ki drewna pochodzą z dębów 
ściętych zimą 1268/1269, 
w czasie drugiego powstania 
Prusów przeciw Zakonowi 
(1260-1274).  Mateusz Marciniak

Prace na Jezioraku
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Niesłychane znalezisko: grot włó czni 

Wczesnoś redniowieczny miecz tuż  po wydobyciu

W Jezioraku

Fo
t.

 M
at

eu
sz

 P
op

ek



gazetailawska.pl || piątek || 28.08.2020dodatek edukacyjno-sportowy str. 9-15

20120ilzi-a-M

 REKLAMA 

WRACAMY DO NAUKI I DO TRENINGU!

Co się zmieni w szkołach?
EDUKACJA || Po wielu rozważaniach oraz rozmowach przeprowadzonych z dyrektorami placówek miejskich, decyzją burmistrza 1 września 
iławskie szkoły podstawowe rozpoczynają pracę w systemie stacjonarnym.

B
azując na wytycznych 
Głównego Inspekto-
ra Sanitarnego, re-
komendacjach Mini-
sterstwa Zdrowia oraz 

Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej, przygotowane zostały 
procedury zapewniające ucz-
niom i nauczycielom możliwie 
bezpieczne warunki do nauki 
i pracy. – Jedną z pierwszych 
rzeczy był zakup podajników 
do jednorazowych ręczników, 
mydła, środków dezynfekcyj-
nych, który pozwala na bez-
dotykową obsługę – wyjaśnia 
zastępca burmistrza Dorota 
Kamińska. –  Zapewniliśmy 
środki ochrony osobistej, 
maski, przyłbice, fartuchy, 
osłony, wyposażenie w sprzęt 

i  urządzenia do utrzymania 
reżimu sanitarnego.

Dostosowano plany zajęć 
uczniów, zmieniono organiza-
cję pracy szkół. Poza lekcjami 
informatyki i wychowania fi -
zycznego, uczniowie będą 
korzystali z  jednej sali. Na-
uczyciele będą przemieszczali 
się do uczniów, szkoły będą 
podzielone na strefy ograni-
czające możliwość kontaktu 
uczniów między sobą. Zasadą 
jest ograniczenie komunika-
cji między piętrami, bryłami 
budynków, uruchomienie 
wszystkich wejść. Uczniowie 
będą mieli wydłużane prze-
rwy na zjedzenie posiłku, 
młodsi będą mogli jeść posił-
ki w czasie lekcji. Inaczej będą 

funkcjonowały szkolne szat-
nie. Uczniowie będą zobowią-
zani do noszenia maseczek 
poza salą lekcyjną. Gabinety 
będą poddawane dezynfekcji 
przy zmianie korzystających 
z nich uczniów. 

Na teren szkoły wstęp będą 
mieli tylko uczniowie, na-
uczyciele i pracownicy szkoły. 
W pierwszym okresie zostanie 
wyłączona możliwość udo-
stępniania, wynajmowania 
pomieszczeń szkolnym innym 
podmiotom, stowarzyszeniom, 
osobom fi zycznym, by dopra-
cować wdrażane procedury.

Co w  sytuacji podejrzenia 
wirusa? W  szkołach będzie 
wyznaczone pomieszczenie, 
do którego będzie przeno-

szone dziecko w sytuacji po-
dejrzenia u  niego zakażenia 
COVID-19, w  przypadku 
gorączki, kaszlu, pojawieniu 
się niejednoznacznych obja-
wów. W przypadku wystąpie-

nia niepokojących objawów 
u ucznia, rodzice będą zobo-
wiązani do zabrania dziecka 
ze szkoły i  udania się z  nim 
do lekarza. W  przypadku 
potwierdzenia przez lekarza 

zachorowania, rodzice lub 
Powiatowa Stacja Sanitarno–
Epidemiologiczna powiada-
miają szkołę. O dalszym po-
stępowaniu decyduje PSSE, 
która dokonuje oceny sytuacji 
i powiadamia szkołę o ewen-
tualnej konieczności podję-
cia kolejnych kroków, w tym 
także zawieszenia pracy 
szkoły i kierowania uczniów 
do nauki zdalnej. W sytuacji 
zwiększenie się zagrożenia 
epidemicznego dyrektorzy 
szkół po uzgodnieniu z Urzę-
dem Miasta i zaopiniowaniu 
przez Powiatowego Inspek-
tora Sanitarnego, będą mogli 
podjąć decyzję o  nauczaniu 
zdalnym lub mieszanym (hy-
brydowym).  red.
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NOWE
ul. Sienkiewicza 28

wjazd naprzeciw Orlenu)

Dawid 
Tarasiewicz
tel. 604 173 866

 

21320ilzi-a-M

Maria Madej 
600 991 071 502 639 351 662 146 539

KONTAKT DO TRENERÓW:

19620ilzi-a-M

tel. 607 954 020, 601 331 207

 
 

-

-
-

w tym treningi do OCR 
i ultramaratonów

 

-G20520ilzi-A

                               tel. 89 644 85 39, 89 649 16 04
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Szkoła Językowa British School
Iława, ul. Sobieskiego 45  

(nad Bankiem Millennium)

Biuro czynne pn.-pt. 12.00-17.00
tel. 793 150 160, 89 648 70 16

www.britishschool.pl  
e-mail: ilawa@britishschool.pl

Znajdź nas na  /British School Iława

SZKOŁA JĘZYKOWA JAK MAŁO KTÓRA! JESTEŚMY DLA WAS  
– ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA STACJONARNE LUB ON-LINE
Wysoka jakość nauczania, wdrażanie nowości, pasja lektorów do nauki to my. 

Z TYM KUPONEM RABAT NA KURS 150*
 zł

Uczymy poprzez zabawę 

21720ilzi-a-M 20620ilzi-a-M

WE WTORKI I CZWARTKI

GODZ. 17.00 

GRUPA ZAAWANSOWANA 

W WIEKU 12-25 LAT

GODZ. 18.30 

604 902 313tel. 

ZAPRASZA 

NA 

TRENINGI



ga
ze

ta
ila

w
sk

a.
p
l 
||
 p

ią
te

k 
||
 2

5.
10

.2
01

9
 |
| 
re

kl
am

a
12

19720ilzi-d-M



ga
ze

ta
ila

w
sk

a.
p
l 
||
 p

ią
te

k 
||
 2

5.
10

.2
01

9
 |
| 
re

kl
am

a
13

19720ilzi-d1-M



ga
ze

ta
ila

w
sk

a.
p
l 
||
 p

ią
te

k 
||
 2

8.
08

.2
02

0 
||
 r

ek
la

m
a

14

19920ilzi-a-M

ZAPISZ DZIECKO 
do przedszkola Mozart
TRWAJĄ ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2020/21

Przedszkole Mozart znajduje się w odnowionym nowoczesnym budynku dostosowanym dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych, z szatnią o pow. 40 m2, monitorowanym parkingiem przy placówce i kolorowym placem zabaw 

z certyfi kowanymi urządzeniami.

PRZEDSZKOLE MOZART
IŁAWA, UL. WYSZYŃSKIEGO 39

tel. 504 275 220

PROFESJONALNA KADRA 
Nasza kadra, która pozostaje do Państwa dyspozycji to 
dyrektor z 30-letnim stażem, nauczyciele mianowani 

i dyplomowani, kadra wspomagająca z wykształceniem 
pedagogicznym, opieka psychologa, logopedy, 

fi zjoterapeuty, oligofrenopedagoga. Nauczyciele 
języka angielskiego, rytmiki i muzyki. Stała opieka 

paramedyczna.

DZIENNY KOSZT WYŻYWIENIA 
TO TYLKO 5 ZŁ 

Przedszkole dysponuje własną kuchnią, smaczne i zdrowe jedzenie 
dostosowane jest do indywidualnych potrzeb dziecka, zmienny jadłospis, 

rozliczenie tylko za dni faktycznego pobytu dziecka w placówce.

CZESNE MIESIĘCZNIE 400ZŁ
W cenie otrzymują Państwo serwis placówki w pełnym zakresie 

z dostępem do wszystkich specjalistów i zajęć dodatkowych, 
ubezpieczenie dziecka oraz zakup materiałów 

szkolnych – wyprawki dla dziecka. 

PRZEDSZKOLE CZYNNE W GODZ. 6:30-18:30

BEZ UKRYTÓW KOSZTÓW!
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Susz i ZalewoNabór do sekcji

PIECHOTKA TEAM
KLUB SPORTOWY

tel. 722 127 688

ZALEWO   

17.00
18.15
19.30

SUSZ  

17.00
18.00-20.00

20420ilzi-a-M

Nowe Studio Optyczne 
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32520luzl-d-M

Poszukujemy kandydatów/kandydatek na stanowisko:

-

 „Operator Wózka 
 31.08.2020 r.

3319ilzi-a-M

Punkt grupy

SKŁAD BUDOWLANY 
KISIELICE

RYSZARD NIEDZIAŁKOWSKI
Firma przyjazna klientom od 1986 roku

SZEROKI ASORTYMENT 
MATERIAŁÓW 

W NAJLEPSZYCH CENACH
OKNA PCV, ALU, DRZWI, MONTAŻ

KISIELICE ul. Mickiewicza 14 (wylot na Biskupiec)

 e-mail: w.z.u.h@wp.pl

b b

b

I I

32520luzl-a-M

Poszukujemy kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Elektryk

-

rekrutacja.lubawa@inter.ikea.com „Elektryk”

32520luzl-c-M

Poszukujemy kandydatów/kandydatek na stanowisko:

 CV  
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W
szystkie wyda-
rzenia organi-
zowane przez 
ICK odbywają 
się zgodnie z wy-

tycznymi Ministerstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Głównego Inspektora 
Sanitarnego dla organizatorów 
wydarzeń kulturalnych i  roz-
rywkowych w trakcie epidemii 
wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. 
Przestrzegany jest reżim sani-
tarny oraz dbałość o  bezpie-
czeństwo artystów, gości oraz 
pracowników ICK. 

Zrealizowano następujące wy-
darzenia:

1 sierpnia – w tym dniu ICK 
zrealizowało dwa wydarzenia.

O godzinie 17:00 w Kinotea-
trze „Pasja” odbył się spektakl 
teatralny pt. „Urodziny… u ro-
dziny”. W rolę aktorów wcielili 
się członkowie Iławskiej Grupy 
Aktorskiej. 

O godzinie 20:00 w Amfi tea-
trze Miejskim w Iławie odbyła 
się kolejna edycja „Szant nad 
Jeziorakiem”. Tegoroczny-
mi gwiazdami koncertu były 
zespoły: „EKT Gdynia” oraz 
„Ryczące Dwudziestki”. Sprag-
niona pieśni żeglarskich pub-
liczność, nie mogąc się docze-
kać tej imprezy, która co roku 
od wielu lat wpisywana jest 
w kalendarz imprez miejskich, 
licznie przybyła do amfi teatru. 

7 –  9 sierpnia –  Preludium 
do 50. Międzynarodowego 
Festiwalu Old Jazz Meeting 
„Złota Tarka”

Z uwagi na sytuację związaną 
z epidemią, wielkoformatowy 
Festiwal OJM „Złota Tarka” 
nie mógł się odbyć. Iławskie 
Centrum Kultury postanowi-
ło jednak nie zawieść miłośni-
ków jazzu i zorganizować cykl 
trzech wieczorów muzycznych 
w  ramach Preludium do 50. 
Międzynarodowego Festiwa-
lu Jazzu Tradycyjnego Old 
Jazz Meeting „Złota Tarka”. 
W  rolę konferansjera wcielił 
się Paweł Sztompke –  znany 
i  ceniony polski dziennikarz 
i recenzent muzyczny, a ogól-
nopolski patronat medialny 
objęła redakcja JazzPRESS. 
Patronat nad wydarzeniem 
objęły również lokalne media 
– redakcje: Meloradia, InfoIła-
wy i Gazety Iławskiej.

W piątek, o godz. 19:00 ofi -
cjalnie rozpoczęto Preludium. 

Złota Parada Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej z Zespołu Szkół 
im. Bohaterów Września 1939 
roku wraz z  absolwentami 
przyciągnęła wzrok każdego, 
kto znalazł się w pobliżu prze-
biegu jej trasy. Publiczność 
gromadząca się za orkiestrą, 
poruszona pozytywnymi wi-
bracjami instrumentów dętych, 
podążała prosto do Amfi teatru 
im. Louisa Armstronga, gdzie 
miała przyjemność wysłu-
chania koncertu w  wykona-
niu obecnych orkiestrantów 
i absolwentów. Zwieńczeniem 
występu był utwór „Oye Como 
Va” śpiewany wspólnie z pub-
licznością zgromadzoną w iław-
skim amfi teatrze.

Od godz. 20:00 staliśmy się 
odbiorcami jazzu tradycyj-
nego z  najwyższej półki. Mi-
chał Jaros Band (skład: Piotr 
Wrombel –  pianino, Michał 
Jaros – kontrabas, Paweł Do-
browolski – perkusja, Karolina 
Beimcik – wokal) i Józef Eliasz 
Band (skład: Bogdan Hołow-
nia –  pianino, Józef Eliasz 
– perkusja, Joanna Czajkow-
ska – wokal) poruszali zmysły 
słuchaczy, dawkując przez cały 
wieczór porcje muzycznych 
emocji. Solowe popisy Józefa 
Eliasza na perkusji zostaną 
z  publicznością do przyszło-
rocznej edycji Festiwalu.

8 sierpnia – drugi dzień jazzu 
nad Jeziorakiem to kolejny sze-
roki i słoneczny uśmiech pogo-
dy, która dopisywała uczestni-
kom wydarzenia od samego 
początku aż do wieczoru nie-
dzielnego. Na scenie iławskiego 
amfi teatru Iławskie Centrum 
Kultury gościło Warszawską 
Orkiestrę Sentymentalną 
w składzie: Gabriela Mościcka 
(wokal), Lena Nowak (klar-
net), Kazimierz Nitkiewicz 
(trąbka), Mateusz Kowalski 
(perkusjonalia), Jakub Fedak 
(wibrafon), Łukasz Owczyn-
nikow (kontrabas), Krzysztof 
Baranowski (kontrabas) oraz 
Adę Kiepurę Quintet (skład: 
Michał Salamon –  pianino, 
Krzysztof Gradziuk –  perku-
sja, Michał Jaros – kontrabas, 
Grzech Piotrowski –  sakso-
fon, Ada Kiepura –  wokal). 
Warszawska Orkiestra Senty-
mentalna zabrała publiczność 
w sentymentalną podróż do ko-
rzeni polskiego jazzu i pozwoli-
ła słuchaczom rozsmarować się 
w dawnych melodiach polskiej 
przedwojennej rewii, kabare-
tu i fi lmu. Ady Kiepury można 
byłoby słuchać godzinami, nie 
odrywając przy tym wzroku od 
jej osoby. Jej oryginalne inter-
pretacje znanych jazzowych 
utworów wywoływały żywe 
reakcje publiczności. 

Niedziela 9 sierpnia 2020 
r. była ostatnim dniem cyklu 
trzech wieczorów koncerto-
wych wpisujących się w ramy 
Preludium do 50. Między-

narodowego Festiwalu Jazzu 
Tradycyjnego Old Jazz Mee-
ting „Złota Tarka”. Na scenie 
iławskiego amfi teatru gości-
liśmy Grzecha Piotrowskiego 
(saksofon), Krzysztofa Dysa 
(pianino) i  Monikę Borzym 
(wokal). Tworząc zespół, wy-
konali bogaty program pełen 
muzycznej harmonii, solowych 
jazzowych improwizacji, prze-
platanych refl eksjami Moniki.

14 sierpnia w  Galerii przy 
ratuszu odbyła się PoSTE-
Dówka organizowana wspól-
nie z  Miejską Biblioteką 
Publiczną, Urzędem Miasta 
Iława oraz dwoma Stowarzy-
szeniami: Od-Ważne i SART. 
Był to wyjątkowy i  nastrojo-
wy wieczór z poezją. Monika 
Świst, Janusz Król, Ireneusz 
Paliński, Mariusz Józefowicz, 
Magda Kawala oraz gwiazda 
tegorocznej edycji – Janusz Ra-
dek, uświetnili to wydarzenie 
utworami Edwarda Stachury, 
twórczością własną oraz innych 
polskich poetów.

15 sierpnia o godzinie 17:00 
w Kinoteatrze Pasja odbył się 
spektakl teatralny, pt. „Pan 
Kejk”, który dedykowany jest 
dla rodzin z dziećmi (powyżej 
7 roku życia) osadzony w ko-
miksowym świecie pełnym 
absurdów, bezcelowości celo-
wych działań, nierzeczywistości 
rzeczywistych sytuacji, lenistwa 
pracowitych i słabości silnych. 
Razem z  tytułowym Panem 
Kejkiem podróżujemy z Kej-
kolandii do Popolandii, gdzie 
główny bohater, w  komikso-
wych okienkach, przegląda 
kolejne sceny z  codziennego 
życia mieszkańców. 

Było to kolejne wydarzenie 
wpisujące się w  projekt: Od 
kontemplacji do inspiracji 
–  Teatr Tańca na scenie Ki-
noteatru „Pasja” w Iławie pod 
honorowym patronatem Bur-
mistrza Miasta Iławy. Spektakl 
współorganizowany był przez 
Instytut Muzyki i Tańca w ra-
mach Programu Scena dla 
Tańca 2020.

21 sierpnia w  Amfiteatrze 
Miejskim w  Iławie odbył się 
koncert hip-hopowy, skiero-
wany głównie do młodzieży. 
Główną gwiazdą wieczoru był 

polski raper Kękę. Tego dnia 
na iławskiej scenie pojawili się 
również artyści wywodzący się 
z iławskiego podwórka hip-ho-
powego: Wasiak oraz Martyn 
Jakubowski, którzy przygoto-
wali publiczność do głównego 
koncertu. Frekwencja na tym 
wydarzeniu była rekordowa. 
Iławskie Centrum Kultury 
sprzedało ponad 500 biletów, 
co świadczy o potrzebie organi-
zowania tego typu koncertów 
w przyszłości. 

22 sierpnia – tego dnia rów-
nież mieliśmy okazję wziąć 
udział w kilku wydarzeniach.

Od godziny 10:00 w Galerii 
przy ratuszu miał miejsce Eko 
Jarmark zorganizowany przez 
Stowarzyszenia: SART i  Od-
-Ważne Iława współorganizo-
wany przez Iławskie Centrum 
Kultury. Była to pierwsza tego 
typu impreza w Iławie i okazja, 
by wybrać się na ekologicz-
ne zakupy. W  targach wzięli 
udział lokalni eko wytwórcy 
i producenci, ale także artyści 
i  rzemieślnicy wykorzystują-
cy w swoich pracach surowce 
naturalne lub z recyklingu. Ci, 
którzy zdecydowali się przyjść 
na to wydarzenie, mieli możli-
wość zakupu m.in. naturalnych 
mydełek, kosmetyków, świec, 
biżuterii, rękodzieł, ale także 
swojskich wędlin, mięsa, mio-
dów i pieczywa.

O godzinie 11:00 w kinotea-
trze  miało miejsce spotkanie 
podsumowujące warsztaty 
animacji poklatkowej pn. „Le-
gendy iławskie”, oraz premiera 
fi lmu krótkometrażowego pt. 
„O Króliczej Górze”, będącego 
owocem pracy uczestników 
owych warsztatów.  

Sceny do fi lmu zostały za-
aranżowane przez dzieci sa-
modzielnie, przy wykorzysta-
niu własnych pomysłów oraz 
wyobraźni. Film przedstawiał 
świat widziany oczami dzie-
cka. Zadanie realizowane było 
przez Iławskie Centrum Kultu-
ry w ramach projektu „Polska 
moją Ojczyzną, Polska moim 
Domem” pod honorowym pa-
tronatem Burmistrza Miasta 
Iławy oraz Przewodniczące-
go Rady Miejskiej w  Iławie. 
Dofinansowano je ze środ-

ków Programu Wieloletniego 
NIEPODLEGŁA na lata 2017-
2022 w ramach Programu Do-
tacyjnego „Niepodległa”.

O godzinie 20:00 w  Am-
fi teatrze Miejskim Iławskie 
Centrum Kultury Zaprosiło 
na Muzyczny Stand-up Cze-
sława Mozila. Było to połącze-
nie monodramu, stand-upu 
i  koncertu jednego z  najpo-
pularniejszych współczesnych 
artystów – Czesława Mozila. 
Czy bycie alternatywnym ar-
tystą daje popularność wśród 
dresiarzy? Polska widziana 
z  perspektywy podwójnego 
emigranta, żyjącego między 
Danią a  Polską, kochające-
go absurdy obu tych krajów 
i  patrzącego na wszystko 
z humorem. Historie z życia, 
opowiedziane za pomocą 
największych hitów Czesława. 

O godzinie 19:30, przed wy-
stępem Mozila, byliśmy świad-
kami koncertu Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej z towarzysze-
niem jej absolwentów. Orkie-
stra wykonała wspólnie z Mo-
zilem jego największy przebój 
–  „Maszynka do świerkania”. 
Koncert ten był zwieńczeniem 
Przemarszu Pokoleń – Muzyka 
w sercu zorganizowanego przez 
Młodzieżową Orkiestrę pod 
batutą kapelmistrza Michała 
Kowalewskiego ku pamięci 
ich wspaniałego nauczyciela - 
Bogdana Olkowskiego. 

23 sierpnia o godzinie 17:00 
w Kinoteatrze Pasja odbył się 
spektakl teatralny pt. „Długi 
Łykend” z  doborową obsa-
dą polskich aktorów: Mają 
Berełkowską, Katarzyną 
Walter, Piotrem Cyrwusem 
i  Wojciechem Nowickim. 
Autorem jest Norm Foster. 
Jego sztuki doczekują się 
rocznie około 150 rożnych 
adaptacji. Na swoim koncie 
ma również kilka musicali. 
Publiczność zgromadzona 
tego dnia w Kinoteatrze była 
zachwycona wydarzeniem. 
Z  niecierpliwością czekają 
na kolejne spektakle organi-
zowane przez Iławskie Cen-
trum Kultury.

24 sierpnia o godzinie 17:00 
Iławskie Centrum Kultury 
zaprosiło do Kinoteatru na 
wieczorek poetycki Janusza 
Olszewskiego. Pan Janusz to 
niebywale błyskotliwy czło-
wiek, który sporo wie o każdej 
dziedzinie, hobbysta i  kolek-
cjoner, sprawnie poruszający 
się w  świecie komputerów 
i  nowinek technologicznych 
- na każdą okazję ma do opo-
wiedzenia jakąś ciekawą hi-
storię. A ponadto pisze piękne 
bliskie sercu wiersze, jak rów-
nież wciągające opowiadania. 
Zadanie realizowane zostało 
przez Iławskie Centrum Kul-
tury w ramach projektu „Polska 
moją Ojczyzną, Polska moim 
Domem” pod honorowym pa-

tronatem Burmistrza Miasta 
Iławy oraz Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Iławie.

Dofi nansowano je ze środ-
ków Programu Wieloletniego 
NIEPODLEGŁA na lata 2017-
2022 w ramach Programu Do-
tacyjnego „Niepodległa”.

W sierpniu Iławskie Cen-
trum Kultury zorganizowało 
trzy wydarzenia, które wpisa-
ły się w nowy cykl pn. „Muzyka 
w Parku z ICK”. Skierowany jest 
on do spacerowiczów, prze-
chodniów, klientów barów 
i restauracji w Parku Miejskim, 
mieszkańców oraz turystów. 

W ramach cyklu odbyły się 
następujące wydarzenia.

9 sierpnia o  godzinie 17:00 
– Największe szlagiery polskiej 
i światowej muzyki rozrywko-
wej w wykonaniu zespołu mu-
zycznego Bil.

16 sierpnia o godzinie 16:00 
– zagrał Sztywny Rumpel z re-
pertuarem pieśni i  piosenek 
żeglarskich 

21 sierpnia o godzinie 16:00 
–  ICK zaprosiło na koncert 
w  wykonaniu Wojciecha Ol-
szewskiego pt. „Mój świat gi-
tarą malowany”. 

Nowy cykl działań w Parku 
Miejskim cieszył się bardzo 
dużym zainteresowaniem pub-
liczności. Warto, aby Iławskie 
Centrum Kultury rozważyło 
jego kolejne edycje w przyszłym 
sezonie wakacyjnym.  

Iławskie Centrum Kultu-
ry zaprasza jeszcze na dwa 
koncerty do Amfi teatru Miej-
skiego w ramach Muzyczne-
go Zakończenia Wakacji, 
które odbędzie się w dniach 
29 –  30 sierpnia. Pierwsze-
go dnia wystąpią: Pięć Dwa 
oraz Luxtorpeda, drugiego 
zaś – Natalia Nykiel. Więcej 
informacji uzyskać można na 
fanpage’u ICK na Facebooku 
oraz na stronie internetowej 
www.ickilawa.pl. 

Warto wspomnieć o tym, iż 
seanse filmowe w  Kinotea-
trze „Pasja” odbywają się, co 
prawda w reżimie sanitarnym 
z dostępną połową miejsc, ale 
zgodnie z bogatym repertua-
rem zamieszczonym na stro-
nie internetowej ICK. Tam 
również można zakupić bilet 
wstępu na fi lm oraz inne wy-
darzenia organizowane przez 
Iławskie Centrum Kultury.  ICK

-G88120gggi-A

 

nad jeziorem
 tel. 533 634 900

 REKLAMA 

Sierpień w Iławskim Centrum Kultury
W SIERPNIU IŁAWSKIE 
CENTRUM KULTURY 
KONTYNUOWAŁO 
DZIAŁANIA WPISUJĄCE 
SIĘ W CYKL PN. „LATO 
Z IŁAWSKIM CENTRUM 
KULTURY”.
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Zachód 28.08

PRACA

FIRMA TAXInonstop zatrudni 

oraz pracownika biurowego 

@

OCHRONA

OPIEKA,

OPIEKUNKO

SPRZEDAM

KOJEC

NML

NML

OSTRÓDA,

SPRZEDAM

WWW.DOMKIANGIELSKIE.
PL,

WYKONUJEMY

KUPIĘ

SZKLANE

NIERUCHOMOŚCI

!-KANCELARIA

LAS

LUBAWA

LUBAWA

LUBAWA.

LUBAWA.

NML

NML

NML

NML

NML

NML

NML

NML

SPRZEDAM

SPRZEDAM

SPRZEDAM

SPRZEDAM

AUTO-MOTO

KIA

NISSAN

NML

NML

NML

NML

SEAT

TOYOTA

USŁUGI

BUDOWA

BUDOWA

FIRMA

MALOWANIE

RENOWACJA

SERWIS

SZPACHLOWANIE,

TYNKI

RÓŻNE

SPRZEDAM

NAUKA

GWARA:

ZWIERZĘTA

NML

NML

ROLNICTWO

zwierzęta hodowlane

!

KOKOSZKI

NML

NML

RYBY

maszyny rolnicze

MIESZALNIK

PRASA

SPRZEDAM

ciągniki

URSUS,

produkty rolne

NML

SPRZEDAM

SPRZEDAM

ZIEMNIAKI niesortowane 

inne

ORKA,

SPRZEDAM

mp-otbr-7041 -O

Treść:……………………………………………………….………….…………………………………………

………………………………………....................................................................................
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…………………………...........................……… Daty emisji: ………...........…………….……

1 emisja: 5 zł (z VAT) 
3 emisje: 10 zł (z VAT)

KUPON NA OGŁOSZENIE DROBNE W TYGODNIKU
dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności
gospodarczej (maksymalnie do 10 słów)
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Adres: …………………..................................................................................……………………

Nr tel.: .................................................... Nr dowodu osobistego: ..................................
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UWAGA, UTRUDNIENIA 
W RUCHU DROGOWYM!Są też nasze zdjęcia!

WYSTAWA || Fotografi e i dokumenty prezentujące historię i sukcesy Jezioraka, 
a także jego związki z Iławą przedstawia wystawa „75 lat Jezioraka Iława”.

W
ystawę otwarto 
we wtorek (25 
sierpnia) w Ga-
lerii Jazzowej 
przy iławskim 

ratuszu w związku z obchoda-
mi 75-lecia powstania klubu 
z ulicy Sienkiewicza. Wśród 
zdjęć są także te wykonane 
przez dziennikarzy „Gaze-
ty Iławskiej”.

>>> Zgodnie z przygotowa-
nym przez klub planem ob-
chodów 75-lecia, 25 sierpnia 
miała miejsce premiera wy-
jątkowej ekspozycji jubileu-
szowej. Na wystawie można 
zobaczyć materiały archiwal-
ne, z których duża część bę-
dzie zaprezentowana po raz 
pierwszy. Zwiedzający, poza 
zdjęciami i  „profi lami” naj-
słynniejszych zawodników 
i trenerów, zobaczą także do-
kumenty przedstawiające 
najwyższe w  historii Jezio-
raka zwycięstwo, legendarną 
drużynę „Młodych Orlików” 
stworzoną przez jednego 
z założycieli klubu Zygmunta 
Otolskiego, czy też kluczowe 
momenty w  historii klubu. 
Przypomniano największe 
sukcesy w 75-letniej historii 
„J” —  nie tylko tytuły i  pu-
chary zdobywane w  kraju, 
ale także mecz z  reprezen-
tacją Polski, grę w  ćwierćfi -
nale Pucharu Polski w 1995 
r. czy dwukrotny awans do 
II ligi w  sezonie 1994/95 
i 2007/2008. 

— To wielki zaszczyt i  za-
razem ogromna duma być 
świadkiem tak wyjątkowe-
go jubileuszu najbardziej 
utytułowanego klubu spor-
towego w regionie — mówi 

prezes klubu, Andrzej 
Sobiech. —  Wielokrotnie 
podkreślaliśmy, że naszą 
odpowiedzialnością jest 
przybliżyć tę piękną histo-
rię jak najszerszemu gronu 
odbiorców. Traktujemy to 
wręcz jak misję edukacyj-
ną. Mam nadzieję, że wy-
stawa spotka się z  dobrym 
przyjęciem i wszyscy miesz-
kańcy jak i przyjezdni będą 
mogli poznać jeszcze lepiej 
historię klubu jak i  histo-
rię miasta. Zależy nam, by 
wszyscy odwiedzający gale-
rię mieli okazję zapoznać się 
ze wspaniałą historią klubu 
i  przyłączyć się do wspól-
nego celebrowania 75-lecia 
Jezioraka Iława —  dodaje 
prezes Jezioraka. 

Wystawa składa się z ponad 
20 plansz rozstawionych 
w  Galerii Jazzowej obok 
ratusza. Wśród wspomnia-
nych eksponatów znajdują 
się między innymi zdjęcia 
i  dokumenty przedstawia-
jące mało dotychczas znaną 
historię założenia Jezioraka. 
Na planszach znajdują się 
przede wszystkim zdjęcia 
i dokumenty (opatrzone do-
datkowymi opisami), które 
przybliżają historię Jezioraka. 
Wśród nich wiele fotografi i 
—  włącznie z  tą najstarszą, 
na której uwiecznieni zostali 
pierwsi piłkarze klubu. 

Ekspozycja „75 lat Jezioraka 
Iława” ma charakter czasowy. 
Zwiedzający będą mogli się 
z  nią zapoznać w  dniach 25 
sierpnia - 21 września. Wstęp 
wolny. Projekt został zrealizo-
wany z  funduszy Iławskiego 
Budżetu Obywatelskiego.

Tomasz Rybicki

Wystawę „75-lecie Jezioraka Iława” można oglądać w Galerii Jazzowej w Iławie
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Zwiedzający, 
poza zdjęciami 
i „profi lami” 
najsłynniejszych 
zawodników 
i trenerów, zobaczą 
także dokumenty 
przedstawiające 
najwyższe 
w historii Jezioraka 
zwycięstwo, 
legendarną drużynę 
„Młodych Orlików” 
stworzoną przez 
jednego z założycieli 
klubu Zygmunta 
Otolskiego, czy też 
kluczowe momenty 
w historii klubu.
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D
o regat „O Żeglar-
ski Puchar Iławy” 
w klasach T1, T2, T3 
oraz Open i  Omega 
Standard dojdzie 

w  ostatni weekend sierpnia 
(29-30.08), oczywiście na 
Jezioraku. Już teraz zapra-
szamy do udziału w zawodach 
— szczegóły zapisów podaje-
my poniżej.

Przypomnijmy, że w zeszło-
rocznej eliminacji w  Iławie 
udział wzięły 33. załogi. Iła-
wianin Piotr Matwiejczuk 
wywalczył wówczas pierwsze 
miejsce w swojej klasie, a na-
stępnie zajął drugie miejsce 
w  wielkim fi nale, który od-
był się w  Rynie (zwycięzcą 
sezonu 2019 został Michał 
Brzozowski z Nowej Suchej, 
a  trzeci był Jakub Malicki 
z Kętrzyna). 

>>> To już 25. edycja po-
pularnej „PePeJotKi”, w Iła-
wie jednak będzie to wyda-
rzenie numer 24. Tak się 
bowiem składa, że pierwsza 
edycja ominęła wody Jezio-
raka, jednak już od drugiej 
miasto nad najdłuższym je-
ziorem w kraju gości załogi 
startujące w  eliminacjach 
Pucharu Polski Jachtów Ka-
binowych.

O początkach PPJK w Iławie 
mówi organizator regat, Sta-
nisław Kasprzak z przystani 
„Pod Omegą”. —  W  Iławie 
odbywały się już wówczas 
regaty „O Błękitną Wstęgę 
Jezioraka”, które trwają do 

tej pory. Jako organizator 
tych zawodów zauważyłem, 
że ich charakter jest wybit-
nie towarzyski, a  startowali 
w nich przede wszystkim nasi 
lokalni żeglarze. Tymczasem 
polskie żeglarstwo takich klas 
jak T1, T2, T3 i  im podobne 
zaczęło iść w stronę sportowej 
rywalizacji. Zaczął liczyć się 
wynik, ale także przestrzega-
nie przepisów zawodów, a  z 
tym już niektórzy wodniacy 
z  Jezioraka mieli wówczas 
„problemy” — wspomina pół-
żartem Kasprzak.

Ostatecznie Stanisław Kas-
przak wystarał się o przepro-
wadzenie eliminacji PPJK 
w Iławie, zdobył licencję na 
ich zorganizowanie i  nawet 
przez dwa lata łączył te za-
wody z  „Błękitną Wstęgą 
Jezioraka”. Później jednak 
stwierdził, że ta fuzja nie ma 
większego sensu.

— Załogi uczestniczące 
w  „Błękitnej” luźno pod-
chodzą do rywalizacji , 
bardziej liczy się integracja 
żeglarskiej braci i  bardzo 
dobrze — niech takie dalej 
będą te regaty, takich im-
prez też bardzo potrzeba. 
PPJK to już jednak inny 
charakter, inne oczekiwa-
nia w  stosunku do załóg, 
zupełnie inna rywalizacja 
—  zauważa iławianin od 
dekad organizujący żeglar-
skie wydarzenia.

Przez te 24. lata przystań 
przy ulicy Sienkiewicza stała 
się jedną z najlepiej rozpozna-

walnych na mapie zmagań 
PPJK. Mało tego —  popu-
larna „Omega” czterokrotnie 
zdobywała „blachę”, czyli na-
grodę za najlepiej przeprowa-
dzone regaty w całym cyklu 
danego roku. Wpływ na oce-
nę wystawianą przez głów-
nych organizatorów Pucharu 
Polski Jachtów Kabinowych 
ma wiele czynników, a  jed-
nym z  najważniejszych jest 
klimat zawodów.

>>> Na tegoroczny, trochę 
przetrzebiony przez pan-
demię sezon, składa się 9. 
eliminacji. Doszło już do 
rywalizacji we Włocławku, 
w Płocku, Solinie, Augusto-
wie, Mrągowie i  w Morą-
gu. Czas na Iławę, Gdynię 
i Olsztyn. Finał tradycyjnie 
odbędzie się na Jeziorze 
Ryńskim, gdzie finaliści ści-
gać się będą na łodziach tej 
samej klasy. Żaden z ośrod-
ków, oprócz Rynu, nie gościł 
finałów PPJK więcej niż raz 
(także Iławie tylko raz przy-
padł ten honor).

Zapraszamy do udziału 
w regatach. Poniżej szczegóły. 
A niedługo na naszym porta-
lu www.ilawa.wm.pl podamy 
informacje dotyczące regat 
„O Błękitną Wstęgę Jeziora-
ka 2020”, które odbędą się 
w  pierwszy weekend wrześ-
nia. Mateusz Partyga

INFORMACJE O REGATACH PPJK 
2020
Iława, 28-30 sierpnia 2020

Organizator: PHGT „Pod Omegą”, ul. 
Sienkiewicza 24, 14-200 Iława
Kontakt: www.podomega.pl, po-
domega@podomega.pl, Stanisław 
Kasprzak — 601 645 004 
Biuro i port regat: PHGT „Pod Ome-
gą”, ul. Sienkiewicza 24

Zasady uczestnictwa: 
Zawodnicy wypełniając druk 
zgłoszenia do regat zobowiązują 
się do przestrzegania wszystkich 
obowiązujących aktualnie zasad 
dotyczących przeciwdziałaniu 
rozprzestrzeniania się pandemii 
koronawirusa COVID-19 wskazanych 
przez GIS, MZ i MS oraz zaleceń PZŻ 
jak i poleceń Organizatora 
Regaty posiadają licencję Polskie-
go Związku Żeglarskiego. Zostaną 
rozegrane w klasach: T-1, T-2, T-3, 
Open jednokadłubowe, Omega 
Standard. Limit jachtów w poszcze-
gólnych klasach koniecznych do 
uznania regat za odbyte ustala się 
na cztery (4). Regaty zostaną uznane 
za ważne przy rozegraniu jednego 
wyścigu. Jest możliwość startu klas 
nie wymienionych powyżej pod 
warunkiem zgłoszenia się najpóźniej 
do 20.08.2020r /minimalny limit 
jachtów – 4/.

ZAPISY
Zgłoszenia do regat w piątek 
28.08.2020 r. w godz. od 18:00 

do 22:00 i w sobotę 29.08.2020r. 
w godzinach 7:30- 8:00 na drukach 
dostarczonych przez organizatora. 
Istnieje możliwość pobrania druków 
zgłoszenia na stronie internetowej 
http://podomega.pl/ 
Zgłoszenia będą przyjmowane 
również drogą elektroniczną na 
drukach zgłoszeń na adres e-mail 
podomega@podomega.pl.

OPŁATA STARTOWA
Wpisowe do regat wynosi 100 zł od 
jachtu  
Organizator zapewnia nieodpłatnie 
slipowanie jachtów, parking dla 
samochodów, przyczep na terenie 
portu Bazy Wodnej Związku Gmin 
Jeziorak, ul. Sienkiewicza 32 przy 
pomocy dźwigu, jak i slipu betonowe-
go; 28.08.2020r. w godzinach od 
16:00 do 22:00, w dniu 29.08.2020r. 
w godzinach od 7:00 do 8:30, w dniu 
30.08.2020r. od 16:00 do ostatniego 
jachtu. Na terenie portu regat nieod-
płatnie miejsce przy kejach, sanitaria-
ty, miejsca na rozbicie namiotów. 
Pomiary jachtów: 
Jest możliwość wykonania pomia-
rów sprawdzających jachtu i żagli 
(za częściową odpłatnością w kwocie 
30 złotych od jachtu) w godzi-
nach od 18:00 do 20:00 w dniu 
28.08.2020r. na terenie bazy wodnej 
ZG Jeziorak.

PROGRAM REGAT
Otwarcie regat: sobota 29 sierp-
nia o godzinie 9:30 
Start do I wyścigu planowany jest na 
godzinę 11:00. 
Sobota i niedziela: starty do kolej-
nych wyścigów zgodnie z komuni-
katem Sędziego Głównego.
Przewiduje się rozegranie 7 wyści-
gów. W przypadku rozegrania więcej 
niż 3 wyścigów, najgorszy wynik 
zostanie odrzucony. W wynikach 
ostatecznych nie będą klasyfi kowani 
zawodnicy, którzy nie ukończyli 
żadnego wyścigu. 

sport

Dla żeglarzy z żyłką sportowca!
POD NASZYM PATRONATEM || Już po raz 24. na wodach Jezioraka odbędą się eliminacje jednej z największych imprez żeglarskich w Polsce. Zresztą, 
iławska przystań „Pod Omegą” czterokrotnie zdobywała nagrodę za najlepiej przeprowadzone regaty Pucharu Polski Jachtów Kabinowych.
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W tym miejscu, na stronach 20-21 przez ostatnie kilka wydań publikowaliśmy 
kolejne odcinki historii bazy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Iławie. 
Mamy oczywiście przygotowany piąty odcinek, jednak z powodu „natłoku” 
innych wydarzeń, artykułów itp. (także żeglarskich) przenosimy jego publi-
kację na kolejne wydania. Do lektury tekstów Marka Siwickiego, które cieszą 
się dużą popularnością wśród naszych czytelników, zapraszamy też na nasz 
portal www.ilawa.wm.pl. zico

Puchar Polski Jachtów Kabinowych 2019 na wodach Jezioraka 
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Przez 24. lata 
iławska przystań 
stała się jedną 
z najlepiej 
rozpoznawalnych 
na mapie zmagań 
PPJK. Mało tego 
— popularna 
„Omega” 
czterokrotnie 
zdobywała 
„blachę”, czyli 
nagrodę za najlepiej 
przeprowadzone 
regaty w całym 
cyklu danego roku
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Turniej rozgrywany w iście afrykańskich upałach!
TENIS ZIEMNY || Na lubawskich kortach odbył się III Turniej Deblowy o Puchar LTT Laver, w którym zagrało aż 16 par (także z Iławy).

Pogoda nie rozpieszcza 
w tym roku uczestników 
lubawskich turniejów, 

ale warunki są równe dla 
wszystkich i  najważniejsze, 
że wszyscy dali radę! Dla-
czego tak mówię? Ponieważ 
kolejny turniej w  Lubawie 
odbył się w  iście afrykań-
skich upałach! — mówi Jacek 
Świątkowski, organizator tur-
nieju. Temperatura w cieniu 
wskazywała ponad 32 stopnie 
Celsjusza, a mimo to zawitało 
na lubawskie korty aż 16 par 
z 10 miejscowości (LTT Laver 
dziękuje za frekwencję!), aby 
powalczyć w  III Deblowym 
Turnieju o Puchar Lubawskie-
go Towarzystwa Tenisowego.

Rozstawione w  turnieju 
były następujące pary: Woj-
ciech Chocholski/ Adam 
Chocholski (Mława), Łukasz 
Żywicki/ Jacek Sokołowski 
(Nowe Miasto Lubawskie), 
Tomasz Dumkiewicz/ Ry-
szard Boodhram (Iława), 
Łukasz Gwiazda/ Wojciech 
Wróbel (Kwidzyn). W  tur-
nieju uczestniczyły trzy pary 
reprezentujące gospodarzy, 
ale jak przystało, właśnie 
na gospodarzy, byli bardzo 
gościnni i nie sprawili więk-
szych trudności swoim prze-
ciwnikom. Może następnym 
razem będzie lepiej... Z grup 
wychodziły po dwie pary i we-
dług ustalonej wcześniej roz-

piski rozgrywały ćwierćfi nały. 
Komplet wyników podajmy 
na naszym portalu www.ila-
wa.wm.pl. Ostatecznie turniej 
zakończył się następująco:

1. Krzysztof Bajda / Mateusz 
Kubach (Iława)

2. Tomasz Dumkiewicz / 
Ryszard Boodhram (Iława)

3. Łukasz Gwiazda/ Woj-

ciech Wróbel (Kwidzyn)
4. Miłosz Pesta/ Jan Kostru-

biec (Brodnica)
Poprosiliśmy Jacka Świąt-

kowskiego o  podsumowanie 

turnieju: — Bardzo się cieszymy, 
że kolejny raz dopisała wspa-
niała atmosfera. Dziękujemy, 
bo to jest chyba dla wszystkich 
wspaniała wiadomość, że ko-
lejny raz świetnie się bawimy 
i przez to nabieramy motywa-
cji do organizowania kolej-
nych zawodów! Dla wszystkich 
uczestników przygotowane były 
ciepłe i zimne napoje, woda, cia-
sta przygotowane przez Maję 
Wiśniewską, kolejny raz przy-
gotowany przez Przemysława 
Wiśniewskiego swojski smalec, 
świeże kiszone ogórki produk-
cji Barbary Świątkowskiej oraz 
zupa gulaszowa, którą ugotował 
nasz prezes Marek Kopański. 
Dziękujemy! Mateusz Partyga

Zdjęcie wszystkich uczestników turnieju o Puchar LTT Laver
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„Góral” najlepszy w Yellow Cup 2020
ŻEGLARSTWO || Jedne z najbardziej niezwykłych, a na pewno najbardziej pozytywnych („optimistycznych”) regat żeglarskich w naszym kraju już za 
nami. W jubileuszowych, 20. zawodach oldbojów pływających w klasie Optimist, czyli przewidzianej dla dzieci, wystartowało 32. zawodników.

D
o Ogólnopolskich 
Regat Oldbojów 
w  klasie Optimist 
„Yellow Cup” doszło 
w sobotę 1 sierpnia, 

jednak w  zupełnie nowym 
miejscu. Dotychczasowe 19. 
edycji odbyło się na poło-
żonym w  samym sercu Iła-
wy Jezioraku Małym, biuro 
regat mieściło się kolejno 
w  restauracjach/tawernach 
Yellow (tam powstała im-
preza), U Czapy (ten sam lo-
kal co Yellow) oraz ostatnio 
w Kaperze. Więcej o historii 
regat pisaliśmy w  poprzed-
niej publikacji: „Yellow Cup 
2020? Oczywiście! Ale już 
w innym miejscu”.

Wszystko ładnie, pięknie 
—  widownia z  nabrzeży je-
ziora oglądała zmagania 
wielkich chłopów pływają-
cych w malutkich łupinkach, 
tylko że właśnie z tymi zma-
ganiami był pewien feler. 
Mówiąc krótko — na Jeziora-
ku Dużym, w okolicach Dzi-
kiej Plaży, Ekomariny i bazy 
wioślarskiej wieje po prostu 
dużo lepiej, niż na akwenie 
w centrum miasta (południo-
wa „zatoka” Jezioraka), gdzie 
często fl auta psuła zabawę na 
łodziach przeznaczonych do 
nauki najmłodszych adep-
tów żeglowania. To m.in. 
dlatego regaty przeniesiono, 
po raz pierwszy w  historii, 

na północ, na akwen więk-
szy, z  lepszymi warunkami 
wietrznymi dla żeglarzy. 
Poza tym Ekomarina, gdzie 
mieściło się biuro zawodów 
i całe centrum zamieszania, 
to miejsce z  którego na co 
dzień korzystają zawodni-
cy i  trenerzy Międzyszkol-
nego Ośrodka Sportowego 
w  Iławie, więc czuli się tu 
jak w domu. — A ten fakt, że 
jesteśmy u  siebie i  u siebie 
przeprowadzamy „Yellow 
Cup”, jak się okazuje, bardzo 
pomaga — mówi Marek Kar-
bowski, na co dzień trener 
optimistkarzy MOS Iława, 
który teraz jako sędzia głów-
ny zawodów musiał okiełznać 
„trochę” starszych sterników.

— Tak jak 
przewidywaliśmy, wiatru 
było tu dużo więcej niż 
na Małym Jezioraku. 
Byliśmy świadkami 
bardzo fajnej rywalizacji 
na wodzie. 

Wszystko wskazuje na to, że 
zostaniemy tu z „Yellow Cup” 
na dłużej. Chcemy, aby przy-
szłoroczna edycja odbyła się 
także w Ekomarinie i jej oko-
licach — dodaje Karbowski.

MOS Iława, tuż przed re-
gatami udostępnił na swo-
im facebooku nasz artykuł 
zapowiadający 20. edycję 
„Yellow Cup” i   dopisał: 
„Tchniemy życie w to miej-
sce! Muzyka z  głośników, 
pyszna rybka z  foodtrucka 
i  cudowna atmosfera. To 
wszystko przygotowujemy 
dla Was!”. Trzeba przy-
znać, że są tu zawarte 
same prawdy: rzeczywiście 
w Ekomarinie momentami 
brakowało życia, a  orga-
nizatorom regat oldbojów 
udało się to zmienić; atmo-
sfera była świetna, a  ryba, 

konkretnie karp, rzeczywi-
ście była wyborna, o  czym 
sami zaświadczamy.

>>> Regaty „Yellow Cup” 
to przede wszystkim czas 
relaksu, zabawy, to spotka-
nie środowiska wodniaków, 
które w  Iławie jest bardzo 
liczne i składa się na nie już 
kilka pokoleń żeglarskiej 
braci. Dlatego nie brakuje 
charakterystycznych ka-
tegorii, jak Najcięższy Za-
wodnik (znowu Andrzej 
Zdrojek, iławianin mieszka-
jący w Warszawie i jego 135 
kilogramów) czy Najstarszy 

Zawodnik (80-letni Julian 
Prejs). A najszybszą kobietą 
— także ponownie — okazała 
się Anna Jabłońska.

Odnośnie wagi zawodni-
ków —  za królewską klasę 
uchodzi XXL, w której prawo 
startu mają tylko i wyłącznie 
vregatowcy ważący powyżej 
stówy! Do tego trzeba pamię-
tać, że zapisu może dokonać 
tylko i wyłącznie żeglarz/że-
glarka mający co najmniej 
30 wiosen. 

Na Yellow Cup przyjeżdża-
ją wodniacy z kraju, ale star-
tują w  nich przede wszyst-
kim iławianie. Wielu z nich 
to wychowankowie MOS-u. 
Właśnie żeglarze uczący się 
wodnego abecadła na Jezio-
raku zdominowali regaty. 
Wygrał Karol Górski, dru-
gi był Michał Maśkiewicz, 
a  trzeci — Krzysztof Królik 
(wszyscy są wychowankami 
klubu z Iławy).

Niedługo kolejne regaty 
na Jezioraku, już dla więk-
szych jednostek. Przed 
nami eliminacje Pucharu 
Polski Jachtów Kabino-
wych (szczegóły na str. 20), 
Błękitna Wstęga Jezioraka 
(pierwszy weekend wrześ-
nia), a podobno jeszcze we 
wrześniu ma dojść do próby 
pobicia rekordu Jezioraka 
na trasie Iława — Siemiany. 

Mateusz Partyga

Zdjęcie uczestników Yellow Cup 2020. Jubileuszowe regaty oldbojów odbyły się w zupełnie 
nowym miejscu — przy Ekomarinie na Jezioraku Dużym
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Karol Górski — wychowa-
nek MOS-u Iława zwyciężył 
w 20. edycji regat Yellow 
Cup
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Jestem ciekaw biegania po 80-tce...
PRZEWODNIK PO BIEGANIU || Jedni zbierają znaczki lub strugając w drewnie poszukują siebie. Ja biegam — to mój sposób na codzienność. Sport 
w moim życiu był zawsze, podobnie jak literatura. Pasja czytania to zasługa mojej mamy. Jak miałem 5 lat zaprowadziła mnie to biblioteki.

D
zień bez chwili 
z  książką zdarza się 
naprawdę rzadko. 
Dzień bez sportu 
w kategorii 70+ jest 

częstszy. To, że go nie ma, 
nie oznacza, że nie oczekuję 
spotkania z nim o następnym 
poranku. Mojego pokolenia 
do sportu nie trzeba było na-
mawiać. Sprawność fi zyczna 
w powojennym okresie decy-
dowała o wielu rzeczach.

Miałem dwa lata jak z rodzi-
cami w 1949 r przyjechaliśmy 
z centralnej Polski do Susza. 
To co trudne w historycznej 
ocenie tych czasów, dla nasze-
go pokolenia było normalnym 
życiem. Szkoła podstawowa 
na początku lat 50-tych krę-
ciła się nauką z wychowaniem 
fi zycznym jako oddzielną lek-
cją. Do dziś pamiętam sylwet-
kę nauczyciela w-fu. Ryszard 
Koziorowski uczył nas lekkiej 
atletyki. Potrafi ł przekonać do 
sztuki zmęczenia. Dwie nogi 
i pęd do przodu nie wymagały 
nakładów fi nansowych.

W szkole średniej przy 
stoczni Komuny Paryskiej 
w Gdyni w-fu uczył – wtedy 
wydawało mi się bardzo sta-
ry nauczyciel. Facet po 60-ce 
z nieprawdopodobną dla nas 
sprawnością imponował. Lek-
cja z nim to nie było wio i do 
przodu. Łączył wysiłek z prze-
kazem edukacyjnych bio-tre-
ści w sposób doskonały. To też 
osadziło się we mnie głęboko. 
Wiem jak wiele zależy od na-
uczycieli. To oni zostawiają 
w nas ślad na całe życie. Lek-
ceważenie oświaty zawsze 
pustoszy umysły dzieci.

>>> W  wojsku przydała 
się moja sprawność. Byłem 
wieloboistą. Pod okiem por. 
Piekarskiego na stadionie 
olsztyńskiej Gwardii tre-
nowałem nie tylko sprint. 
Sport prowadził mnie przez 
życie. Lata 60-te, to przygoda 
z piłką nożną. Byłem szybki. 
Grałem w ataku z Unią Susz 
trenując z trenerem Bochen-
kiem. Potem iławski Jeziorak 
z  trenerem Otolskim, który 
wpajał w  nas szacunek do 
przeciwnika, ucząc twardych 
zasad piłkarskiego rzemio-
sła. Pamiętam jak graliśmy 
w Grudziądzu z Olimpią. Na 
stadionie pojawił się Broni-
sław Malinowski. Biegał wo-
kół po żużlowej bieżni cały 
mecz łącznie z przerwą. Dla 

mnie kosmos wysiłku wtedy. 
Jak można tak długo wytrzy-
mać? Nigdy nie byłem typem 
wytrzymałościowca. Nie lu-
biłem tych akcentów na pił-
karskich zajęciach. Może ten 
widok zdecydował o tym, co 
teraz robię.

>>> Start w  dorosłe życie. 
Koniec piłki nożnej. Rodzi-
na, praca, dom, dzieci. Kie-
rat codzienności u mnie nie 
oznaczał rozbratu ze sportem. 
Jeździłem do lasu biegać. 
Czasami przemykałem do 
niego w nocy. Nie wypadało 
afi szować się ze swoją pasją. 
Znaczące spojrzenia zatrzy-
mywały najodważniejszych. 
„Nie wypada”. Jak to, dorosły 
facet i tak się wygłupia? Po-
dejrzana sprawa. Po lasach 
biegałem sobie i  muzom. 
Dokładałem rowerowe wy-
cieczki na sprzęcie pospawa-
nym z tego, co tylko udało się 
znaleźć. Tak wtedy szukałem 
sprawności. Ten czas był prze-
znaczony tylko dla mnie.

Pojawiający się w kioskach 
Przegląd Sportowy w  ilo-
ści dwóch sztuk dzieliliśmy 
w  rezerwacji z  p. Szefl erem. 
Stare dzieje, jednak artyku-
ły w nim pamiętam do dziś. 
Przemyślany początek ama-
torskiego biegania zaczął się 
około czterdziestki. Zabu-

rzenia rytmu serca pojawiały 
się już wcześniej. Byłem od-
ważny jak teraz patrzę na to. 
Sam wyczuwałem i mierzyłem 
tętno. Powoli zanurzałem się 
w  tempo biegów. Szukałem 
w  sobie zrozumienia bez-
piecznego wysiłku. Powoli 
z  wyczuciem pokonywałem 
kilometry. Na szczęście nie 
byłem sam. Opiekował się 
mną dr Bortkiewicz. Ufał 
mi, że nie przegnę. Myślę, że 
wyczuwał moją fi zyczną stro-
nę i rozumiał ją. To jemu za-
wdzięczam stabilizację moich 
kardio-niedomagań.

Z wiekiem i kilometrami do-
świadczeń nabrałem zaufania 
do siebie. Najważniejsza zasa-
da; jak już poznasz wszystkie 
możliwe dolegliwości i zrozu-
miesz je, to nie zaszkodzisz 
sobie. Nie unikaj bólu, bo nie 
poznasz ciała. Hamulec włą-
czaj wtedy jak pojawia się coś 
nowego. Kontroluj, czy moż-
na to ogarnąć. Wtedy wyjdź 
na następny trening.

>>> Wielu z nas chciałby iść 
pobiegać, posmakować zmę-
czenia zapamiętanego z mło-
dości, zakopanego w głębokiej 
pamięci białkowej. Boimy się 
jednak zaufać organizmowi, 
który stał się w  odczuciach 
obcy. Myślę, że to jest głów-
ny powód ucieczki od spor-

tu starszego pokolenia. Nie 
wolno zaniedbywać fi zycznej 
strony życia, bo wszystko się 
rozjeżdża. Jak zaczął się bum 
biegowy w  Polsce, wskoczy-
łem w tryb startowej zabawy 
razem ze wszystkimi. Potem 
zaczęła się rywalizacja. Pu-
chary i  życiówki wciągały. 
Jednak zawsze dbam o to, aby 
po przekroczeniu linii mety 
rozpoznawać znajomych na 
niej i rywali obok. To też za-
sługa Radka Burzy. Pokazał 
mi jak podchodzić do startów 
i treningu.

Mam za sobą 30-ci lat 
amatorskiego biegania. Je-
stem najstarszym biegaczem 
z powiatu iławskiego. Biega-
nie mi służy — czuję to. Dla 
mnie to też forma medytacji, 
Skupienia się na sobie, aby 
zrozumieć innych. Jest jak 
yoga, którą coraz bardziej ro-
zumie moja córka. Nie myślę, 
że robię to dla zdrowia. Mam 
satysfakcje jak sobie uświada-
miam, że daje mi je.

Przegoniłem starość — nie, 
spowolniłem ją. Moja spraw-
ność nie uległa spadkowi na 
łeb i szyję. Powoli staczam się 
po równi pochyłej. Łagodny 
zjazd to spokojniejsza ocena 
przemijania. Po 70-ce naj-
większa przyjemność, to wi-
dok mety. Dopóki biegnę... 

Wystarcza mi to. Nie tłukę 
na siłę kilometrów prowoku-
jąc los. Lubię różnorodność 
przestrzeni, trasy i szybkości. 
Muszę się bawić wysiłkiem. 
To mnie motywuje i wyciąga 
na następny trening. Biegam 
po 30 km w tygodniu. Teraz 
z tym kilometrażem zaliczam 
półmaraton. Maraton nie 
jest moim marzeniem. Dzi-
wię się młodym jak po kilku 
miesiącach sięgają po niego. 
Widziałem mnóstwo ludzi 
podczas ponad stu startów po 
rowach ze spuszczoną głową 
porażki. To smutny widok 
nie tylko dla mnie. Jeden 
raz ambicja podczas iław-
skiego półmaratonu La Rive 
poniosła mnie na końcówce. 
Wszystkie paliwo zużyłem już 
wcześniej. Dziwię się, że do-
biegłem. Nie pamiętam rado-
ści ukończenia. To przestroga 
— ambicja to ostatnia deska 
ratunku dla przegranych.

Człowiek bez wyzwań — to 
koniec zabiegania o  życie. 
Jestem ciekaw biegania po 
80-ce. Mam nadzieję na te 
doświadczenia. Zapytałem 
starszego z  kategorii wie-
kowej biegającego kolegę: 
czy coś cię boli? Spojrzał na 
mnie z uśmiechem i potruch-
tał na start…

Andrzej Grabkowski – to on 
mi o sobie opowiedział – wy-
słuchał Paweł Hofman

Paweł Hofman, trener lekkiej atletyki

Andrzej Grabkowski na mecie Iławskiego Półmaratonu La Rive im. Antoniego Gierszewskiego
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Człowiek bez 
wyzwań — to 
koniec zabiegania 
o życie. Jestem 
ciekaw biegania 
po 80-ce. Mam 
nadzieję na te 
doświadczenia. 
Zapytałem 
starszego z kategorii 
wiekowej 
biegającego kolegę: 
czy coś cię boli? 
Spojrzał na mnie 
z uśmiechem 
i potruchtał na 
start…

Wiem jak wiele 
zależy od 
nauczycieli. To oni 
zostawiają w nas 
ślad na całe życie. 
Lekceważenie 
oświaty zawsze 
pustoszy umysły 
dzieci. 
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„Siatkarski” pech Iławskich Smoków Jezioraka w Żuławskich Regatach
SMOCZE ŁODZIE || Przystań Żeglarska Marina w Błotniku była areną zmagań zawodników smoczych łodzi.

W zawodach udział wzięło 
16. drużyn z całej Pol-
ski. Była to już trzecia 

edycja Żuławskich Regat Łodzi 
Smoczych o Puchar Smoczej 
Aury. Nasz powiat reprezen-
towały Iławskie Smoki Jezio-
raka — Nasze starty w kategorii 
Open Sport możemy podsu-
mować parafrazując siatkar-
skie powiedzenie, że jak się nie 
wygrywa o długość łba smoka 
to się przegrywa przez analizę 
fotofi niszu — relacjonuje Ja-
nusz Waidaugusek z Iławskich 
Smoków Jezioraka. Dokład-
nie 0,18 sekundy do drugiego 
miejsca i 0,55s do pierwszego 
zabrakło ISJ w półfi nale w ka-
tegorii, w której rywalizowały 
ze Spójnią Warszawa i OKSW 
Olsztyn. Trzecie miejsce w tym 
biegu dało iławianom fi nał C 

i walkę o miejsca 7-9, w którym 
wygrali i ostatecznie zajęli tę 
siódmą lokatę.

Co nie udało się w  Sport 
Open, Iławskie Smoki Je-

zioraka odbiły sobie w Sport 
Mixt. Walka w  tej kategorii 
ułożyła się tak, jak nas do 
tego przyzwyczaili wiośla-
rze z ISJ: dwa wygrane biegi 

i awans do fi nału, w którym 
zajęli trzecie miejsce, zaraz za 
najmocniejszymi drużynami 
w Polsce, Spójnią Warszawa 
i MRKS Gdańsk.

W zawodach wzięła udział 
również drużyna Lejdis ISJ, 
w której wystartowało kilka 
nowych zawodniczek. Dziew-
czyny dzielnie walczyły zaj-
mując 6. miejsce. zico

KLASYFIKACJE KOŃCOWE 
ŻUŁAWSKICH REGAT
SPORT MIXT 150m
1. Spójnia Warszawa
2. MRKS Gdańsk
3. Iławskie Smoki Jezioraka

SPORT LEJDIS 150m
1. MRKS Gdańsk
2. Spójnia Warszawa
3. Drako Wałcz
...
6. Iławskie Smoki Jezioraka

SPORT OPEN 150m
1. GZSiSS

2. Spójnia Warszawa
3. Smocza Aura
...
7. Iławskie Smoki Jezioraka

SPORT 1000m
1. Spójnia Warszawa
2. MRKS Gdańsk
3. GZSiSS
...
7. Iławskie Smoki Jeziorak

Klasyfi kacja końcowa regat 
w kategorii SPORT
1. Smocze Łodzie KS Spójnia Warsza-
wa - 36pkt.
2. MRKS Gdańsk Kajakarstwo i Smo-
cze łodzie - 31pkt.
3. Gdański Zespół Schronisk i Sportu 
Szkolnego - 27pkt. 
...
5. Iławskie Smoki Jezioraka - 17pkt.

Iławskie Smoki Jezioraka podczas regat w Błotniku
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Czekając na powrót parkrunu nad Małym Jeziorakiem
BIEGI || Montaż w okolicach iławskiego amfi teatru informacyjnej tablicy opisującej założenia parkrunu może uchodzić za oznakę... 
tęsknoty. Biegaczki i biegacze chcieliby bowiem, dużo bardziej od kopania dołków, móc w końcu pokonać 5-kilometrową trasę.

P
andemia koronawirusa 
przerwała lub odwo-
łała wiele wydarzeń 
sportowych. Także 
parkrun Mały Jezio-

rak, który odbywa się nad 
położonym w centrum Iławy 
jeziorem, został zawieszony. 
I — póki co — nie wiadomo, 
kiedy odbędzie się kolejny so-
botni bieg, którego początek 
ma miejsce zawsze o godzinie 
9.00. Na całym świecie tego 
dnia o tej samej porze rozpo-
czyna się bieg na identycznym 
dystansie — to organizacyjny 
fenomen, znak rozpoznawczy 
globalnego parkrunu. Do tej 
pory w dokładnie 21. krajach 
do biegów parkrun zareje-
strowało się — uwaga! — sie-
dem milionów osób!

W parkrunie nad Małym 
Jeziorakiem brało średnio 
udział ponad 100 osób, co 
tydzień. Ta statystyka to chlu-
ba iławskiego wydarzenia, bo 
jest na poziomie parkrunów 
w największych polskich mia-
stach! Właściwie, to trzeba tu 
użyć czasu przeszłego, bo do 
ostatniego biegu wokół Ma-
łego Jeziorak doszło 7 marca. 
Chwilę później pandemia ko-
ronawirusa pozamykała ludzi 
w domach i odwołała wszyst-
kie wydarzenia, także sporto-

we. Jak się okazuje, zmagania 
parkrunowe stanęły na całym 
świecie. 

>>> Pytanie, kiedy biegacz-
ki i biegacze wrócą na 5-kilo-
metrową trasę? Pytamy o to 
głównego organizatora i po-
mysłodawcę iławskiego biegu, 
Dariusza Szumana. — Szcze-
rze mówiąc, nie chciałbym 
bawić się w przepowiadanie 
przyszłości, bo naprawdę 

ciężko jest mi teraz podać 
konkretny termin wznowie-
nia naszej sportowej zabawy 
— mówi Szuman. — Jesteśmy 
częścią całości, światowe-
go parkrunu i nie będziemy 
organizować zawodów, jeśli 
nie będzie na to przyzwole-
nia ze strony naszej krajowej 
federacji. Wiem, że zorgani-
zowano zawody w Nowej Ze-
landii, jednak u nas wciąż są 
obostrzenia, które powodują, 

że nie można przeprowadzić 
zawodów — dodaje organiza-
tor parkrun Mały Jeziorak.

Jednym z  najważniejszych 
obostrzeń jest limit uczest-
ników, który w pewnym mo-
mencie wynosił 150 osób. 
A przecież np. we Wrocławiu 
czy Poznaniu co tydzień bie-
gało po dwieście osób i wię-
cej. W  Iławie, na pierwszy 
po kilkudziesięciu jałowych 
sobotach bieg, też na pew-

no przyjechało i  przyszłoby 
więcej biegaczek i  biegaczy, 
niż wynosi limit. Co z  tymi, 
którzy nie załapią się do gro-
na „150”? Podziękować im 
za przyjście i nie dopuścić do 
biegu? To się kłuci z założe-
niami parkrunu.

— Z  uwagi na jednolity 
system zapisywania wyni-
ków ciężko byłoby również 
przeprowadzić zawody w ten 
sposób, że puszczalibyśmy ze 
startu grupy np. 15-osobowe 
— tłumaczy Szuman. — Z nie-
cierpliwością czekamy na syg-
nał do startu, jednak naszym 
sprzymierzeńcem nie jest na 
pewno druga fala pandemii, 
o  której tyle się mówi. Gdy 
jednak dostaniemy od par-
krun Polska zielone światło, 
to od razu zwołamy i zorgani-
zujemy pierwszy po tej dłu-
giej przerwie bieg —  mówi 
iławianin. A  my na naszym 
portalu i w gazecie na pewno 
o tym fakcie poinformujemy. 

>>> Komunikat w sprawie 
biegu i jego przyszłości wydał 
już także Tom Williams, dy-
rektor parkrun Global. Oto 
jego fragment: „— Mamy 
świadomość, że wznowienie 
lub pozostawienie zawie-
szonymi naszych spotkań 
w danym momencie będzie 

spotykało się z  różnymi re-
akcjami oraz opiniami części 
członków naszej społeczno-
ści. Jesteśmy świadomi, że 
wśród siedmiu milionów 
zarejestrowanych uczest-
ników parkrun zawsze bę-
dziemy różnili się w spojrze-
niu na sytuację oraz zawsze 
będziemy wyciągali różne 
wnioski. Wiemy, że wybie-
gając w  przyszłość, patrząc 
na kolejne tygodnie będzie-
my mieli grupę uczestni-
ków, którzy będą optowali 
za wznowieniem naszych 
spotkań w momencie, gdy bę-
dziemy wciąż uważali, że nie 
możemy tego zrobić, jak rów-
nież będą i tacy, którzy będą 
uważali, że nie powinniśmy 
tego robić, kiedy podejmiemy 
decyzję o powrocie. 

Decydując o  datach po-
wrotu będziemy brali pod 
uwagę wszystkie dostępne 
informacje, będziemy w peł-
ni transparentni w naszych 
decyzjach, jak również bę-
dziemy przedstawiali argu-
menty stojące za nimi. Bar-
dzo dziękujemy za Waszą 
cierpliwość oraz zaangażo-
wanie w parkrun. Przejdzie-
my przez to. Razem.

(źródło: blog.parkrun.com)”

Mateusz Partyga
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Zdjęcie z parkrunu w Iławie, który odbył się 8 lutego 2020



24 gazetailawska.pl || piątek || 28.08.2020

sport

Smocza integracja na Jezioraku. Drakens zaprosił zaprzyjaźnione kluby
SMOCZE ŁODZIE || — Goście mieli okazję poznać Jeziorak nieco bardziej niż podczas regat o Złote Wiosło — mówi Wojciech Duda z Drakens Iława.

Podburzani przez tęsknotę 
i żal z powodu odwołania 
tegorocznych regat smo-

czych łodzi O  Złote Wiosło 
Jezioraka (miały się odbyć 
w  sobotę 4 lipca, tradycyj-
nie na Małym Jezioraku) nie 
wytrzymali i poszli! I to jak! 
Niczym dziki w żołędzie.

>>> Na Jezioraku spotkały 
się osady kilku klubów z Pol-
ski oraz zagranicy (byli też 
goście z Niemiec) aby spró-
bować, jak aktualnie pre-
zentuje się forma smoczych 

wioślarzy po okresie „zostań 
w domu”. Organizatorem wy-
darzenia był klub Drakens 
Iława, który nad Jeziorak 
zaprosił ekipy: Słodki Smok 
z Malborka, Husaria Gdańsk, 
Stiegelmeyer Polska, Red 
Hot Chili Päddler z Niemiec 
i  ze Stowarzyszenia Amber 
Szczecin. Po towarzyskich 
zmaganiach na wodzie nie 
zabrakło integracji, już na 
lądzie. Iławianie wiedzą jak 
ugościć smoczych towarzyszy 
— zabrali ich na największą 

śródlądową wyspę w Polsce, 
Wielką Żuławę.

— Całe wydarzenie nie było 
stricte regatami a  bardziej 
konsultacjami, wspólnym 
treningiem i  wymianą do-
świadczeń — podkreśla Woj-
ciech Duda z Drakens Iława. 
Drużyny były wymieszane 
między sobą, a  trenerskim 
doświadczeniem wspierał 
je Robert Gerasik z  Husa-
rii Gdańsk. —  Goście mieli 
okazję poznać Jeziorak nieco 
bardziej niż podczas regat 

o  Złote Wiosło, bo zapuści-
liśmy się na zarośniętą Iław-
kę i  „śmignęliśmy” dookoła 
Wielkiej Żuławy. Część gości 
odwiedziła Dni Iławy i wie-
czorny koncert — relacjonuje 
Duda, który przy okazji doda-
je. — Wciąż docierają do nas 
pozytywne i  entuzjastyczne 
recenzje, także możliwe, że 
oprócz regat pojawi się nowe 
cykliczne smocze wydarzenie 
na wodach Jezioraka — mówi 
przedstawiciel Drakens Iława.

zico

Wspólne zdjęcie uczestników spotkania integracyjnego, 
które w Iławie zorganizował klub smoczych łodzi Drakens
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Boxing Club Iława żyje i ma się dobrze
BOKS || Od założenia mieszczącego się przy ul. Piekarskiej 7a klubu bokserskiego w Iławie (pierwszy taki w historii tego miasta) minęło już 
ponad półtora roku. Założyciel BCI Krzysztof Kłosowski na pewno nie zmarnował tego czasu.

Z 
tym pierwszym w historii 
Iławy klubem bokser-
skim takiej stuprocento-
wej pewności nie mamy. 
Być może w czasach mię-

dzywojennych istniała w mieście 
nad Jeziorakiem taka sekcja, 
jednak w czasach późniejszych 
boksu jako takiego, a przynaj-
mniej klubu, w Iławie nie było 
(jak się mylimy, to jest prośba 
o komentarze pod artykułem na 
portalu www.ilawa.wm.pl).

Ojcem-założycielem Boxing 
Club Iława jest Krzysztof Kło-
sowski, który wcześniej przez 
cztery lata uczęszczał na tre-
ningi do sekcji sportów walki 
ITR Iława, prowadzonej przez 
trenera Krzysztofa Obrębskie-
go. Na treningi jeździł także 
do Brodnicy. —  To właśnie 
Krzysiek Obrębski był tym, 
który zmotywował mnie do 
stworzenia klubu — wspomi-
na Kłosowski. —  Brakowało 
takiego miejsca w Iławie. Gru-
py reprezentujące inne sztuki 
walki trenują często w małych 
salkach, w   miejscach dość 
przypadkowych. Tak też było 
z nami u trenera Obrębskiego. 
Uznaliśmy jednak, że akurat 
klub bokserski musi mieć swo-
ją salę, swój dom — tłumaczy 
Krzysiek, który sam wziął się 
za trenowanie adeptów walki 
na pięści. A że lokal miał, i to 
spory (w budynku jego piekar-
nii na końcu ulicy Piekarskiej), 
to zakasał rękawy i wziął się do 
roboty. Wyremontował salę 
i nadał jej bokserskiego klima-
tu. Iławianin chciał aby wszyst-
ko było zgodnie z bokserskimi 

regułami, treningi miały od-
bywać się na ringu, więc ring 
po prostu kupił. Przyjechał 
z Malborka i cały czas służy za-
wodnikom.

— Klub otwieraliśmy w  li-
stopadzie 2018, sami zresztą 
uczestniczyliście w  tym wy-
darzeniu i  zapraszaliście na 
łamach „Gazety Iławskiej” 
na nasze pierwsze treningi 
— wspomina właściciel Boxing 
Club Iława. — Od jakiegoś już 
czasu jeździmy na zawody, 
na przykład wybieramy się 
do Lidzbarka Warmińskiego, 
gdzie odbędzie się turniej klu-

bowy. Weźmie w  nim udział 
17. ośrodków. Jak więc widać, 
nie marnowaliśmy czasu, pra-
cowaliśmy i myślimy o ciągłym 
rozwoju — dodaje Kłosowski.

>>> BCI absolutnie nie jest 
zamkniętą grupą. Obecnie 
trenuje w  nim ok. 40 osób 
w  najróżniejszym wieku: od 
dzieci po osoby będące w sile 
wieku. Najstarszy bokser ma 58 
lat. Krzysztof Kłosowski zapra-
sza kolejne osoby, bez względu 
na płeć i stopień zaawansowa-
nia, na treningi do sali przy 
Piekarskiej. Istnieją obecnie 
dwie grupy: zaawansowana, 
w  której trenują zawodnicy 
i  zawodniczki (pań także nie 
brakuje na zajęciach) w wieku 
15-25 lat oraz grupa starsza, 
mniej zaawansowana, która 
przewidziana jest dla osób po-
wyżej 25. roku życia. W klubie 
bokserskim z Iławy jest także 
możliwość przeprowadzenia 
treningów indywidualnych. 
—  Treningi grup odbywają 
się we wtorki oraz czwartki. 
O 17.00 rozpoczynają się zaję-
cia grupy zaawansowanej, a o 
18.30 grupy starszej. Zapisać 
do klubu można się bezpośred-
nio na treningach, lub też skon-
taktować się ze mną poprzez 
facebooka — mówi Kłosowski.

Jak się okazuje, w  Boxing 
Club Iława powstanie także 
nowa grupa, przewidziana 
dla dzieci w wieku szkolnym. 
— Chcemy z nią wystartować 
wraz z  początkiem nowego 
roku szkolnego, tak więc już 
teraz można się do nas zgłaszać 
— mówi Kłosowski. A zaintere-

sowanie treningami dla dzieci 
jest, o czym świadczy choćby je-
den z komentarzy zamieszczony 
na naszym facebooku pod fi l-
mikiem z treningu w sali BCI.

— Boks to kapitalna forma 
walki, w której obowiązują za-
sady, zakazy, jak choćby ten 
mówiący o  uderzeniach w  tył 
głowy. Do tego nie wymaga 
mnóstwa sprzętu, a co za tym 
idzie: pieniędzy na jego zakup. 
Żeby rozpocząć treningi wystar-
czy mieć buty, spodenki i koszul-
kę, może być z dziurami, to nie 
przeszkadza. Boks nie ma być 
lansiarskim sportem, tu można 
wyglądać skromnie. Podoba mi 
się powiedzenie, że to pojedynek 
szachowy na pięści —  kończy 
Kłosowski. Mateusz Partyga

Wtorek, 30 czerwca 2020 — trening w sali Boxing Club Iława

Ekipa z BCI 
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Żeby rozpocząć 
treningi wystarczy 
mieć buty, spodenki 
i koszulkę, może 
być z dziurami, to 
nie przeszkadza. 
Boks nie ma 
być lansiarskim 
sportem, tu można 
wyglądać skromnie 
— mówi Krzysztof 
Kłosowski


