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O PORODACH 
W CZASIE PANDEMII
OPOWIADA 
POŁOŻNA BARBARA 
CHOJNOWSKA

UKRADŁ PIENIĄDZE 
ZBIERANE NA 
LECZENIE DZIECKA!

POCHODZĄCY Z IŁAWY MARIUSZ ANTOLAK (WYKŁADOWCA I ARCHITEKT 
KRAJOBRAZU, NA ZDJ. PIERWSZY Z PRAWEJ) ROCZNIE ODWIEDZA 
OK. CZTERECH KRAJÓW, M.IN. ZAKŁADAJĄC TAM OGRODY SPOŁECZNE. 
JAK MINĄŁ MU ROK Z COVIDEM W TLE? STR. 4
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„Młodzieżówka” OSP La-
seczno otrzymała jak do tej 
pory najwięcej głosów wśród 
wszystkich tego typu grup 
w województwie. A jest ich po-
nad 200! Ta drużyna została 
założona całkiem niedawno, 
bo 12 lutego 2020r. Należy 
do niej 16 młodych ochotni-
ków i ochotniczek oraz trzech 
opiekunów. Mimo warunków 
związanych z  Covid-19, dru-
żyna została podzielona na 
grupy i każda z nich ma indy-
widualne spotkania.

Na przykład 11 paździer-
nika 2020r. zorganizowa-
no w  jednostce spotkanie 
z  komendantem gminnym 
OPO Gminy Iława, druhem 
Łukaszem Linknerem, któ-
ry przeprowadził szkolenie 
pierwszej pomocy przedme-
dycznej. Opiekunowie dru-
żyny, oprócz opowiadania 
o  własnym bezpieczeństwie 
na akcjach, również szkolą 
MDP, jak prawidłowo roz-
wijać węże i  zachować się 
podczas różnych zdarzeń 

losowych. Drużyna MDP 
bardzo chętnie uczęszcza na 
wszystkie spotkania.

W skład drużyny wchodzą:
Adrian Bubiec, Kamila 

Górecka, Mikołaj Górecki, 
Karol Krzywkowski, Konrad 
Krzywkowski, Laura Balicka, 
Łukasz Koszytkowski, Nadia 
Grabowska, Oliwia Grabow-
ska, Nikodem Grabowski, 
Patryk Laskowski, Paulina 
Wasiołek, Roksana Kosińska, 
Sandra Kosińska, Rozalia Ro-
kaczy, Wiktor Puciński.

Opiekunowie: Natalia Gra-
bowska, Tomasz Kozakiewicz, 
Jerzy Łopatyński. Za infor-
macje dziękujemy sekretarz 
OSP Aleksandrze Ferens. 

Kategoria, w której startuje 
OSP, to tylko jedna z  kilku 
w naszej akcji. Oprócz „mło-
dzieżówek”, w  plebiscycie 
startują jednostki składające 
się z  dorosłych ochotników. 
Osobna kategoria należy do 

kobiecych drużyn, których 
także w  naszym wojewódz-
twie jest sporo.  eka

Szczegóły głosowania 
oraz regulamin akcji 
znajdziecie Państwo 
na stronie internetowej 
Gazety Iławskiej: 
www.ilawa.wm.pl

Czytaj nas: • co miesiąc w gazecie 
              • codzienne w internecie

z drugiej strony

NASZA AKCJA || Ledwo wystartował nasz plebiscyt na Najpopularniejszą Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w powiecie iławskim 
i województwie warmińsko-mazurskim, a już Laseczno zdeklasowało wszystkich! A konkretnie – młodzieżowa drużyna OSP Laseczno.

Wybierz najpopularniejszą jednostkę OSP

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
redaktor naczelny/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

Młodzieżowa drużyna OSP Laseczno liczy 16 ochotników 
plus opiekunowie

Na szkoleniu z zasad pierwszej pomocy
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 wiadomości

„NIEBAĆ COVID”, „NIEBAĆ PIS” — pan Jacek „niebać” się wieszać takie banery
POWIAT || Tatra z rocznika 89’ zwraca coraz większą uwagę osób podróżujących drogą wojewódzką na trasie Iława — Susz, a także ogólnopolskich mediów.

Tatra stoi na wzniesieniu, 
jednak nie to jest głów-
nym powodem zaintere-

sowania. Są nimi za to banery 
umieszczone na burtach cię-
żarówki. 

>>> Adamowo to wieś po-
łożona na trasie DW 521 po-
między Iławą i Suszem, a do-
kładnie tuż przed tą drugą 
miejscowością. Do tej pory 
gmina i miasto Susz w Polsce 
znane były przede wszystkim 
dzięki zawodom triathlo-
nowym, które corocznie tu 
się odbywają. Susz nazwa-
ny jest nawet (nieformalnie 
oczywiście) stolicą polskiego 
triathlonu. Ostatnio jednak 
palmę pierwszeństwa, jeśli 
chodzi o ogólnopolską sławę, 
przejęła pewna ciężarówka. 
Tatra stoi na usypanej gór-
ce. Jacek Szmigiel, właściciel 
przedsiębiorstwa mającego 
tu swoją siedzibę, ustawił 
ją jako symbol fi rmy. —  Od 
tej ciężarówki wszystko się 

zaczęło —  mówi Szmigiel 
wspominając początki swojej 
działalności. 

Ale tego, że tatra aż tak 
bardzo stanie się sławna, to 
nawet on nie przewidział. Czy 
mogło być jednak inaczej, 
skoro w  czasach pandemii 
na jednej z  burt ciężarówki 
wiesza się baner „NIEBAĆ 
COVID”, a na drugiej „NIE-
BAĆ PIS”? Właściciel przy-
znaje, że od momentu, kiedy 
zawiesił te banery, to fak-
tycznie —  napisy na tatrze 
wzbudzają wielkie zainte-
resowanie. Niektórzy nawet 
zatrzymują się na trasie, aby 
przyjrzeć się bliżej tym ba-
nerom, a  także zrobić zdję-
cie (momentami stwarzając 
zagrożenie drogowe dla sie-
bie samych).

— Nawet moi znajomi z za-
granicy do mnie dzwonią 
i mówią, że o naszej stojącej 
przy drodze ciężarówce jest 
głośno. Za sprawą tych napi-

sów oczywiście — mówi Jacek 
Szmigiel, którego odwiedzili-
śmy w Adamowie. — Dobrze 
z resztą, że sami przyjechali-
ście i pytacie u źródła, bo już 
wiele nieprawdy wyczytałem 
w  innych artykułach, także 
tych z  mediów ogólnopol-
skich. Jak to na przykład, że 
ciężarówki są dwie, a na każ-
dej z nich wisi oddzielny ba-
ner. A przecież sami widzicie, 
że tatra jest jedna —  mówi 
pan Jacek.

Nie ma co —  czuć w  nim 
ducha buntownika. Bo o ile 
pomysł zawieszenia baneru 
„NIEBAĆ COVID” był od-
powiedzią na akcję Kaba-
retu Skeczów Męczących, 
która z  prędkością błyska-
wicy rozprzestrzeniła się 
po internecie, o  tyle „NIE-
BAĆ PIS” było już jego au-
torskim pomysłem. —  Tak 
było; podłapałem hasło 
„challengowe” polskiego 
kabaretu, podobnie jak 

wielu Polaków, bo już mam 
—  podobnie ja my wszy-
scy —  dość tej pandemii 
i  wszystkich zakazów i  ob-
ostrzeń z  nią związanych. 
Moim zdaniem pandemia 
jest wyolbrzymionym zjawi-
skiem — tłumaczy Szmigiel. 

— Natomiast baner z  ha-
słem „NIEBAĆ PIS” to już 
rzeczywiście mój autorski 
pomysł. W  ten sposób wy-
rażam swój sprzeciw wobec 
polityki prowadzonej przez 

nasz rząd. Uważam, że po-
winniśmy głośno mówić 
o  tym co nas boli, co nam 
się nie podoba w  naszym 
kraju i w naszym rządzie. Bo 
wygląda to teraz tak, że lu-
dzie ponarzekają na władze 
państwa pod sklepem z  pi-
wem, ale głośno już tego nie 
powiedzą. Niby większość 
społeczeństwa jest przeciw-
ko aktualnie rządzącym, 
ale wyniki wyborów mówią 
coś dokładnie odwrotnego 
— mówi bez oporu przedsię-
biorca i rolnik z Adamowa. 

Z hasłem mogą się nie zga-
dzać zwłaszcza zwolennicy 
Prawa i  Sprawiedliwości, 
jednak pan Jacek do tej pory 
nie spotkał się ani z objawami 
niechęci, nie było też prote-
stów ani prób politycznego 
nacisku, które miałby spowo-
dować zdjęcie baneru. Hasło 
więc jest wciąż widoczne przy 
trasie Iława —  Susz, już od 
sierpnia 2020... Mateusz Partyga

Ciężarówka z tymi hasłami wzbudza wielkie zainteresowanie wśród podróżujących trasą Iława — Susz
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Ukradł pieniądze zbierane na leczenie dziecka!
IŁAWA || Jakim podłym człowiekiem trzeba być, żeby ukraść puszkę, do której inni wrzucają swoje pieniądze na leczenie chorego dziecka? 
Na taki chamski czyn zdecydował się 18-latek, a złodziejstwa dokonał w barze bistro „Centrum” w Iławie.

B
ar bistro przy ul. 
Kościuszki w dni po-
wszednie otwarty jest 
do godziny 18.00. 
I  właśnie tuż przed 

zamknięciem „Centrum” 
w czwartek 4 marca w loka-
lu pojawił się młody ( jak się 
wkrótce okazało) mężczyzna. 
Z kapturem na głowie i ma-
seczką na twarzy był prak-
tycznie nierozpoznawalny.

— „Klient” ten podszedł 
do kasy i  poprosił o  napój. 
W momencie, gdy nasza eks-
pedientka sięgała po butelkę 
z  piciem, mężczyzna zabrał 
puszkę z pieniędzmi i szybko 
wyszedł z lokalu. Na miejscu 
pozostały tylko porozrzuca-
ne ulotki, na których stała 
puszka — relacjonuje Marek 
Dembiński. Właściciel baru 
bistro przy ul. Kościuszki 
zastanawiał się, czy zgłosić 
sprawę na policję (ostatecz-
nie tego nie zrobił), jednak 
niestety w  lokalu nie ma 
monitoringu, a więc schwy-
tanie złodzieja było przez to 

utrudnione. —  Ufałem lu-
dziom dlatego nie chciałem 
ich nagrywać na kamery. To 
są moi goście i nie chcę, aby 
czuli się jak w jakimś reality 
show. Jak widać jednak, nie 
każdemu można ufać — tłu-
maczy Dembiński.

Właściciel „Centrum” uwa-
ża, że mężczyzna przyszedł 
do lokalu w konkretnym celu 
kradzieży puszki, w  której 
znajdowały się pieniądze 
zbierane na leczenie młode-
go chłopca (danych dziecka 
nie podajemy). Nie wiado-
mo, ile wówczas pieniędzy 
było w puszce, bo też prze-
cież obsługa baru do niej nie 
zagląda, tylko nieotwartą 
puszkę przekazuje rodzinie 
chorego dziecka. — Jestem 
bardzo zniesmaczony ta-
kich zachowaniem ludzi. Dla 
mnie był to zwykły akt chu-
ligański. Jeśli ten człowiek 
jest np. biedny i  nie stać 
go na jedzenie, to mógł do 
nas podejść i to powiedzieć. 
Wielokrotnie pomagaliśmy 

biednym i bezdomnym, o ile 
są trzeźwi — dodaje Marek 
Dembiński. 

Iławski restaurator opub-
likował na facebooku infor-
mację o  kradzieży puszki. 
Domyślacie się, jakie epitety 
leciały w stronę złodzieja, jed-
nak on zapewne sobie z tego 
nic nie robił.

— Po zamieszczeniu tej in-
formacji już zgłosiło się do 
mnie kilka osób, które chcą 
wpłacić konkretną kwotę na 
leczenie tego dziecka. Jest za-
tem wielce prawdopodobne, 
że w naszym bistro ponownie 
stanie puszka, do której bę-
dzie można wrzucać pienią-
dze na jego leczenie. Muszę 
to jeszcze przedyskutować 
z  rodziną dziecka, wówczas 
jednak będziemy musieli na 
pewno zadbać o jej lepsze za-
bezpieczenie —  mówi właś-
ciciel.

>>> Jak się okazuje, spraw-
ca został złapany i  przyznał 
się do stawianych mu zarzu-
tów. —  Jednym z  istotnych 

elementów policyjnej pracy 
są tzw. czynności operacyjno-
-rozpoznawcze, czyli takie, 
które zmierzają do spraw-
dzenia uzyskanych wcześniej 
wiarygodnych informacji 
o przestępstwie lub zdobycia 
nowych. Właśnie w  trakcie 
wykonywania takich czyn-
ności policjanci ustalili po-
dejrzanego o kradzież — mówi 
asp. Joanna Kwiatkowska, 
rzeczniczka prasowa iławskiej 
policji. 

Oficer prasowy KPP Iła-
wa dodaje, że — co ciekawe 
— sprawca został zatrzyma-
ny, choć pokrzywdzony, czyli 
właściciel baru Centrum, nie 
zgłosił wcześniej policjantom, 
że został okradziony. — Cza-
sami do tego, by rozwiązać 
jakąś sprawę, szczególnie 
taką, przy której przestępca 
dołożył starań, by nie zostać 
wykrytym przez policjantów, 
potrzeba po prostu czasu. 
Funkcjonariusze potrzebują 
go, by zebrać potrzebne ślady 
i  informacje, które pomogą 

im trafi ć na trop podejrza-
nego. Tak właśnie się stało 
w  Iławie, gdzie w  jednym 
z  lokali gastronomicznych 
doszło do kradzieży puszki 
z pieniędzmi. Sprawca wyko-
rzystując chwilową nieuwa-
gę personelu, zabrał puszkę 
i  uciekł. Pokrzywdzony nie 
złożył jeszcze zawiadomie-
nia o przestępstwie. Był za-
skoczony, gdy skontaktowali 
się z  nim funkcjonariusze 
— dodaje asp. Kwiatkowska, 
a Marek Dembiński potwier-
dza w  rozmowie z  nami, że 
w  poniedziałek (15 marca) 
rzeczywiście kontaktowali 
się z  nim funkcjonariusze 
KPP Iława. 

Policjanci ustalili, że zwią-
zek z kradzieżą ma 18-latek. 
— Mieszkaniec Iławy został 
zatrzymany i usłyszał zarzut, 
do którego się przyznał. Męż-
czyzna w  najbliższym cza-
sie ze swojego zachowania 
będzie tłumaczył się przed 
sądem. Kodeks karny za 
kradzież przewiduje karę do 

5 lat pozbawienia wolności 
— mówi rzeczniczka prasowa 
komendy powiatowej policji 
w Iławie.

Takie mamy zatem czasy 
(i część społeczeństwa), że 
nawet puszki pozostawione 
w celu przeprowadzenia akcji 
charytatywnej trzeba zabez-
pieczać. Gdy jednak w barze 
„Centrum” ponownie ona sta-
nie, to poinformujemy o tym 
na naszym portalu www.ila-
wa.wm.pl. Mateusz Partyga

To jakaś plaga
Niestety, nie był to jedyny w ostat-
nim czasie w Iławie przypadek 
kradzieży puszki z pieniędzmi. Tym 
razem sprawca wykorzystał chwi-
lową nieuwagę pracownika apteki. 
Pieniądze, które były tam zbierane 
miały zostać przekazane dla chorych 
dzieci z hospicjum. Iławscy dziel-
nicowi już zatrzymali 18–latka. Męż-
czyzna oświadczył, że zabrał puszkę 
z pieniędzmi, gdyż potrzebował 
ich na swoje wydatki. Mieszkaniec 
Iławy został zatrzymany i usłyszał 
zarzut, do którego się przyznał.
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rok z covidem w tle

Mariusz Antolak: Pandemia otworzyła mi wiele   

Też masz takie „zakręcone” 
poniedziałki?
– Odkąd jest pandemia, to 

trochę mniej. Już w weekend 
wysyłam maile, które wysłał-
bym w  poniedziałek  (śmieje 
się). Po to, żeby nadgonić 
pracę. I okazuje się, że dosta-
ję odpowiedzi po paru mi-
nutach, jeszcze w  weekend. 
Trochę się nam przez tę pan-
demię zatarły granice. Żyjemy 
w  wirtualnej rzeczywistości 
i czasem nie wiemy, co można, 
czego nie, co wypada, a co jest 
niestosowne. 

Jak wyglądało twoje życie 
przed pandemią?
– Było równie intensyw-

ne jak teraz. Pracuję na 
Uniwersytecie Warmińsko-
-Mazurskim w Olsztynie, na 
drugim „etacie” w  Fundacji 
„W krajobrazie” i dodatkowo 
wykonuję zlecenia zawodowe 
jako architekt krajobrazu. 
Życie pełne wyzwań zawodo-
wych. Łączenie pasji z pracą. 
Mnóstwo emocji! I bliskich, 
bezpośrednich kontaktów, nie 
tylko w Polsce. Dużo podró-
żuję, rocznie odwiedzałem 
około czterech krajów. Taką 
przyjąłem taktykę: intensyw-
na praca przez cały rok, po-
zwalająca na dłuższe wyjazdy 
zagraniczne. 

W marcu 2020 r. to wszystko 
się zmieniło.
– Jeszcze w grudniu 2019 

r., dokładnie w Wigilię, by-
łem na lotnisku w  Lome, 
w Togo, na końcu świata. To 
był jeden z  wyjazdów fun-
dacyjno-uczelnianych. Do-

cierały już do mnie słuchy, 
że coś się dzieje w Chinach, 
jakiś nowy wirus. Wiedzia-
łem, że Azjaci sobie radzili 
z każdym nowym wirusem. 
Do głowy mi jednak nie 
przyszło, że może to być 
jeden z  moich ostatnich 
„normalnych” wyjazdów. 
W  marcu rok temu, kie-
dy zostały zdiagnozowane 
pierwsze przypadki wirusa 
w  Polsce, akurat jechałem 
do Lublina. Tamtejszy dom 
kultury organizował festiwal 
podróżniczy, w ramach któ-
rego opowiadałem o swoich 
wyjazdach do Afryki. Jecha-
łem tam pociągiem. Właśnie 
wtedy zaczęła się w  Polsce 
panika dotycząca korona-
wirusa. Sam się potwornie 

bałem jechać. Wsiadający 
do pociągu kaszleli, reszta 
się dziwnie przyglądała. Ma-
seczek nikt jeszcze nie nosił. 
W powietrzu wisiała wyczu-
walna niepewność… To było 
przerażające. Dopływały do 
mnie kolejne informacje… 
Przejeżdżając przez Ostró-
dę dowiedziałem się, że 
zdiagnozowano tam pierw-
szy przypadek. To był moc-
ny cios, to już tak blisko…! 
Czułem, że dzieje się coś 
niedobrego, co może mieć 
znaczny wpływ na moje dal-
sze życie. Miałem opłaconą 
konferencję w Malezji, zapla-
nowany miesięczny wyjazd 
do Myanmaru, realizację 
ogrodu dla dzieci z  niepeł-
nosprawnościami w Ghanie.

Wszystko stanęło...
– Trzeba było przeorganizo-

wać działania. I  fundacyjne, 
i uczelniane. 

Na uniwersytecie 
realizuję, w ramach 
pracy habilitacyjnej, 
międzynarodowy 
projekt. Piszę o edukacji 
w przestrzeni w różnych 
krajach. Nie mam już 
łatwego dostępu do 
wyjazdów zagranicznych, 
więc pod tym względem 
pandemia była dla mnie 
dużym utrudnieniem. 

Ale też –  fajnym bodźcem 
do rozpoczęcia innego my-
ślenia czy szukania nowych 
rozwiązań. Każdą sytuację 
tego typu traktuję jako czyn-
nik rozwijający. mieniłem 
strategię działania fundacji. 
Pozyskałem granty do zrea-
lizowania w  kraju. Urucho-
miłem Leśną Polanę Eduka-
cyjną „Stacja Permakultura” 
w Sząbruku, w której zaczą-
łem realizować warsztaty. 
Przeniosłem się do sieci. 
Zacząłem prowadzić zajęcia 
zdalne w  różnych szkołach. 
Pod tym względem pandemia 
bardzo mi pomogła w  kon-
taktach i otworzyła wiele no-
wych dróg. Żeby zrealizować 
jeden wykład w  Krakowie, 
musiałbym stracić dwa dni 

na dojazdy. A  teraz –  kilka 
godzin  zajęć i mogę łączyć się 
z kolejnym miastem. Dzięki 
temu prowadziłem zajęcia 
także za granicą, na przykład 
w Bułgarii. I było to dużo ła-
twiejsze niż przed pandemią, 
bo ludzie zrozumieli, że kon-
takt wirtualny jest teraz nie-
zbędny i równie cenny. To dla 
mnie duży plus tej pandemii. 
Dla chcącego nic trudnego. 
Zmieniłem swoje myślenie. 
Uwielbiam kontakt bezpo-
średni, jestem zwierzęciem 
stadnym. Owszem, lubię też 
samotność, ale pandemia 
uświadomiła mi, jak ważny 
jest dla mnie kontakt z dru-
gim człowiekiem. 

Mieszkam w lesie, z dala 
od ludzi. Na początku 
byłem zafascynowany 
tym, że nie muszę 
jeździć codziennie do 
miasta, a ze studentami 
i klientami kontaktować 
się zdalnie przez internet, 
no i w każdej chwili wyjść 
do mojego ogrodu. 

To był marzec, czas naj-
ważniejszy dla ogrodnika! 
Byłem w  siódmym niebie! 
Mieszkanie przez rok w ta-
kich warunkach, bo przez 
rok praktycznie tylko 10-
20 razy byłem w  mieście, 
pokazało, że jednak bez-
pośredni kontakt jest nam 
potrzebny. Nawet z  ludźmi, 
z którymi nie lubimy się spo-
tykać. Podjąłem też ważną 
decyzję o wzięciu psiaka ze 

DR INŻ. MARIUSZ 
ANTOLAK TO 
NAUCZYCIEL 
AKADEMICKI, 
ADIUNKT W KATEDRZE 
ARCHITEKTURY 
KRAJOBRAZU 
UNIWERSYTETU 
WARMIŃSKO-
MAZURSKIEGO 
W OLSZTYNIE , 
PREZES FUNDACJI 
„W KRAJOBRAZIE”, 
ARCHITEKT 
KRAJOBRAZU, 
OGRODNIK, 
PODRÓŻNIK.

Salar de Uyuni – solnisko, pozostałość po wyschniętym słonym jeziorze w południowo-zachodniej Boliwii, 2018
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Warsztaty ogrodnicze i projektowe w szkole podstawowej w Prai, Wyspa Santiago, Republika Zielonego Przylądka, 2015
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  nowych dróg

schroniska. Nie wyobrażam 
sobie życia bez Nera. Jeste-
śmy nierozłączni.

A minusy?
– Brak możliwości wyje-

chania za granicę. Czuję się 
bardzo klaustrofobicznie, 
zamknięty. Gdybym chciał 
wyjechać, to i tak nie wiem, 
co by się działo na lotnisku, 
czy nie musiałbym przejść 
kwarantanny. Nie czuję się 
z  tym dobrze, ale przyzwy-
czaiłem się do tej myśli, że 
na razie tylko Polska. Dosto-
sowałem się. 

Wyczuwam spory spokój 
ducha…
– Te emocje w  ciągu roku 

mocno się zmieniały. Przez 
większą część roku izolowa-
łem się, obawiając się zakaże-
nia. Gości zapraszałem głów-
nie do ogrodu… Teraz jestem 
po pierwszej dawce szczepion-
ki przeciw koronawirusowi. 
Czuję się trochę bezpiecz-
niej. Ale nie do końca. Może 
przyjść nowy szczep… Życie 
zmieniło się na trwałe. 

Ta normalność, do której 
powrotu sobie życzymy, już 

chyba nie będzie tą samą 
normalnością, którą znamy.
– Straciliśmy zaufanie do 

innych, zrodził się dystans 
między ludźmi. Zrozumia-
łem, jak cenne i ważne było 
wcześniej to zaufanie. Jak 
zwykły gest, wyjście na spa-
cer, do kawiarni, złapanie 
kogoś za rękę – były ważne 
dla naszego rozwoju psy-
chicznego. A im coś bardziej 
zakazane, tym bardziej tego 
pragniemy. Nie każdemu 
jest łatwo, jedni są mocniej-
si, inni słabsi. Ta pandemia 
na pewno wywarła trwałą 
zmianę w psychice u wielu, 
wielu ludzi. 

Czy twoim studentom łatwiej 
jest teraz uzyskać zaliczenie 
przedmiotu? 
– Temat –  rzeka. Jest róż-

nie. Z mojej strony, jako wy-
kładowcy, nie widzę większej 
różnicy w  prowadzeniu za-
jęć,  chociaż dużo trudniej 
rozmawiać ze studentami, 
gdy nie mają włączonych ka-
mer. Uważam, że wiele tracą. 
Dużo trudniej przeprowadzić 
dyskusję. Ja mówię, ale nie 
mam pewności, że oni nadal 
słuchają. Pod względem me-
rytorycznym dostarczam im 
nadal tę samą wiedzę. Prowa-
dzę m.in. zajęcia projektowe 
i w bezpośrednim kontakcie 
student pokazywał mi swój 
projekt, ja na nim rysowa-
łem. Teraz podobnie, tyle 
że na komputerze. Jednak 
komunikacja pozawerbalna 
była też ważna i widzę obec-
nie duży problem w relacjach 
na linii nauczyciel – student... 
Jakość kształcenia na pewno 
mocno ucierpiała. 

Rozmawiała Edyta Kocyła-Pawłowska

Park Narodowy Wyspy Magdaleny, Patagonia, Chile, 2018

Wyspa Santiago, Republika Zielonego Przylądka, 2015
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Anna Balińska: Jak wpłynęła na mnie pandemia

N
iełatwo mi jedno-
znacznie powiedzieć, 
jak na mnie wpłynęła 
pandemia. Być może 
dlatego, że pełnię 

wiele roli w życiu i dlatego po-
myślałam, że najlepiej będzie, 
jeśli opowiem o tym pod kątem 
każdej z nich.

JA
Nigdy nie robię postanowień 

noworocznych. Z  prostego 
powodu. Wiem, że to zbędna 
presja i rzadko osiąga się rezul-
taty. Na początku 2020 roku 
było jednak zupełnie inaczej. 
Poczułam, że moje życie przy-
pomina błędne koło. Wstaję 

o świcie i zaczynam kręcić się 
w tym kole, czując coraz więk-
szy ciężar, aż w końcu padam 
chwilę przed północą, ledwie 
żywa ze zmęczenia. Pomyśla-
łam: Dość, muszę coś z  tym 
zrobić. Życie nie może ucie-
kać mi przez palce. Zaczęłam 
praktykować jogę. Zrozumia-
łam, jak wiele zależy od pro-
stych ćwiczeń oddechowych 
i mojego umysłu. Potem doszła 
medytacja, mantry. Zaczęłam 
zagłębiać się w zupełnie inną 
literaturę, muzykę i fi lm. Za-
częłam odkrywać siebie i  to, 
kim właściwie jestem.

Lada moment miała uka-
zać się moja kolejna książka 
„Sekrety Welu”, a ja – po dość 
długiej przerwie na urlop 
wychowawczy – planowałam 
wrócić do pracy. Wszystko 
układało się po mojej myśli. 
Miało być łatwo, pięknie i spo-
kojnie. Synek w wymarzonym 
przedszkolu. Ja powrót do pra-
cy, którą tak lubiłam, a wolne 
chwile spędzone na spotka-
niach autorskich z  ludźmi, 
których tak uwielbiam. Miało 
być pięknie...

Pamiętam ten wieczór, kiedy 
pierwszy raz dotarły do mnie 
szczątkowe informacje: jakiś 
Covid, jakiś wirus, pierwsze 
zachorowania, na drugim 
końcu świata. Byłam spokoj-
na. Pomyślałam, że nawet jeśli 
dotrze do Polski, to nie może 
być tak tragicznie, jak przed-
stawiają to media, w  końcu 
człowiek zaprogramowany jest 
na przetrwanie.

JA - MATKA
Panika dopadła mnie w mo-

mencie, gdy słonecznego 
popołudnia usłyszałam o za-

mknięciu szkół i przedszkoli. 
Usiadłam na kanapie, czując 
paraliżujący strach. Co teraz 
będzie? Mam tatę w grupie 
ryzyka. Mam synka, który 
urodził się z  obniżoną od-
pornością. Na litość boską, 
i  co będzie z  nimi, jeśli ja, 
nie daj Bóg, zachoruję?! 
Nie przerażały mnie objawy 
Covida, tylko to, że go nie 
znam. Lęk przed nieznanym 
to chyba jedna z  gorszych 
form lęku. Oczywiście rzuci-
łam się w wir dezynfekowa-
nia, nałogowego wyparzania 
wszystkiego, co mnie otacza-
ło. I nagle dotarło do mnie, 
co generuje mój strach. Te-
lewizja! Jak mogłam być 
spokojna, skoro zewsząd 
atakowały mnie słowa wypeł-
nione złą energią: cierpienie, 
śmierć, choroba, pandemia. 
Postanowiłam zerwać z tym. 
Postanowiłam, że jeśli mam 
umrzeć na koronawirusa, to 
wolę umrzeć w spokoju. Jed-
nak jeśli mam przeżyć, to nie 
chcę po całej tej pandemii 
przejść załamania nerwo-
wego. Szanuję swoje zdro-
wie. Od tamtej pory w moim 
domu nie ogląda się żadnych 
programów informacyjnych. 
Wybieramy konkretny fi lm, 
na ogół z platformy fi lmowej, 
a poza tym nie ma szansy, aby 
telewizja leciała w tle. Wolę 
ciszę lub piękne, oczyszcza-
jące mantry, czy relaksujące 
radio, zamiast nerwowego, 
pełnego nienawiści bełkotu.

Mijał czas. Nadeszła Wiel-
kanoc. Przyzwyczajona do 
rodzinnych spotkań byłam 
załamana myślą, że spędzimy 
je sami w  czterech ścianach. 
Jednak moje przemyślenia, 
ta praca, którą wykonywałam 
nad samą sobą, sprawiły, że 
postanowiłam się nie uża-

lać. Aby nie stać w kolejkach 
i wspomóc lokalną gastrono-
mię, zamówiłam kilka potraw 
na wielkanocny stół. O dziwo, 
zamiast wyrzutów sumienia, że 
nie pojawią się na nim własno-
ręcznie wykonane dania, po-
czułam radość. Zrozumiałam, 
że zaoszczędziłam mnóstwo 
czasu na staniu przy garn-
kach i  patelniach na rzecz 
wspólnego malowania pisa-
nek z synkiem, czy po prostu 
odpoczynku. Zrozumiałam, że 
wszystko jest nam po coś dane. 
Nie ma sensu tracić energii na 
malkontenctwo czy strach. Co 
ma przyjść i tak przyjdzie, czy 
będę żyła w lęku, czy nie. 

Na ogół matki, które wraca-
ją do pracy, mają w głowach 
mętlik. Jak będzie wyglądało 
moje stanowisko pracy po ta-
kim czasie, czy sobie poradzę? 
Co będzie z moim dzieckiem, 
czy zaadaptuje się w nowym 
miejscu, z nowymi opiekuna-
mi? I jak my sobie poradzimy 
z tymi wielogodzinnymi rozsta-
niami... Mamy, które wracały 
w 2020 roku do pracy miały 
dodatkowe pytania: jak od-
najdziemy się w  covidowym 
świecie, które chciałybyśmy 
oszczędzić swoim dzieciom.

JA - INFORMATOR TURYSTYCZNY
I nagle dotarło do mnie, że 

lada moment wracam do pra-
cy, do miejsca, gdzie każdego 
dnia przewija się mnóstwo 
osób z różnych zakątków świa-
ta.

Powrót do biura Informacji 
Turystycznej był piękny, ale 
i zarazem trudny. Polska Orga-
nizacja Turystyczna na bieżąco 
dawała nam nowe wytyczne co 
do naszego biura czy zabezpie-
czeń. Po majówce udało nam 
się otworzyć punkt IT przysto-
sowany dla turystów. 

Płyn do dezynfekcji, osłona 
pleksi nad ladą, maseczki, 
przyłbice, ulotki przechodzą-
ce trzydniowe kwarantanny. 
Ubrani jak kosmici ruszyliśmy 
do boju. Jednymi z pierwszych 
turystów byli mieszkańcy 
Katowic, gdzie wówczas było 
ognisko zachorowań. Tury-
ści dzielili się z nami swoimi 
przemyśleniami. Jednak naj-
piękniejsze było to, kiedy sły-
szeliśmy: dziękuję. Dziękuję, 
że jesteście otwarci, w czasach, 
w których większość punktów 
informacji turystycznych jest 
zamknięta. Uśmiech ludzi, 
którzy mimo pandemii ucie-
kli do oazy spokoju, jakim 
była dla nich Iława, i spędzi-
li tu miło czas, był dla nas 
najważniejszy. Zresztą naszą 
pracę dostrzegli również rad-
ni, a przewodniczący Michał 
Młotek dziękował nam na 
jednym z  posiedzeń komisji 
rady miasta, a to bardzo bu-
duje.

JA - AUTORKA POWIEŚCI
I przyszło to dziwne zakłopo-

tanie, kiedy czytelników, któ-
rych książki miały odciągać od 
komputerów, zaprasza się na 
spotkania online. 

Na rynku wydawniczym 
pojawiają się „Sekrety Welu”. 
Nie wiem, czy w ogóle spotkam 
się z czytelnikami na promocji 
książki. A  nawet jeśli, to jak 
będzie wyglądało to spotka-
nie. Nagle pojawia się strach 
i zwątpienie. Biorę kilka głęb-
szych oddechów. Przecież to 
nie zależy ode mnie. Nie mam 
kontroli nad światem. Mu-
szę zaufać.

Myślę jednak, że to co da-
jemy innym, wraca do nas 
ze zdwojoną siłą. Skoro chcę 
obdarować świat radością, on 
obdarowuje mnie tym samym. 
Obostrzenia pozwoliły na spot-
kanie w  plenerze. Tego dnia 
była piękna pogoda, słoneczne 
niebo, a burmistrz Lidzbarka 
Maciej Sitarek wraz ze swoimi 
pracownikami zorganizował 
wspaniałą uroczystość nad 
jeziorem. Przyszło mnóstwo 
osób, zespół Lewickie & De-
redas uświetniło swoją muzy-
ką, dając koncert. I jak tu nie 
cieszyć się z takiej okoliczno-
ści? W jednej chwili mogłam 
zapomnieć o pandemii i  tym 
trudnym czasie. Wypełniła 
mnie radość i wdzięczność.

Mija rok od tamtych wyda-
rzeń. Żyjemy niczym w  rol-
lercoasterze. Jednego dnia 
wszystko się otwiera, maleją 
liczby zakażeń, jednak ni-

czego nie jesteśmy pewni, bo 
przecież jutro możemy zrobić 
trzy kroki do tyłu. 

Mimo niepewności udało 
mi się wydać kolejną powieść 
„Miejsce na ziemi”, która mam 
nadzieje sprawi, że Czytelnicy 
odnajdą chwilę wytchnienia 
i  zatracą się w  tej powieści. 
Wielkimi krokami zbliża się 
Dzień Kobiet, czyli dokład-
nie piąta rocznica od mojego 
debiutu. Na tę okoliczność 
powstało II wydanie „Pod 
pelargoniowym balkonem”. 
Skrycie liczyłam, że tym razem 
spotkam się z czytelnikami na 
żywo. Niestety, przyjdzie nam 
się połączyć online.

Mimo niepewności moja 
praca wre, a  ja przygotowuję 
się do sezonu turystycznego, 
licząc, że okaże się łaskawy, 
a biuro Informacji Turystycz-
nej będzie pękało w  szwach, 
jak chociażby w 2019 roku.

Mimo niepewności moje 
dziecko z przyjemnością chodzi 
do przedszkola i choć od czasu 
do czasu przyniesie własno-
ręcznie wykonaną pracę, a in-
nym razem katarek, to wiem, 
że była to najlepsza decyzja 
w naszym życiu i nic nie zastą-
pi mu kontaktu z rówieśnikami 
oraz kreatywnych pań. A nawet 
jestem przekonana, że nasza 
relacja jest wartościowsza, gdy 
spędzamy czas intensywnie 
przez kilka godzin dziennie.

Mimo tego wszystkiego sta-
ram się wierzyć, że pandemia 
wpłynęła na mnie i na innych 
ludzi pozytywnie. Że zaczęli-
śmy doceniać niedocenianych 
jak np. fryzjerzy, kurierzy, tak-
sówkarze, czy panie w sklepie 
spożywczym. Dla mnie każdy 
człowiek idący do pracy i sta-
rający się żyć „normalnie” jest 
bohaterem. Ja zaś zrozumia-
łam, że nie wszystko jest nam 
dane na zawsze, że nie ma 
sensu pędzić w tym codzien-
nym kołowrotku zwanym ży-
ciem, bo to donikąd nie pro-
wadzi. Każdego dnia budzę 
się z wdzięcznością, za to, że 
mogę oddychać swobodnie, 
gdy inni walczą o  życie pod 
respiratorem. Za to, że mogę 
pocałować ciepły policzek mo-
jego dziecka, kiedy inni tracą 
bliskich z powodu wirusa. Za 
to, że mogę pójść do pracy, 
kiedy inni zamykają swoje 
fi rmy. Za to, że jestem w tym 
miejscu, w którym powinnam 
być i za każdą życzliwość oraz 
serdeczność innych ludzi, 
w  czasach, które tak bardzo 
chciałyby nas podzielić. 

 eka

MINĘŁO 12 MIESIĘCY, 
DOKĄD NA WARMIĘ 
I MAZURY DOTARŁ 
KORONAWIRUS. 
DLA WIELU 
Z MIESZKAŃCÓW 
NASZEGO 
WOJEWÓDZTWA BYŁ 
TO ROK TRUDNY NIE 
TYLKO POD KĄTEM 
ZDROWOTNYM. DZIŚ 
PYTAMY, JAK NA 
NASZYCH CZYTELNIKÓW 
WPŁYNĘŁA PANDEMIA. 
ODPOWIADA ANNA 
BALIŃSKA Z IŁAWY, 
AUTORKA POWIEŚCI, 
INFORMATORKA 
TURYSTYCZNA, MAMA.

Latem w redakcji Gazety Iławskiej z książką „Sekrety Welu”
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Pacjentka jest w centrum, ja tylko towarzyszę
ZDROWIE || Iławianka Barbara Chojnowska to położna rodzinna z Agencji Świadczeń Medycznych Pielęgniarsko-Położniczych w Środowisku 
„VITA”. Wcześniej pracowała w iławskim szpitalu jako położna oddziałowa.

Ile mam przygotowała już 
pani do porodu?
– Przestałam już liczyć 

(śmieje się). Trochę was jest 
w  szkole rodzenia, prawda? 
Szkoda, że teraz mamy tylko 
spotkania on-line i indywidu-
alne, w gabinecie. Oczywiście 
zapraszam do nas do gabinetu 
w Przychodni Zdrowie na ulicy 
Skłodowskiej wszystkie panie 
od 21 tygodnia ciąży codzien-
nie od 8:00 do 10:00, a kon-
takt telefoniczny do 18:00. 
Spotkania są dla pań bezpłat-
ne. Widzimy różnice, kiedy 
spotykamy się z paniami już 
po porodzie w domu, wiemy, 
z którymi się wcześniej pozna-
łyśmy. Czujemy, że bardziej 
nam ufają. To ważne, żeby po-
łożną wybrać sobie już w trak-
cie ciąży i  się z nią spotykać. 
Przekazujemy w  ten sposób 
wiedzę, która - w naszej opi-
nii – jest bezcenna. Przychodzi 
na przykład pani w trzeciej czy 
czwartej ciąży i zastanawia się, 
po co jej to. A na końcu ko-
mentuje, że nie sądziła, iż tylu 
rzeczy się dowie. A my się cały 
czas uczymy. Świat się zmie-
nia, nasze dzieci otoczone są 
elektronicznymi zabawkami. 
Musimy się nauczyć żyć w no-
wym świecie i w tym nowym 
świecie wychowywać dzieci. 
Zawsze podczas zajęć w szko-
le rodzenia robię prezentację 
na podstawie książki „Cyfrowa 
demencja” Manfreda Spitzera, 
o wpływie wysokich technolo-
gii na rozwój mózgu dziecka. 
Jak to jest bardzo istotne, 
gdy dziecko od maleńkości 
ma kontakt z  telewizorem, 
tabletem czy telefonem, a nie 
ma kontaktu z  człowiekiem. 
Nie wykształca się wówczas 
w mózgu, w hipokampie ośro-
dek odpowiedzialny za relacje 
społeczne, za kontakt z drugim 
człowiekiem, za rozpoznawa-
nie jego emocji. Dziecko może 
później nie umieć nawiązać 
kontaktu, bo nie zaznało go 
w ciągu pierwszych dwóch lat 
życia. Bo na przykład dziecko 
ogląda bajkę przy jedzeniu 
i jest karmione bez wiedzy co 
je i tuczone jak hodowlana gęś. 
Nawet nie wie, czy się najad-
ło. Jest to oczywiście wygodne 
dla rodziców.

I potem mamy dorosłych, 
którzy nie umieją nawiązy-
wać kontaktów, odczuwać 
emocji drugiej osoby. Nie 
mają w mózgu ośrodka, któ-

ry jest za to odpowiedzialny, 
a miał się wykształcić w ciągu 
pierwszych lat życia.

Co się zmieniło w opiece 
okołoporodowej w ciągu tych 
lat pani pracy?
– Wiele. Jednak pewne rze-

czy są niezmienne. Kochamy 
dzieci tak samo. Poczęte są za-
zwyczaj w ten sam sposób, naj-
częściej z miłości. Bardzo się 
o nie troszczymy, ale czasem 
nadmierną troską –  krzyw-
dzimy. Powinniśmy je wycho-
wywać nie tak, jak my byliśmy 
wychowywani, bo będą żyły 
w innych czasach. Nie wycho-
wujemy ich dla siebie, tylko 
dla  społeczeństwa w którym 
będą żyły, a świat się zmienia.

A czy to prawda, że pod-
czas pierwszych spotkań 
z noworodkiem potrafi  pani 
przewidzieć czy też określić 
jego charakter?
– Będąc położną „szpital-

ną”, widzi się dziecko krót-
ko. Jako położna rodzinna 
opiekuję się mamą, małym 
człowiekiem, a  potem też 
rodziną. Nasz zawód polega 
na obserwacji. I  widzę, że 
ten to bardziej „księciunio”, 
bo albo dostaje co chce, albo 
się obraża. I często na takiego 
księcia wyrasta. Inne dzieci 
robią „występ”, jeśli tylko 
mają widzów w  postaci na 
przykład położnej, to takie 
Krysie Jandy.  Są też gaduły, 
które do pół roku po prostu 
płaczą, bo nie umieją się 
przecież inaczej komuniko-
wać, potem dużo  mówią na 
każdy temat i nie znoszą jak 
im ktoś przerywa.

Jak pandemia koronawirusa 
wpłynęła na pracę położnych 
rodzinnych?
– W  szkole rodzenia mia-

łyśmy przerwę od marca do 
czerwca. W czerwcu miałyśmy 
3 grupy po 15 osób, w reżimie 
sanitarnym. W  październi-
ku zaczął się nasz lockdown. 
Jednak my się na pacjentki nie 
zamknęłyśmy i szkoła rodze-
nia nadal istnieje – indywidu-
alne spotkania, a poza tym co 
czwartek rozsyłamy fi lmiki na 
konkretne tematy: a to o kąpa-
niu dziecka, a to o pakowaniu 
torby do szpitala.  Na począt-
ku nagrania - oczywiście na-
uka oddychania i relaksacja.

I oczywiście spotykamy 
się z maluchami i rodzinami 
w  ich domach. W  pełnym 
reżimie oczywiście, ale ten 

reżim był i  wcześniej, bo 
dezynfekujemy na przykład 
wagę, a dzieci dotykamy w rę-
kawiczkach. Tyle że wcześniej 
nie nosiłyśmy maseczek. Za-
kładałyśmy fartuchy. Teraz 
czujemy się bezpieczniej, bo 
jesteśmy zaszczepione prze-
ciw koronawirusowi dwoma 
dawkami. W marcu 2020 r. 
przez dwa tygodnie świeżo 
upieczone mamy „przyjmo-
wałyśmy” telefonicznie, po 
jednej tylko wizycie stacjo-
narnej. W  przypadku ma-
łych dzieci i  położnic nie 
sprawdza się wizyta on-line 
czy telefoniczna! Zajmuje to 
dużo więcej czasu i  nie po-
zwala spokojnie spać, kiedy 
ja i  koleżanki pójdziemy, zo-
baczymy krocze, piersi i dzie-
cko. Wygląda to na ważenie, 
a ja oceniam odruchy, czy są 
prawidłowe jakie jest na-
pięcie mięśniowe i symetria 
ciała.  Wychodzę spokojna, 
wpisując do dokumentacji, 
że jest okej. A przez telefon: 
„Czy pani ważyła? Na wadze 
kuchennej? Czy na łazienko-
wej?”.  Po dwóch tygodniach 
wróciłyśmy do odwiedzin 
w domach. I już nie przerwa-
łyśmy. 

Czy dzięki lockdownowi jest 
więcej ciąż?
– Myślałam, że tak będzie. 

Jednak nie. Jest podobnie, 

jak w ubiegłym roku, a może 
nawet mniej. To nie jest do-
bry czas na planowanie dzie-
ci. Wiele osób traci pracę, nie 
wiadomo, czy ją odzyska. 

Wcześniej obserwowała pani 
położnictwo „ze środka”, 
pracując w szpitalu. Teraz 
– z drugiej strony. Zawsze 
jednak rozmawia pani 
z pacjentkami. Na co one 
najbardziej narzekają?
– Obecnie najbardziej bra-

kuje porodów rodzinnych. 
One jednak wracają już 
w większości szpitali, bo per-
sonel jest zaszczepiony. Mile 
widziane u pacjentki są wyko-
nane uprzednio testy na obec-
ność koronawirusa. Ewentual-
nie robi się na miejscu te testy 
antygenowe. 

Poród to coś pięknego, ale 
też łatwo można to piękno 
zepsuć.
– Oczywiście! To wyjąt-

kowe przeżycie. Jeśli się do 
niego dobrze przygotujemy, 
wiemy, co się będzie działo 
z naszym organizmem. Jeśli 
będziemy prawidłowo oddy-
chać, relaksować się, to bę-
dzie piękne, choć to trudne 
doświadczenie. Trudne do-
świadczenia powodują, że 
stajemy się lepszymi ludźmi. 
A cała ciąża i poród przygoto-
wują nas do macierzyństwa, 
które wcale nie jest łatwe. 

Trudy ciąży i porodu powo-
dują, że dzieci są dla nas 
ważne, wartościowe. Chcie-
libyśmy, żeby wszystko było 
łatwe i przyjemne, ale życie 
takie nie jest. Czy bylibyśmy 
tymi samymi ludźmi, gdyby 
wszystko nam przychodziło 
z  łatwością? Doceniamy to, 
co nam przychodzi z trudem.

Co w ostatniej dekadzie 
zmieniło się na plus w opiece 
okołoporodowej?
– Pacjent jest w  centrum. 

Ja mu towarzyszę. Jeszcze te 
kilka lat temu, gdy zaczyna-
łam pracę, często mówiliśmy 
„obok” pacjenta, a nie „do”. 

Pacjentki są 
wyedukowane. Wiedzą, 
co znaczy podanie 
oksytocyny i jak ona 
działa, a co – przebicie 
pęcherza. 

Zdobyciu tej wiedzy słu-
ży m.in. stworzenie planu 
porodu. Pacjentki mające 
wiedzę świadomie podej-
mują decyzje. Wie, o  czym 
mówi położna, pielęgniarka 
lub lekarz. Sama pani wie, 
że staram się nie używać 
języka stricte medycznego, 
mówić prostym językiem, by 
mamy rozumiały…

…i ojcowie też. 
– Włączanie się ojców w zaj-

mowanie się dzieckiem to 
fantastyczna sprawa. Kiedy 
ojciec z  wózkiem wzbudzał 
niezdrową sensację. Kiedyś 
był wyraźny podział na role: 
męską i kobiecą. Teraz widać 
partnerstwo. Wiele kobiet 
pracuje, więc opieka nad 
dzieckiem musi być dzielona. 
Często panowie świetnie so-
bie radzą. Na przykład przy 
kąpieli – powtarzają dokład-
nie pokazane im czynności, 
bez interpretacji własnej, że 
za zimno, za ciepło itp. Poza 
tym starają się być w domu na 
czas kąpieli, bo to przecież ich 
zadanie! A panie wtedy mogą 
tylko asystować. Nie mu-
szą wszystkiego robić same. 
I jeszcze względy praktyczne: 
panowie mają większe dłonie, 
łatwiej utrzymać dziecko.

Pięć lat temu zajęła pani dru-
gie miejsce w województwie 
w ogólnopolskim konkursie 
„Położna na medal”…
– Nie wracam do tego myśla-

mi. Patrzę na takie konkursy 
z  przymrużeniem oka, nato-
miast – nie powiem – budu-
jące są miłe komentarze. Bar-
dziej niż przyznawane medale 
(śmieje się).

Jest pani chyba najczęściej 
polecaną położną rodzinną 
w Iławie. 
– Jest jeszcze Zyta Lewan-

dowska i  Ulka Markuszew-
ska. Zajmuję kontaktami, 
w tym z mediami, ale tworzy-
my zespół. A że ja prowadzę 
częściej niż koleżanki zajęcia 
w szkole rodzenia, może dla-
tego najbardziej się kojarzę? 
Zresztą to nie jedyna nasza 
działalność. Organizujemy 
też spotkania profi laktyczne.

Trudno namówić kobiety na 
badania?
– Szalenie trudno! Ostat-

nio liczba naszych pacjentek 
– a  takie dane otrzymujemy 
– które odchodzą z tego świa-
ta, jest przerażająca. Rozu-
miem, pandemia, teleporady, 
trudno się dostać do specja-
listy. Jednakże Poradnia K 
działa cały czas. Nie zwle-
kajmy! Badajmy się. Przez 
kilka miesięcy, rok może się 
w naszym organizmie zadziać 
wszystko! Wiele chorób wy-
krytych odpowiednio wcześ-
nie można wyleczyć w  stu 
procentach. 

Edyta Kocyła-Pawłowska

Barbara Chojnowska, położna rodzinna z Iławy
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rozmowa

Nie potrafi ę usiedzieć na miejscu
PODRÓŻE || Waldemar Kowalski napisał samouczek dla innych emerytów, ale nie tylko. Podpowiada, jak zwiedzać, 
żeby nie zbankrutować. Nam opowiedział także o tym, jak wydać swoją książkę i nie zwariować.

Tytuł pańskiej książki brzmi 
prowokująco...
– Wyniosłem się z miasta na 

wieś, do Rudzienic (gmina 
Iława). I to na wsi tak mnie 
nazywają. Nie potrafi ę usie-
dzieć na miejscu. Jak to wi-
dać na okładce, jestem mocno 
zwariowanym emerytem.

Miał pan intensywny rok.
– Książka to relacja z sied-

miu wypraw, które odbyłem 
na przestrzeni właśnie jed-
nego roku, choć na przeło-
mie 2019 i  2020 r. Były to: 
Gruzja wzdłuż i wszerz z ple-
cakiem, bez hoteli i biur tu-
rystycznych; 10 dni w czerw-
cu marszrutami. Potem rejs 
pod żaglami po Adriatyku. 
Następna to chyba wyprawa 
mojego życia - trzy tygodnie 
w  Indochinach: Laos, Taj-
landia, Wietnam. Kolejne 
odbyły się już w okresie zimo-
wym. Na rozpoczęcie sezonu 
narciarskiego było Les Deux 
Alpes. Kolejna wyprawa była 
rodzinna, bo lubimy razem 
spędzać czas. Tym razem 
zabrałem najbliższą rodzi-
nę: żona i dwójka dzieci z ich 
drugimi połowami i dziećmi. 
Pojechaliśmy na święta do 
Szklarskiej Poręby. Następ-
na była wyprawa narciarska 
do Niemiec, przeze mnie 
zorganizowana dla 66 osób. 
Ostatnia, na zakończenie se-
zonu, znowu Gruzja: narty 
i  kurort Gudauri. Wyprawy 
opisałem tak, jakbym je spi-
sywał na żywo. Tak zresztą 
było: kajet i po każdym dniu 
coś tam notowałem. Dopiero 
potem wrzuciłem to w kom-
puter. A  połączyłem to epi-
zodami z  mojego życia. Co 
porabiam na wsi, dlaczego 
się przeniosłem, dlaczego je-
stem aktywny.

Każdy pański rok tak wy-
gląda?
– Ten, o którym rozmawia-

my, rzeczywiście, jak pani za-
uważyła, był intensywny. Co 
więcej, już gdy wracaliśmy 
z ostatniego wyjazdu, zaczy-
nała się pandemia. Zazwyczaj 
nie jeździmy aż tak często, ale 
przynajmniej cztery wyprawy 
to norma. Dwie-trzy narciar-
skie i  jakaś letnia. Nie liczę 
mniejszych, jak rowerowe 
lub spływy kajakowe Iław-
ką, Drwęcą i niesamowitym 
Welem. Lubię być aktywny. 
Jedenaście lat temu kupiłem 

ziemię nad jeziorem. Tam od 
początku wybudowałem dom 
i na tym hektarze „gospoda-
rzę”. Jeszcze wówczas nie by-
łem emerytem. Kierowałem 
kilkoma dużymi firmami. 
Do Iławy sprowadziłem się 
za pracą. Przez 10 lat byłem 
prezesem Społem. To były 
czasy rozkwitu, gdy Społem 
zatrudniało 650 ludzi. Przez 
3,5 roku byłem dyrektorem 
IKS Jeziorak Iława. A ostatnie 
moje zajęcie przed emerytu-
rą to prowadzenie Powiato-
wego Centrum Kształcenia 
Praktycznego. Dyrektorem 
byłem 4 czy 5 lat, w tym czasie 
wykonaliśmy sporą moderni-
zację warsztatów. I już wtedy 
mieszkałem na „gospodar-
ce”. Oczywiście tego słowa 
używam w  cudzysłowie, bo 
nigdy pola nie uprawiałem. 

Zbudowałem dom, potem 
drugi do agroturystyki. Latem 
jestem trochę uziemiony, bo 
trzeba dopilnować gości. Ale 
już wrzesień... Dwie wyprawy 
na żagle już są zaplanowane.

Mówi pan o tym ze sporą 
radością.
– A tydzień temu wróciłem 

ze Szwajcarii, z  nart.  Nie 
wyobrażam sobie roku bez 
nart. A muszę powiedzieć, że 
Szwajcarzy podeszli do tema-
tu profesjonalnie, rygor sani-
tarny jest tak przestrzegany, 
że zagrożenie jest niewielkie. 
Wszystko jest logiczne i mą-
dre. A  do tego Szwajcarzy, 
którzy są dość karni. Tam, 
gdzie byłem, chyba więcej 
jest pracowników hoteli niż 
mieszkańców wioski. Wszyst-
kie sklepy z  pamiątkami 
– pozamykane. Knajpy – po-

zamykane. Tak przestrzegają 
zakrywania nosa i ust, że do 
gondoli na wyciągu wpusz-
czają rodziny lub grupki, któ-
re przyjechały razem. A jeśli 
ktoś wewnątrz zdejmie ma-
seczkę, to grożą palcem, bo 
wszystko widać przez kamerę. 
W hotelach wszyscy przestrze-
gają odległości. Knajpki na 
stokach są pozamykane, ale 
zjeść można. Przed wejściem 
stoi wykidajło i wpuszcza lu-
dzi grupkami lub pojedynczo. 
W środku są wyznaczone stre-
fy. Dopóki ktoś nie wyjdzie 
ze strefy zamówień, to druga 
osoba nie wejdzie. Po przej-
ściu kolejkowicza do strefy 
odbioru dopiero wchodzi 
kolejna osoba. Jedzenie jest 
zapakowane w  pudełeczka, 
idzie się do kasy i wychodzi na 
taras. A  tam posztaplowane 
są plastikowe krzesła, jeden 
taki stosik stanowi stolik dla 
jednego jedzącego na stojąco. 
Jedno miejsce oddalone jest 
od drugiego cztery metry. To 
jest proste, tylko trzeba to 
wyegzekwować! Wszyscy za-
dowoleni, zarabiają ci, którzy 
mają zarabiać. Szwajcaria jest 
jedynym krajem, który w tej 
chwili pozwala na jazdę na 
nartach nie tylko miejsco-
wym. Gdzie indziej po prostu 
hotele są pozamykane.  

Kto za to wszystko płacił?
– Jedna z tych wypraw była 

droga, ale przygotowywałem 
się do niej długo. Miałem 
ochotę zaliczyć Indochiny. 
Pozostałe? Z biurem podróży 
jest dużo drożej. W  książce 
nie piszę o kosztach, ale tu-
taj je zdradzę. We dwójkę, 
z żoną, za 10 dni z przelotem 
– niecałe 4 tysiące zł. Trzeba 
szukać, gdzie jest w miarę ta-
nio, i  to dużo taniej niż nad 
polskim morzem.

Kiedy postanowił pan to 
wszystko spisać?
– To był przypadek. Kiedy 

wybierałem się do Gruzji, 
syn i  synowa też chcieli, ale 
akurat nie mogli. Synowa 
powiedziała: „Tata, ty fajnie 
piszesz, opisz trochę dla nas, 
żebyśmy wiedzieli,jak tam 
było”. Skąd wiedziała, że ja 
dobrze piszę? Jak trzeba na-
pisać jakieś pismo, coś opo-
wiedzieć, nie mam trudności 
z przelewaniem myśli na pa-
pier. I  gdy wróciłem, dałem 
synowej do przeczytania te 

moje zapiski w brudnopisie. 
Jak tylko przeczytała, za-
dzwoniła i mówi: „Jedziemy 
z wami za rok. A tak w ogóle 
to powinieneś zacząć przy-
gotowywać książkę o podró-
żach”. Pomyślałem, że to nie 
jest głupie. I zacząłem pisać. 
Od razu pomyślałem, że spró-
buję to wydać w formie książ-
kowej. Ofert w internecie na 
wydanie książki jest bardzo 
dużo. Długo szukałem, bo 
jest wiele firm, które chcą 
pomóc w wydaniu, ale i żero-
wać na autorze. Oczywiście, 
że za wydanie trzeba zapła-
cić i robi to najczęściej autor. 
Czasem wydawnictwo pro-
ponuje również dystrybucję. 
A wówczas z 39 zł za egzem-
plarz książki zostałoby mi 11 
zł. Ale przede wszystkim nie 
miałbym kontroli nad tym, 
ile oni wydrukują i ile sprze-
dadzą. Powiedziałem, że nie 
jestem humanistą, tylko bi-
znesmenem. I co, w umowie 
nie byłoby informacji, ile 
sztuk zostanie wydrukowa-
nych? Usłyszałem: „Jeśli pan 
nam nie wierzy, to niech idzie 
gdzie indziej”. No to poszed-
łem. W końcu zdecydowałem 
się na nieduże wydawnictwo 
ze Słupska. Dopięliśmy szcze-
góły, nie zdecydowałem się na 
ich dystrybucję. Poszedłem 
w  kierunku własnej dystry-
bucji. Dlaczego? Bo mam 
tylu znajomych i  przyjaciół, 
którzy ze mną jeżdżą, że jeśli 
rozdam 1/3 nakładu i popro-
szę, by każdy z nich sprzedał 
po 2-3 książki, to cały nakład 
się rozejdzie.  

Edyta Kocyła-Pawłowska

Swoje przygody spisałem... przez przypadek

Z żoną Dzidką, czyli Zdzisławą, w Gruzji
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W Iławie książkę 
można kupić 
w punkcie 
Informacji 
Turystycznej 
w ratuszu 
i w sklepie 
„Karolinka” 
na ulicy 
Okulickiego 4.

MIESZKANIE 
TRENINGOWE, 
W KTÓRYM „NA 
PRÓBĘ” NA PEWIEN 
CZAS ZAMIESZKUJĄ 
NIEPEŁNOSPRAWNI, 
UCZY SAMODZIELNOŚCI. 
DZIĘKI TAKIM 
MIEJSCOM, GDY 
ZABRAKNIE ICH 
BLISKICH, NIE 
MUSZĄ KORZYSTAĆ 
Z DOMÓW OPIEKI 
SPOŁECZNEJ, TYLKO 
NADAL ŻYĆ W SWOIM 
ŚRODOWISKU.

P
olskie Stowarzyszenie 
Na Rzecz Osób z  Nie-
pełnosprawnością Inte-
lektualną Koło w Iławie 
prowadzi m.in. Dzienne 

Centrum Aktywności ze środ-
ków pozyskanych od lokalnych 
samorządów, by osoby, które są 
„poza systemem”, mogły sko-
rzystać ze wsparcia dziennego 
na kilka chociaż godzin. Są to 
zajęcia wspierające, rehabili-
tacyjne, aktywizujące. Jednak 
z  Magdaleną Wróblewską, 
psychologiem i specjalistą ds. 
rehabilitacji zawodowej, od lat 
związanej ze stowarzyszeniem, 
rozmawiamy o  największej 
ostatnio dumie Stowarzysze-
nia. To mieszkanie treningowe. 

Porozmawiajmy o państwa 
dużym projekcie...
– Związany był m.in. z  re-

witalizacją zniszczonego bu-
dynku przy ul. Jasielskiej. 
Działań było mnóstwo, obej-
mowały najmłodszych, dzieci 
i młodzież oraz osoby dorosłe 
bez ograniczeń wiekowych. 
Dotyczyły środowiska osób 
z niepełnosprawnościami, czy-
li wsparcia rodzin. Celem była 
aktywizacja niepełnospraw-
nych. Jednak dla nas najbar-
dziej cennym działaniem, pew-
ną innowacją na skalę powiatu 
iławskiego, było uruchomienie 
mieszkania treningowego. 
Umożliwiły to warunki loka-
lowe. Wcześniej w Iławie i oko-
licy nie było takiej możliwości. 
Nigdzie nie było lokalu, który 
mógłby spełniać takie funkcje. 
A w ramach projektu udało się 
taki lokal wyposażyć i prowa-
dzić przez dwa lata. Z  tych 
treningów skorzystało 30 
osób z niepełnosprawnościa-
mi, głównie z niepełnospraw-
nością intelektualną.
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Wspólne mieszkanie na próbę
Jak wygląda taki trening?
– Uczestnik, który zgłosił 

swoją chęć, uczestniczył w 12 
treningach jednotygodnio-
wych. Czyli w  ciągu danego 
miesiąca na jeden tydzień 
przeprowadzał się do miesz-
kania wspomaganego. I  w 
ciągu roku takich treningów 
odbywał dwanaście. W  ra-
mach treningów uczestnicy 
uczyli się codziennego życia. 
Wzmacniali swoją samo-
dzielność, zaradność życio-
wą. Proste rzeczy: gotowanie, 
planowanie zakupów czy ich 
robienie, sprzątanie, organi-
zowanie sobie czasu wolne-
go. Oczywiście w mieszkaniu 
dzień i noc był też asystent, 
czyli osoba wspierająca, która 
w razie potrzeby odpowiednio 
tę grupę prowadziła, udziela-
ła wsparcia.

Coś, co dla osoby peł-
nosprawnej wydaje się 
całkowicie naturalne, czyli 
przeprowadzka do samo-
dzielnego mieszkania...
– Trzeba pamiętać, że te 

osoby często mają trudności 
w podstawowych obszarach 
funkcjonowania. Jeśli ktoś 
nie radzi sobie z czytaniem, 
to jak sobie radzić z życiem 
codziennym? Mogłoby się 
wydawać, że nie jest moż-
liwością, żeby taka osoba 
była w  stanie o  siebie od-
powiednio zadbać. Wiemy, 
że w  dużej mierze te osoby 
będą do końca życia wyma-
gały wsparcia. Ale powinno 
ono być oferowane w takim 
zakresie, w  jakim jest nie-
zbędne, konieczne. Ani nie 
za dużo, ani nie za mało. 
Jednego trzeba wesprzeć 
bardziej, drugiego mniej. 
Kluczem do usprawniania 
jest indywidualne podej-
ście. Po odbyciu treningów 
dla niektórych sukcesem jest 
to, że nauczyły się obsługi-
wać sprzęty domowe, jak 
zmywarka czy pralka. Dla 
nas to oczywiste, nawet się 
nad tym nie zastanawiamy. 
A  nasi podopieczni często 
nie mają takiej możliwości... 
Albo, ze względów tak zwa-
nego bezpieczeństwa często 
najbliższe otoczenie odsuwa 
tę osobę od codziennych za-
jęć. „Nie, niech nie gotuje, bo 
się poparzy”.

To trzymanie pod kloszem?
– Albo też daje to najbliż-

szym poczucie kontroli. Bo: 
„Jeśli nie umie, to niczego 
nie zrobi i  jak ja gdzieś pój-
dę, to mu się nic nie stanie”. 

Różne są motywacje, którymi 
kierują się najbliższe rodzi-
ny. Jest to oczywiście zrozu-
miałe, ale też pamiętajmy, 
że każda osoba ma prawo do 
maksymalnej niezależności, 
autonomii. Naprawdę wiele 
radości każdemu daje fakt, że 
coś od niego zależy, że może 
zdecydować sam za siebie. 
A  osoby z  niepełnospraw-
nością intelektualną są wy-
kluczone nawet z  najprost-
szego obszaru decyzyjnego. 
Czasem to najbliżsi decydują, 
jakie ubranie dzisiaj założą. 
Tutaj też trzeba było dać tę 
swobodę, by te osoby mogły 
poznać swoje możliwości, 
swoją sprawczość, ale też 
ponosić konsekwencje tych 
decyzji. Mieliśmy taką sytu-
ację, że uczestnicy „poszli na 
łatwiznę”. Kolejne posiłki, za-
miast gotować, to zamawiali 
albo na stole była ciągle pizza 
i frytki. Co ani tanie specjal-
nie, ani też zdrowe nie było. 
Szybko się okazało, że poja-
wiły się dolegliwości lub po 
prostu zabrakło pieniędzy. 
Trzeba było szukać innych 
rozwiązań. Wszystko jest 
dla ludzi, ale oni też muszą 
się nauczyć, z czego w jakich 
sytuacjach korzystać. Stara-
liśmy się taką przestrzeń da-
wać, a uczestnicy chętnie te 
umiejętności zdobywali. Na-
tomiast dość dużym wyzwa-
niem, jak się okazało, było 

dla nich odnajdywanie się 
w interakcjach między nimi. 
Spędzali ze sobą sporo cza-
su i – pomimo początkowej 
euforii i wręcz tęsknienia za 
sobą, radości z przebywania 
– zaczęły się pojawiać pierw-
sze konflikty. Zaznaczanie 
swojej autonomii... Każdy 
z nas ma cechy osobowości, 
które innym mogą przeszka-
dzać. Do tego nieumiejętność 
wyrażania swoich potrzeb 
czy opinii - powodowały na-
pięcia między uczestnikami. 
Nasza praca polegała także 
na uczeniu rozwiązywania 
konfl iktów, rozumienia swo-
ich potrzeb i potrzeb innych. 
Staraliśmy się słuchać tych 
osób i  dawać im do zrozu-
mienia, że ich myśli i decyzje 
mają przełożenie na kon-
kretną sytuację. Nikt tego 
za nich nie robi, to oni sami. 
Jak rozwiążą dany problem, 
tak będzie rozwiązany. Może 
to odważne, ale myślę, że to 
jest słuszna droga. Każdy 
z  nas uczy się najlepiej na 
własnych błędach. 

Jesteśmy już na kolejnym 
etapie. Rozglądamy się za 
możliwością innego wsparcia 
tej inicjatywy, by ją kontynuo-
wać. Niestety, nowa perspek-
tywa unijna jest jeszcze dość 
odległa. Wiemy, że są osoby, 
które pewnie byłyby zainte-
resowane takim wsparciem. 
Mieliśmy możliwość nie tyl-

ko przyjmowania uczestni-
ków na treningi. Dodatkową 
pulę przeznaczyliśmy dla 
rodzin, które chciały skorzy-
stać z opieki wytchnieniowej. 

Osoby dorosłe często zostają 
pod opieką swoich rodziców, 
starszych ludzi. Jeśli ci są 
chorzy lub gdzieś wyjeżdża-
ją, czasem nie mają komu 

przekazać opieki. W tej sytu-
acji też można było skorzy-
stać z tego mieszkania. I taką 
formę wsparcia chcielibyśmy 
kontynuować, a na to, wiado-
mo, są potrzebne środki.

To jedyne mieszkanie trenin-
gowe w powiecie?
Na ten moment, według 

mojej wiedzy - tak. Mam 
na myśli mieszkanie wspo-
magane dla osób z  niepeł-
nosprawnością głównie 
intelektualną. Istnieją na-
tomiast inne formy, jak na 
przykład mieszkania chro-
nione dla dzieci, młodzieży, 
osób z  rodzin zastępczych, 
istnieją przy GOPS-ach czy 
PCPR-ach. Szkoda by było 
tę naszą inicjatywę zaprze-
paścić. A może warto by to 
nawet rozwinąć? A może za-
mienić w formę stałą. Z tyłu 
głowy mamy myśl, że po-
trzeby nadal istnieją. Od lat 
mamy kontakty z rodzinami 
z osobami z niepełnospraw-
nościami. Te osoby z czasem 
zostają same i wówczas jedy-
ną dla nich drogą jest Dom 
Pomocy Społecznej. A  nie 
zawsze tak musi być. Naby-
wając pewne umiejętności 
życia codziennego, te oso-
by przy jakimś delikatnym 
wsparciu mogłyby żyć w do-
tychczasowym środowisku. 
I  takie sprawowanie opieki 
nad grupą osób jest tańsze, 
a  także dającej im więcej 
przestrzeni i satysfakcji.

Powinno chodzić o to, by nie 
„produkować” klienta opieki 
społecznej, tylko samodziel-
nego człowieka, prawda?
I działać tak, by te osoby 

były w  stanie w  maksymal-
nym stopniu skorzystać 
z  tego, z  czego my wszyscy 
korzystamy w miarę natural-
nie. Dodam jeszcze, że dzięki 
temu samemu dofi nansowa-
niu nasi podopieczni korzy-
stali ze wsparcia osobistego 
asystenta. Dzięki temu mo-
gli zwiększyć swoje uczest-
nictwo w życiu kulturalnym, 
edukacyjnym, zawodowym. 
Asystent to ktoś, kto kom-
pensuje osobie z  niepełno-
sprawnością jej dysfunkcje. 
Nie może decydować za tę 
osobę, nie pełni roli tera-
peuty. Dla przykładu: osoba 
poruszająca się na wózku nie 
dostanie się sama do kina, 
asystent jej ma w tym pomóc. 
Każdy z uczestników miał do 
wykorzystania 192 godziny 
wsparcia asystenta przez rok.
 Edyta Kocyła-Pawłowska 

W kuchni wprowadzono dyżury Wspólne gotowanie jest i zdrowsze, i tańsze

Jest i czas na chwilę relaksu

Przy mieszkaniu znajduje się teren zielony
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Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w  2021 roku
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 REKLAMA Malborska zastawiona. A co w razie pożaru? 
IŁAWA || Zgłosili się do nas mieszkańcy ulicy Malborskiej, a sprawa dotyczy drogi przy której mieszkają. Iławianie z tej 
części miasta zwrócili naszą uwagę na fakt nieodpowiedniego ich zdaniem parkowania pojazdów przy Malborskiej.

Zajmijcie się tym proble-
mem, bo kiedyś może to 
pośrednio doprowadzić 

do sytuacji niebezpiecznej 
dla zdrowia i życia — zauważa 
jeden z naszych czytelników, 
który sam mieszka przy ul. 
Malborskiej. W czym dokład-
nie rzecz? Otóż ulica Malbor-
ska, jak większość dróg na 
iławskim Gajerku, jest wą-
ska, a  nawet bardzo wąska. 
Samochody i  inne pojazdy 
poruszają się tu w obie strony. 
W godzinach popołudniowych 
pieszy, prowadzący np. wózek 
dziecięcy musi iść „środkiem” 
ulicy, a  właściwie jedną z  jej 
stron, tuż przy autach zapar-
kowanych wzdłuż Malborskiej 
— to akurat żadna nowość na 
osiedlach domków jednoro-
dzinnych. 

Kierowca chcący przeje-
chać drogą znajdującą się 
w samym sercu Gajerka tak-
że musi momentami nieźle 
manewrować, aby omijać 
kolejne zaparkowane na 
drodze auta. Sprawdziliśmy 
to na własnej skórze — jest 
tak, jak nasi zgłaszający 
problem czytelnicy mówią. 
—  Najciekawsze jest to, że 
większość tych osób parku-
jących samochody na na-
szej ulicy, ma swoje własne 

ogrodzone podwórka, gdzie 
spokojnie można auto posta-
wić. Mało kto jednak korzy-
sta z  tego przywileju: wielu 
mieszkańców Malborskiej, 
a  także ich rodziny i goście, 
parkują swoje samocho-
dy mimo wszystko na uli-
cy —  mówi nasz czytelnik, 
który jest jedną z kilku osób 
z Gajerka (z Malborskiej lub 
jej najbliższego sąsiedztwa) 
zgłaszających nam ten ko-
munikacyjny problem.

— Podczas tej zimy zauwa-
żyliśmy, że pług śnieżny ma 
duże problemy z pokonaniem 
tej ulicy i  odpowiednim jej 
oczyszczeniem. A jeśli już je-
dzie, to manewruje pomiędzy 
pojazdami. To często powo-
duje, że zamiast „przenosić” 
śnieg i błoto pośniegowe tuż 
pod krawężnik lub za niego, to 
tworzy przed naszymi brama-
mi wjazdowymi górki śniegu, 
które sami musimy niwelować 
— zauważa czytelnik.

Dużo większy problem po-
jawi się, gdy na Malborskiej 
(oby nie) dojdzie do poża-
ru lub innego wydarzenia 
powodującego akcję służb 
ratunkowych, takich jak po-
gotowie czy straż pożarna. 
Zastawiona Malborska może 
stwarzać problem zwłaszcza 
w przypadku pożaru i związa-
nego z nim dojazdu pojazdów 
strażackich. Poprosiliśmy st. 
kpt. Krzysztofa Rutkow-
skiego, oficera prasowego 
komendy powiatowej straży 
pożarnej w Iławie, o ocenę tej 
sytuacji. Rzecznik straży, po 
zapoznaniu się z  fotografi a-
mi wykonanymi przez nas na 
Malborskiej (tablice rejestra-
cyjne pojazdów były oczywi-
ście przez nas „zamazane”), 
nie miał wątpliwości, że taka 

sytuacja na pewno nie poma-
ga w  akcjach ratunkowych. 
Jest dokładnie odwrotnie. 
— Drogi pożarowe, koniecz-
ność ich zapewnienia oraz 
szerokości określa rozdział 
6 Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i  Ad-
ministracji w  sprawie prze-
ciwpożarowego zaopatrzenia 
w wodę oraz dróg pożarowych 
— zaczyna odpowiedź st. kpt. 
Rutkowski. —  W  przypadku 
ulic osiedlowych, stanowić 
będą one jedyną drogę dojaz-
du dla służb ratowniczych. 
Z  analizy zdjęć wynika, że 
w wyniku parkowania pojaz-
dów w  znaczny sposób zo-
stała ograniczona możliwość 
przejazdu w szczególności dla 
samochodów ratowniczo-gaś-
niczych będących pojazdami 
o znacznych gabarytach. Taka 
sytuacja może znacznie wy-
dłużyć czas dojazdu lub nawet 
uniemożliwić dojazd służb 
ratowniczych — nie ma wąt-
pliwości ofi cer prasowy KP 
PSP Iława. A ostatnie zdanie 
jego wypowiedzi dedykujemy, 
bez żadnej złośliwości i przy-
tyku, osobom, które parkują 
w wyżej opisany sposób swoje 
pojazdy, nie tylko na Malbor-
skiej, ale także na wielu in-
nych podobnych ulicach. zico

Zdjęcie wykonane przez 
nas w godzinach wieczor-
nych na ul. Malborskiej 
w Iławie
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Nastolatek buntuje się, czy po prostu ma swoje zdanie? 
PSYCHOLOGIA || Przyswojenie wiedzy o rozwoju mózgu w okresie dorastania powinno być obligatoryjne. Ile nieporozumień można byłoby 
dzięki temu uniknąć, a relacji naprawić! Bez niej zrozumienie tego, co dzieje się w tym czasie z nastolatkami, graniczy z cudem.

W
szelkie zacho-
wania nie po-
krywające się 
z  ideałami ro-
dziców trakto-

wane są przecież jako celowe 
i „buntownicze”. Kłótnie, ostry 
język, problemy ze sprząta-
niem, lekceważenie nauki… 
nie trzeba mnożyć dalej, aby 
poczuć, jakie reakcje to wy-
wołuje. Opiekunowie mają 
wrażenie, że wszystko ro-
bione jest przeciwko nim, 
co jeszcze bardziej podkręca 
atmosferę i pogłębia ogniste, 
błędne koło awantur. Z tym, 
że wymaganie od młodych 
osób w  tym okresie niektó-
rych zachowań jest porów-
nywalne do oczekiwania od 
nas, dorosłych, rzeczy, któ-
rych nas nigdy nie nauczono, 
w  dodatku w  innym języku. 
U części z nich mózg zwyczaj-
nie jeszcze nie zdążył nabyć 
pewnych umiejętności i  nie 
ma sensu go za to winić, a co 
za tym idzie, obwiniać dzie-
cko. Jak wspomina psycholog 

Urszula Sajewicz-Radke, „oni 
nie są uparci, lecz zdetermi-
nowani. Nie są leniwi, tylko 
poświęcają czas na to, co waż-
ne dla nich tu i teraz. Nie są 
bezczelni, tylko walczą o swo-
je przekonania”. Od razu ina-
czej, prawda? Mamy tu więc 
z jednej strony nastawienie na 
większe zrozumienie, co po-
zwala rozwijać cierpliwość, 
z drugiej otwartość na to, co 
przeżywa aktualnie dziecko 
i uczestniczenie w tym razem 

z nim. Zamiast stawać w opo-
zycji, możemy śmiało przejść 
na wspólny front, wysłuchu-
jąc, wspierając i  wzmacniać 
wzajemną bliskość. To na-
prawdę jest możliwe. Nawet 
jeśli praca w  tym kierunku 
wymaga dużego zaangażowa-
nia i wysiłku, może przynieść 
owoce, które zmienią domo-
wą atmosferę. 

Niedawno młoda osoba, 
z którą miałam przyjemność 
pracować, poruszyła kwestię, 

która także może mieć wpływ 
na jakość relacji. Dotyczy ona 
różnic w poglądach i postrze-
ganiu świata pomiędzy rodzi-
cami, a dziećmi. Wspomniała, 
że rozwój jej pokolenia wyglą-
da już zupełnie inaczej, niż 
rodziców. „Mamy dostęp do 
szerokiej wiedzy, nie musi-
my już przyjmować za jedyną 
słuszną prawdę tego, co dyk-
tują nam z podręczników, tak 
jak kiedyś to miało miejsce. 
Jesteśmy bardziej otwarci, 
mamy też wybór, jakie po-
glądy chcemy przyjąć. Tylko, 
że rodzice nie chcą tego zro-
zumieć. Oni mają swoje wy-
pracowane zdanie na każdy 
temat, więc gdy ja mówię, że 
mam inne, uznają to za bun-
towanie. A ja po prostu mam 
inne poglądy i  chciałabym, 
aby to zaakceptowali, a  nie 
krytykowali”. Jej wyznanie 
bardzo mnie wzruszyło, ale 
i przypomniało, że tak samo, 
jak otwarci chcemy być na 
świat, tak i powinniśmy być 
otwarci na to, jakimi oczami 

dziecko go widzi. Nie jest to 
więc kwestia tego, że dziecko 
na siłę się stawia, lecz zwy-
czajnie jego wizja rzeczywi-
stości może iść w innym kie-
runku, niż nasz. Może się to 
zmieniać jeszcze wielokrotnie 
i trzeba dać szansę na eksplo-
rowanie i odnalezienie siebie 
w tym, co najbliższe własnej 
naturze. Bez akceptacji tego, 
ciężko będzie się porozu-
mieć. O ile sobie, ani komuś 
innemu ta młoda osoba nie 
czyni tym krzywdy, dajmy jej 
możliwość bronienia swojego 
zdania. Kiedy, jak nie teraz, 
podczas jej rozwoju? Pewność 
siebie budowana jest latami, 
a zapewne większości rodzi-
com marzy się, aby ich „krew” 
dawała sobie w życiu radę bez 
względu na okoliczności. Je-
śli będziemy w przedbiegach 
ucinać skrzydła, nie dając 
możliwości argumentowania 
i bronienia swoich poglądów, 
jak mają wyrosnąć na osoby 
znające swoją wartość? Pod-
świadomy komunikat w sty-

lu „twoje zdanie się nie liczy” 
może towarzyszyć na wielu 
życiowych płaszczyznach, ob-
niżając samoocenę i wiarę we 
własne możliwości. Bądźmy 
więc czujni, starajmy się usły-
szeć, co dziecko tak naprawdę 
chce nam przekazać, nie za-
kładając z góry, że to zwyczaj-
na próba przeciwstawiania się 
nam. I dotyczy to nie tylko ro-
dziców, ale każdego, kto ma 
przywilej obcowania z  mło-
dymi ludźmi. Potrzeba wy-
słuchania i zrozumienia jest 
u nich niezwykle silna, dajmy 
im więc taką możliwość, prze-
jawiającą się w przestrzeni na 
wyrażanie siebie takimi, jaki-
mi faktycznie są.

Magdalena Kowalska

O AUTORCE
Magdalena Kowalska — psycho-
log, praktyk terapii Brainspotting. 
Obecnie prowadzi Gabinet Wsparcia 
Psychologicznego w Iławie, do 
którego zaprasza osoby dorosłe oraz 
młodzież. Więcej na: www.magda-
lenakowalska.co.

Zdjęcie jest ilustracją do artykułu
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Plebiscyt Sportowy „Gazety Iławskiej”: 

>>> Kochamy sportową ry-
walizację (ale zawsze w duchu 
fair play) i codziennie zaglą-
damy do klasyfi kacji naszego 
plebiscytu. Aktualnie (stan na 
wtorek 23 marca na godzinę 
10.00) w kategorii Sportowiec 
prowadzi zwycięzca dwóch 
poprzednich plebiscytów, 
a więc piłkarz Jezioraka Iła-
wa Arkadiusz Kuciński. Na 
drugim miejscu jest żeglarka 
SSW MOS Iława, Zuzanna 
Liedtke, a tuż za nimi — z nie-
wielką stratą — jest kickbok-
ser Piechotka Team (Susz 
i  Zalewo) Mateusz Leński. 
Czy ktoś w  końcu zakończy 
hegemonię Kucińskiego? 
Przekonamy się 10 kwietnia, 
kiedy to zakończy się głoso-
wanie.

W kategorii Trener prowa-
dzi — póki co — Bartłomiej 
Boros, trener piłki nożnej 
w Jezioraku Iława. Szkolenio-
wiec ten zajął drugie miejsce 
w naszym poprzednim plebis-
cycie, a w klasyfi kacji końco-
wej wyprzedził go wówczas 
trener (także) piłkarski, Ja-
kub Wierzchowski z Unii Susz 
(obecnie jest na drugim miej-
scu). Trzeci we wtorek 23.03 
był Błażej Matysiak, a  więc 
pływanie i Orka Iława.

Mamy także kategorię Klub 
— ta nazwa jest tylko umow-
na, bo w rzeczywistości oprócz 
sformalizowanych klubów 
sportowych mamy tu także 
grupy mniej lub bardziej nie-
formalne, jak choćby załogi 
żeglarskie czy osady smoczych 
łodzi. Tu na razie rządzi Susz 
(choć... nie do końca), a  do-
kładnie kluby z  tego miasta 
i gminy, które mają aż czterech 
reprezentantów w  pierwszej 
piątce aktualnej klasyfi kacji. 
Najwięcej głosów ma obecnie 
ekipa Siatkary 30+ przy CSiR 
Susz, na drugiej pozycji jest 
akurat nie suska, a  iławsko-
-lubawska Grupa Rajdowa 
Lracing! (dołączyła niedaw-
no do grona kandydatów), 
a na trzecim miejscu jest MTB 
Epidemia Cyklozy Susz.

>>> To już kolejny plebiscyt 
sportowy „Gazety Iławskiej” 

na przestrzeni ostatnich lat. 
Wcześniej głosowanie na 
sportowców, trenerów i klu-
by odbywało się za pomocą 
kuponów zamieszczanych 
w papierowym wydaniu „Ga-
zety Iławskiej”, od kilku lat 
nasi czytelnicy swoich Naj 
wybierają za pomocą wysy-
łanych sms-ów.

Początek głosowania w ple-
biscycie sportowym za rok 
poprzedni rozpoczęliśmy 
w środę 3 lutego 2021. Gło-
sowanie we wszystkich trzech 
kategoriach kończy się w so-
botę 10 kwietnia w  samo 
południe (dokładnie o 11.59) 
— głosy oddane po tym czasie 
będą nieważne. Regulamin 
znajdziecie Państwo na na-
szym portalu internetowym 
www.ilawa.wm.pl, gdzie także 
są aktualizowane na bieżąco 
wyniki plebiscytu. 

Całą sportową zabawę 
podsumujemy na tradycyj-
nej Gali, na którą zaprosimy 
naszych laureatów: Złotą 
Dziesiątkę w kat. Sportowiec, 
a także najlepsze trójki w kat. 
Trener i Klub. W poprzednim 
roku, w związku z pandemią, 
odbywającą się w hotelu Port 
110 galę musieliśmy przełożyć 
z marca na wrzesień, ale osta-
tecznie udało się ją zorgani-
zować, a laureaci i zaproszeni 
goście w  pełni rozumieli tę 
sytuację. Ostateczne wyniki 
głosowania podajemy jednak 
tradycyjnie nie na gali, tylko 
znane są one od razu po za-
kończeniu głosowania. Gala 
dla zwycięzcy to tylko czysta 
przyjemność oczekiwania 
na nagrodę:)

Tak jak zaznaczaliśmy na 
początku głosowania, wciąż 
można zgłaszać swoje kan-
dydatury do plebiscytu spor-
towego. Trzeba tylko wysłać 
wiadomość na adres e-mailo-
wy: ilawa@gazetaolsztynska.
pl. W treści maila należy po-
dać imię i nazwisko Sportow-
ca lub Trenera (ewentualnie 
nazwę zgłoszonego Klubu) 
oraz dyscyplinę i klub, który 
reprezentuje. Pochylimy się 
nad tymi zgłoszeniami. Kan-

dydatów można zgłaszać tak-
że telefonicznie pod nume-
rem telefonu 89 648 77 36.

Aktualizowane na bieżąco 
wyniki oraz regulamin 
plebiscytu znajdziecie 
na naszym portalu 
www.ilawa.wm.pl

PATRONI NASZEGO PLEBISCYTU: 
••• starosta powiatu iławskiego 
Bartosz Bielawski
••• burmistrz Iławy Dawid Kopa-
czewski
••• wójt gminy Iława Krzysztof 
Harmaciński
••• burmistrz miasta i gminy Susz 
Krzysztof Pietrzykowski 
••• burmistrz miasta i gminy Kisielice 
Rafał Ryszczuk

SPONSORZY NASZEGO PLEBISCYTU:
> Amex-Bączek - Producent okien 
i drzwi (sponsor główny)
> Port 110
> Szkoła Języków GREGOR
> Ivendo Solar
> Konstal
> Frick Gym
> Gospodarstwo Rybackie w Iławie
> Tomcolor 
> Sport A-Z
> Fit House — Fitness Club
> Restauracja U Czapy
> Paszynin Auto Centrum Susz 
> Body Choice

Ty także chciałbyś zostać 
sponsorem plebiscytu? Jeśli 
tak, to czekamy na kontakt na 
adres e-mail: ilawa@gazeta-
olsztynska.pl lub pod nume-
rem telefonu 89 648 77 36.

LISTA KANDYDATÓW 

KATEGORIA SPORTOWIEC
JAK GŁOSOWAĆ?
Aby zagłosować na danego 
sportowca, należy wysłać sms pod 
numer 7248 o treści gi.spr.x - gdzie 
X to numer przypisany konkretnemu 
sportowcowi. Koszt jednego sms’a 
wynosi 2,46 zł z VAT. 
Na przykład aby zagłosować na siat-
karkę Zuzannę Iwankowską należy 
wysłać sms o treści gi.spr.27

1. Sławomir Adamusiak (biegi, 
Iława Biega)
2. Julia Agnieszczak (żeglar-
stwo, SSW MOS Iława)
3. Michał Bakirzyński (wioślar-
stwo, Wir Iława)
4. Grzegorz Baliński (piłka 
ręczna, Jeziorak Iława)
5. Agata Barwińska (żeglar-
stwo, MOS SSW Iława)

6. Przemysław Belka (biegi, Iława Biega)
7. Łukasz Bilicki (piłka nożna, 
Jeziorak Iława)
8. Adrian Błoński (sztuki walki, 
Arrachion Iława)
9. Wiktoria Borszewska (siat-
kówka, Zryw-Volley Iława)
10. Dawid Ciepłuch (kickboxing, 
Piechotka Team)
11. Adam Cieszewski (lekka 
atletyka, Orka Iława Athletics)
12. Błażej Ćwiklak (piłka nożna, 
Jeziorak Iława)
13. Jakub Dąbrowski (piłka 
nożna, Orzeł Ulnowo)
14. Karol Dembiński (piłka 
nożna, LZS Frednowy)
15. Wit Dmuchowski (żeglar-
stwo, SSW MOS Iława)
16. Krzysztof Dudek (piłka 
nożna, Czarni Rudzienice)
17. Patryk Duński (sztuki walki, 
Arrachion Iława)
18. Maksym Furman (triathlon, 
UKS TRS Susz)
19. Piotr Gąsior (biegi, Rozbiega-
ny Susz przy CSiR)
20. Magdalena Godlewska 
(Crossfi t Team Susz przy CSiR)
21. Wiktoria Gołębiowska 
(żeglarstwo, MOS SSW Iława)
22. Martyna Górnik (lekka 
atletyka, Sekcja L.A przy CSiR Susz)
23. Karol Górski (żeglarstwo, 
Jeziorak Yacht Club)
24. Damian Grodecki (piłka 
nożna, GKS Wikielec)
25. Filip Grodecki (piłka nożna, 
GKS Wikielec)
26. Gabriela Grzywacz (tenis 
stołowy, Jeziorak Iława)
27. Zuzanna Iwankowska 
(siatkówka, Zryw-Volley Iława)

28. Mateusz Jajkowski (piłka 
nożna, GKS Wikielec)
29. Kacper Janik (piłka nożna, 
Jeziorak Iława)
30. Michał Jankowski (piłka 
nożna, GKS Wikielec)
31. Mateusz Jeżyński (wioślar-
stwo, Wir Iława)
32. Paulina Józefowicz (wio-
ślarstwo, Wir Iława)
33. Emila Kaca (aquathlon/pły-
wanie/lekkoatletyka, UKS TRS Susz 
oraz Sekcja LA przy CSiR)
34. Zofi a Kamińska (tenis 
stołowy, Jeziorak Iława)
35. Łukasz Kamiński (piłka 
ręczna, Jeziorak Iława)
36. Marcin Karczewski (piłka 
nożna, Czarni Rudzienice)
37. Maciej Kasprzak (żeglar-
stwo, MOS SSW Iława)
38. Tomasz Klinicki (biegi, 
8ranobasen)
39. Oskar Kotłowski (piłka 
nożna, Jeziorak Iława)
40. Aleksandra Kowalska 
(lekka atletyka, Orka Iława Athletics)
41. Kamil Kozłowski (piłka 
nożna, Unia Susz)
42. Konrad Kruszyński (piłka 
ręczna, Jeziorak Iława)
43. Arkadiusz Kuciński (piłka 
nożna, Jeziorak Iława)
44. Michał Lech (piłka nożna, 
Unia Susz)
45. Kamil Lendzion (sztuki wal-
ki, Arrachion Iława)
46. Mateusz Leński (kickboxing, 
Piechotka Team)
47. Zuzanna Liedtke (żeglar-
stwo, SSW MOS Iława)
48. Łukasz Luliński (piłka 
nożna, Unia Susz)

49. Daniel Madej (piłka nożna, 
Jeziorak Iława)
50. Wojciech Makowski (sztuki 
walki, Arrachion Iława)
51. Maciej Malinowski (piłka 
ręczna, Jeziorak Iława)
52. Piotr Malinowski (żeglar-
stwo, MOS SSW Iława)
53. Maria Markowska (piłka 
nożna, Unia Susz)
54. Piotr Matwiejczuk (Zalewo 
Team)
55. Alicja Michalewska (że-
glarstwo, MOS SSW Iława)
56. Iwo Myśliński (siatkówka, 
Olimpia Kisielice)
57. Bartosz Nycz (piłka nożna, 
Zamek Szymbark)
58. Jakub Ohaka (piłka nożna, 
Jeziorak Iława)
59. Jakub Orzechowski (piłka 
nożna, Jeziorak Iława)
60. Michał Paliński (aquathlon/
duathlon, LA, UKS TRS Susz)
61. Jakub Pączkowski (trójbój 
siłowy, Mendelejew Team Iława)
62. Tomasz Płodzicki (biegi, 
Iława Biega)
63. Miłosz Pniewski (karate 
kyokushin, Iławski Klub Kyokushin 
Karate)
64. Mateusz Pokojski (piłka 
nożna, Jeziorak Iława)
65. Marcin Prorok (piłka ręczna, 
Jeziorak Iława)
66. Adrian Przybyła (biegi, 
Iława)
67. Jan Rohde (żeglarstwo, MOS 
SSW Iława)
68. Robert Rólkiewicz (siat-
kówka, Olimpia Kisielice)
69. Maksymilian Rutkowski 
(piłka nożna, Unia Susz)
70. Patryk Rutkowski (piłka 
nożna, Olimpia Kisielice)
71. Jakub Ryś (wioślarstwo, Wir 
Iława)
72. Bogumiła Ryś (wioślarstwo, 
Wir Iława)
73. Aleksandra Sagan (wioślar-
stwo, Wir Iława)
74. Wiktor Sawicki (piłka noż-
na, Jeziorak Iława)
75. Paulina Skrzyniarz (lekka 
atletyka, Sekcja L.A przy CSiR Susz)
76. Roksana Słupek (triathlon, 
UKS TRS Susz)
77. Tadeusz Sobucki (piłka 
nożna, Unia Susz)
78. Krystian Staniec (piłka 
nożna, Unia Susz)
79. Jakub Stanikowski (piłka 
nożna, Jeziorak Iława)
80. Grzegorz Sypniewski 
(sztuki walki, Arrachion Iława)
81. Michał Szczypiński (piłka 
nożna, Osa Ząbrowo)
82. Regina Szczypiorska 
(kręglarstwo osób niewidomych 
i słabowidzących, Morena Iława)
83. Oliwier Szkamelski (piłka 
nożna, GKS Wikielec)

JUŻ PO PIERWSZYCH DNIACH GŁOSOWANIA 
W NASZYM PLEBISCYCIE NA NAJPOPULARNIEJSZEGO 
SPORTOWCA, TRENERA ORAZ KLUB 2020 ROKU 
ZAUWAŻYLIŚMY, ŻE WALKA O ZWYCIĘSTWO W TYCH 
TRZECH KATEGORIACH MOŻE BYĆ ZACIĘTA DO 
SAMEGO KOŃCA GŁOSOWANIA.
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Aktualnie (stan na wtorek 23 marca) w kategorii Spor-
towiec na drugim miejscu jest żeglarka SSW MOS Iława, 
Zuzanna Liedtke. Czy komuś uda się w końcu przerwać 
serię zwycięstw piłkarza Jezioraka, Arkadiusza Kuciń-
skiego? Przekonamy się 10 kwietnia, kiedy zakończy się 
głosowanie
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Na prowadzeniu Kuciński, Boros i Siatkary 30+
84. Sebastian Szypulski (piłka 
nożna, GKS Wikielec)
85. Marcin Tkaczyk (żeglarstwo, 
Jeziorak Yacht Club)
86. Hanna Tomczyk (aquat-
hlon/pływanie, UKS TRS Susz)
87. Jan Tomczyk (aquathlon/
pływanie, UKS TRS Susz)
88. Mateusz Wamka (triathlon, 
Orka Iława)
89. Daniel Weisgerber (fi tness 
sylwetkowe, Iława)
90. Marcel Wiatrowski (triat-
hlon, Orka Iława)
91. Iga Wielczyk (żeglarstwo, 
MOS SSW Iława)
92. Oskar Wielczyk (żeglarstwo, 
MOS SSW Iława)
93. Mateusz Wiśniewski (piłka 
nożna, Unia Susz)
94. Oskar Wójtowicz (piłka 
nożna, Unia Susz)
95. Jakub Zalewski (piłka nożna/
triathlon, GKS Wikielec/ Orka Iława)
96. Maciej Zalewski (piłka 
nożna, Jeziorak Iława)
97. Jan Zawadzki (piłka nożna, 
Jeziorak Iława)
98. Jan Zieliński (piłka nożna, 
GKS Wikielec)
99. Martyna Zielińska (lekka 
atletyka, Orka Iława Athletics)
100. Klaudia Żelazowska 
(strzelectwo osób niewidomych 
i słabowidzących, Morena Iława)

101. Karolina Fafi ńska (trójbój 
siłowy, Mendelejew Team Iława)
102. Nikola Sołobodowska 
(siatkówka, Zryw-Volley Iława)
103. Ewelina Jarnicka (siat-
kówka, Zryw-Volley Iława)
104. Łukasz Rękawiecki (rugby 
na wózkach, Avalon Extreme, Iława)
105. Szymon Tarwacki (trójbój 
siłowy, Mendelejew Team Iława)

KATEGORIA TRENER
JAK GŁOSOWAĆ?
Aby zagłosować na danego trenera, 
należy wysłać sms pod numer 7248 
o treści gi.trn.x - gdzie X to numer przy-
pisany konkretnemu trenerowi. Koszt 
jednego sms’a wynosi 2,46 zł z VAT. 
Na przykład aby zagłosować na Wojciecha 
Janusza należy wysłać sms o treści gi.trn.13

1. Mariusz Augustyniak (cross-
fi t, Team Susz przy CSiR)
2. Sławomir Banacki (triathlon, 
Orka Iława)
3. Bartłomiej Boros (piłka 
nożna, Jeziorak Iława)
4. Krzysztof Brejdakowski 
(piłka nożna, Jeziorak Iława)
5. Radosław Burza (triathlon, 
Orka Iława)
6. Jarosław Chodowiec (piłka 
nożna, Unia Susz)
7. Piotr Dymowski (piłka nożna, 
Jeziorak Iława)

8. Wojciech Figurski (piłka 
nożna, Jeziorak Iława)
9. Krzysztof Furmański (piłka 
nożna, AMT Unia Susz)
10. Mariusz Gąsior (piłka nożna, 
Orzeł Ulnowo)
11. Tomasz Gąska (karate kyoku-
shin, Iławski Klub Kyokushin Karate)
12. Łukasz Gurowski (piłka 
nożna, Jeziorak Iława)
13. Wojciech Janusz (żeglar-
stwo, SSW MOS Iława)
14. Piotr Kacperek (piłka nożna, 
GKS Wikielec)
15. Marek Karbowski (żeglar-
stwo, SSW MOS Iława)
16. Krzysztof Królik (żeglarstwo, 
SSW MOS Iława)
17. Piotr Lange (piłka nożna, 
Jeziorak Iława)
18. Daniel Madej (piłka nożna, 
Jeziorak Iława)
19. Maria Madej (wioślarstwo, 
Wir Iława)
20. Michał Maśkiewicz (żeglar-
stwo, SSW MOS Iława)
21. Błażej Matysiak (pływanie, 
Orka Iława)
22. Piotr Matysiak (piłka nożna, 
Zamek Szymbark)
23. Maciej Myszkiewicz (lekka 
atletyka, Para na dystansie)
24. Aneta Ostanek (lekka 
atletyka, Lekkoatletyka dla każdego/ 
Orka Iława Athletics)

25. Jarosław Piechotka (ki-
ckboxing, Piechotka Team)
26. Paweł Pierczyński (wioślar-
stwo, Wir Iława)
27. Małgorzata i Mieczysław Pie-
troczuk (siatkówka, Zryw-Volley Iława)
29. Jarosław Płoski (piłka 
nożna, Czarni Rudzienice)
30. Marcin Prorok (piłka ręczna, 
Jeziorak Iława)
31. Łukasz Puchta (piłka nożna, 
Jeziorak Iława)
32. Tomasz Radziński (piłka 
nożna, Jeziorak Iława)
33. Mateusz Rykaczewski 
(piłka nożna, Jeziorak Iława)
34. Remigiusz Sobociński 
(piłka nożna, GKS Wikielec)
35. Grzegorz Stypiński (wio-
ślarstwo, Wir Iława)
36. Andrzej Szczegielniak 
(tenis stołowy, sekcja przy CSiR Susz)
37. Krzysztof Szczypiński (piłka 
ręczna, Jeziorak Iława)
38. Arkadiusz Szewczyk 
(strzelectwo osób niewidomych 
i słabowidzących, Morena Iława)
39. Andrzej Szysler (lekka atle-
tyka, sekcja LA przy CSiR w Suszu)
40. Dawid Tarasiewicz (sztuki 
walki, Arrachion Iława)
41. Wojciech Tarnowski (piłka 
nożna, GKS Wikielec)
42. Jakub Wierzchowski (piłka 
nożna, AMT Unia Susz)

43. Dawid Wiśniewski (siat-
kówka, Siatkary 30+ przy CSiR Susz)
44. Marek Witkowski (piłka 
nożna, Jeziorak Iława)
45. Emilia Włodarska (tenis 
stołowy, Jeziorak Iława)
46. Patryk Wodzicki (piłka 
nożna, GKS Wikielec)
47. Marek Woronowicz (piłka 
ręczna, Jeziorak Iława)
48. Krystian Wrześniak (piłka 
nożna, Czarni Rudzienice)

KATEGORIA KLUB
JAK GŁOSOWAĆ?
Aby zagłosować na dany klub, 
należy wysłać sms pod numer 7248 
o treści gi.klb.x - gdzie X to numer 
przypisany konkretnemu klubowi. 
Koszt jednego sms’a wynosi 2,46 
zł z VAT.
Na przykład aby zagłosować na LZS 
Frednowy należy wysłać sms o treści 
gi.klb.16

1. #8ranobasen 
2. Arrachion Iława 
3. Biegacze Gorszego Sortu Iława 
4. Cross Fit Team Susz 
5. Czarni Rudzienice 
6. Drakens Iława 
7. GKS Wikielec 
8. Iława Biega 
9. Iławski Klub Kyokushin Karate 

10. Iławskie Dziki 
11. Iławskie Smoki Jezioraka 
12. Jeziorak Iława 
13. Jeziorak Yacht Club 
14. Koszykówka sekcja przy CSiR Susz 
15. Lekkoatletyka dla Każdego/Orka 
Iława Athletics 
16. LZS Frednowy 
17. Morena Iława 
18. MTB Epidemia Cyklozy Susz 
19. Olimpia Kisielice 
20. Orka Iława 
21. Orzeł Ulnowo 
22. Osa Ząbrowo 
23. Piechotka Team 
24. Rezerwowe Psy
25. Rozbiegany Susz 
26. Sekcja koszykówki CSiR Susz 
27. Sekcja lekkoatletyczna przy CSiR 
Susz 
28. Siatkary 30+ przy CSiR Susz 
29. SSW MOS Iława 
30. Towarzystwo Tenisa Ziemnego 
w Iławie
31. UKS Mały Jeziorak Iława 
32. UKS TRS Susz 
33. Unia Susz 
34. Wir Iława 
35. Volley Vasyl CSiR Susz 
36. Załoga żeglarska Piotra Matwiej-
czuka Zalewo Team
37. Zamek Szymbark 
38. Zryw-Volley Iława 
39. Grupa Rajdowa LRacing

Mateusz Partyga

SPONSORZY
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www.moyastacja.pl

W Iławie rozpoczęła działalność nowa stacja paliw MOYA, której właścicielem jest spółka Anwim. Jest to punkt o charakterze tranzytowo-miejskim, 
świetnie dostosowany zarówno do obsługi ruchu lokalnego, jak i wypoczywających w okolicy turystów.

 REKLAMA 

Do końca nie wiemy, dlaczego Nastka jest chora
ZDROWIE || Rodzice Anastazji z Iławy nie znają przyczyny jej zaburzonego rozwoju ani pełnej diagnozy. Potrzebne jest szerokie badanie 
genetyczne. Szerokie i... kosztowne.

Z
espół dziecka wiotkie-
go z opóźnieniem roz-
woju psychomotorycz-
nego z  mielinizacją 
ośrodkowego układu 

nerwowego –  to diagnoza, 
którą postawiono Anastazji 
Podzińskiej z Iławy. – Do koń-
ca jednak nie wiemy, co jest 
Nastce – mówi jej mama, pani 
Honorata. – To się do końca 
lekarzom córki nie składa 
w  jedną całość, więc szuka-
my dalej.

>>>Przyszła na świat we 
wrześniu 2015 roku jako 
zdrowa dziewczynka. Nic nie 
wskazywało na to, że będzie 
miała poważne problemy 
zdrowotne. – Nasz niepokój 
pojawił się, kiedy córeczka 
skończyła 4 miesiące – opo-
wiadają rodzice. – Zauważy-
liśmy, że Nastka nie potrafi ła 
unosić główki podczas leżenia 
na brzuszku, nie przekręcała 
się z pleców na brzuch, miała 
również problemy z utrzyma-
niem zabawek w rączkach.

Postanowili poddać córecz-
kę badaniom, aby dowiedzieć 
się, co jest tego przyczyną. 
Wyniki przyniosły zatrważa-
jące wieści. Do dziś jednak 
do końca nie wiadomo, jakie 
są przyczyny jej zaburzonego 
rozwoju. 

Dlatego i rodzice, i rodzeń-
stwo, a także dalsza rodzina 
małej Anastazji szukają dla 
niej ratunku. Po pierwsze: 
poprawnie zdiagnozować 
to, co jej dolega, dlaczego 
nie rozwija się prawidłowo. 
Drugim krokiem będzie le-
czenie... Na jedno i  drugie 
potrzebne są pieniądze. Do 
tej pory dziewczynka miała 
wykonane prawie wszystkie 
dostępne badania genetyczne, 
które są refundowane. Nato-
miast to badanie, którego wy-
niki może w końcu wyjaśnią, 
dlaczego Nastka się rozwija 
akurat w ten sposób, nie jest 
refundowane. Pacjent musi za 
nie zapłacić sam. W tym celu 
rodzice dziewczynki prowa-
dzą na portalu sie pomaga 

zbiórkę publiczną (wystarczy 
wpisać imię i nazwisko dziew-
czynki).

– Badanie WES jest bardzo 
drogie, bo jego koszt to oko-
ło 6 tysięcy zł - mówi pani 
Honorata. WES (ang. Whole 
Exome sequencing – sekwen-
cjonowanie całego eksomu) 
to najszersze z możliwych do 
wykonania badań genetycz-
nych dla dzieci. 

– Jestem mile 
zaskoczona, że 
społeczność postanowiła 
nam pomóc, bo 
wirtualna skarbonka 
szybko się zapełnia. 
Bardzo wszystkim 
dziękuję – mówi pani 
Honorata.

>>>Anastazja we wrześniu 
skończy sześć lat i  zacznie 
naukę w  „zerówce”. Mama 

dziewczynki trochę się tego 
obawia, dziecko nie chodzi, 
samo nie je. Rodzice liczą, że 
uda się zapisać ją do najbliż-
szego przedszkola. Dzięki 
temu, w  razie potrzeby, za-
wsze będą  blisko. Pan Patryk, 
tata dziewczynki, pracuje, 
ale mama jest do dyspozycji. 
Dzień w dzień karmi Anasta-

zję, która je na leżąco. Można 
się z nią porozumieć, mimo że 
nie mówi zbyt dobrze, to ma 
swoje określenia na niektóre 
słowa. - Nie mówi pełnymi 
zdaniami, tak jak inne dzieci 
w wieku pięciu lat - opowia-
da jej mama. Ważne, że mówi 
„mama”, „tata”, „baba”. - Pie-
ska też zawoła po swojemu, 

ale nie komunikuje się w tym 
sensie, że powie, kiedy chce 
jeść - mówi pani Honorata. 
Dziewczynka nie podzieli się 
na przykład informacją, że 
coś ją boli. - Jest dzieckiem 
przecudownym, uśmiechnię-
tym, wesołym. Dzieci w ogó-
le dają nam ogrom szczęścia 
–  podkreśla pani Honorata. 
– Mamy jeszcze Natalię i Kac-
pra, wszyscy się wspieramy.

Anastazja, mimo swojej nie-
pełnosprawności, jest praw-
dziwym „słoneczkiem”, rzad-
ko płacze. Uwielbia słuchać 
muzyki, śpiewać po swojemu. 
Kocha zwierzęta, uczęszcza 
na hipoterapię, co sprawia 
jej ogromną radość. Niestety, 
w  okresie zimowym kontakt 
z końmi jest wyjątkowo trudny 
przy niezadaszonym obiekcie.

Najmniejszy nawet postęp 
córki jest dla całej rodziny 
wielkim sukcesem. Nastka 
wiele osiągnęła dzięki długo-
trwałej rehabilitacji. I będzie 
jeszcze jej potrzebować.

Edyta Kocyła-Pawłowska

Anastazja z ukochanym pieskiem
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Olsztyńskie starostwo zaprasza do wypieku warmiaczka
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inwestycje
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www.dietyzycia.pl 

Dieta skuteczne odchudzanie  Dieta masa+ 

 Dieta paleo 

 Dieta SIRT 

www.dietyzycia.pl

 REKLAMA 

Nowe pomosty i remont na parterze
IŁAWA || W Ekomarinie praca wre — dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, ale także dzięki pieniądzom własnym, władze Iławy 
przeprowadzają tu inwestycję związaną z budową nowych pomostów, oraz pracami w samym budynku.

M
ożna  uznać , 
że na tę jed-
ną inwestycję 
składają  s ię 
dwie części: ta 

związana z  pracami wyko-
nanymi w samym budynku 
Ekomariny, a konkretnie na 
jej parterze, oraz część zwią-
zana z rozbudową, m.in. na 
potrzeby młodych żeglarzy, 
pomostów na Jezioraku. Bę-
dące gospodarzem obiektu 
władze Iławy postanowiły 
poszerzyć zakres możliwości 
przystani żeglarskiej, a tak-
że przystosować jej wnę-
trze do aktualnych potrzeb. 
— Parter budynku Ekoma-
riny zostanie gruntownie 
przebudowany. Charakter, 
przeznaczenie i wygląd po-
mieszczeń, z  których wod-
niacy korzystali dotychczas, 
zostanie zmieniony — mówi 
nam wiceburmistrz Iławy, 
Krzysztof Portjanko,

Całkowity koszt 
inwestycji w iławskiej 
Ekomarinie wyniesie 
ponad 2 miliony złotych 
(szczegółowe rozbicie na 
kwoty poniżej), z czego 
aż 85 procent środków 
fi nansowych udało się 
pozyskać z programu 
unijnego, jeszcze za 
poprzedniej kadencji 
władz miasta.

>>> Po zakończeniu prac, 
na najniższej kondygnacji 
Ekomariny znajdować się 
będą pomieszczenia prze-
znaczone na warsztat szkut-
niczy oraz magazyn na sprzęt 
żeglarski (ale nie na same ło-
dzie). Przetarg na wykonanie 
tej nabrzeżnej części inwesty-
cji wygrała iławska fi rma HD 
Invest, a koszt jej realizacji to 
88 739 złotych.

Dużo więcej, bo aż 1 932 004 
złotych pochłonie budowa po-
mostów — na Jezioraku staną 
dwa nowe, a trzeci, już istnie-
jący, zostanie rozbudowany (w 
szerz). Tu przetarg na wyko-
nanie inwestycji wygrała fi rma 
Sorted z Piaseczna.

Byliśmy już na miejscu, 
gdzie zastaliśmy ekipę roz-

poczynającą proces budowy 
pomostów. Jak się okazało, 
urządzenie zwane kafarem 
(służy do budowy pomostu) 
obsługiwali specjaliści z Giży-
cka, a więc także nadjeziorne-
go miasta.

>>> Jeden z  nowych po-
mostów (Pomost 3) będzie 
służył wodowaniu jednostek 
pływających, zakładamy, że 
szczególnie przyda się on 
młodym żeglarzom pływa-
jącym w szkoleniowej klasie 
Optimist. To tak naprawdę 
główny cel przedsięwzięcia 
–  stworzenie lepszych wa-
runków dla zawodniczek 
i  zawodników Stowarzysze-
nia Sportów Wodnych MOS 
Iława. Projekt inwestycji nosi 
bowiem nazwę: „Rozwój za-

plecza pozaszkolnych form 
szkoleń żeglarskich w oparciu 
o Ekomarinę w Iławie”.

Trzy pomosty, w  tym dwa 
nowe. Zaczynamy od tego 
już istniejącego. Jak zauważa 
wiceburmistrz Iławy, potrze-
ba rozbudowy tego pomostu 
spowodowana była m.in. 
faktem, że znajdujące się 
najbliżej brzegu miejsca do 
cumowania w rzeczywistości 
do cumowania jachtów czy 
motorówek się nie nadawały. 
Jest tam za płytko i jedynymi 
jednostkami, które mogły 
tam podpływać, były... rowery 
wodne i kajaki.

Pomost istniejący od po-
czątku unijnego projektu, 
związanego z  budową Eko-
marin m.in. nad Jeziorakiem 
i  jeziorem Ewingi, zostanie 
przebudowany i  rozbudo-
wany. Część prostopadła do 
brzegu, o  długości 36 me-
trów, pozostanie bez zmian, 
za to wydłużona zostanie 
część równoległa, czyli naj-
dalej wysunięta w  jezioro. 
W tej części pomost mający 
przed remontem 36 m „wy-
dłuży się” o  24 metry (trzy 
8-metrowe segmenty, stwo-
rzone w technologii identycz-
nej jak obecne) i będzie miał 
łącznie, po zakończeniu prac, 
60 metrów. Pomost zachowa 
kształt litery „T”, trap pozo-
stanie bez zmian.

Pomost 2 także będzie miał 
kształt klasycznej „T”, jego 
składowymi będzie pięć no-
wych segmentów o  rozmia-
rach 12x3 metra oraz jeden 

o rozmiarze 8x3m. Całkowi-
ta rozpiętość pomostu to 32 
metry na 36 metrów, przy 
trzymetrowej szerokości po-
mostu. Trap będzie miał wy-
miary 9,5 na 1,5 metra.

Pomost 3 to dwa nowe seg-
menty 12x3 metra i dwa nowe 
segmenty 8x3 metra. Pomost, 
zbudowany w  literę „T”, bę-
dzie miał trap o  wymiarach 
9,5 na 1,5 metra, ale będzie 
położony niżej nad lustrem 
wody, niż Pomost 1 i 2.

— Pomosty 1 i 2 służyć będą 
do czasowego cumowania 
większych jednostek, nato-
miast Pomost 3 służyć będzie 
to ręcznego slipowania łódek 
szkolnych dla dzieci — tłuma-
czy Krzysztof Portjanko.

Łącznie, dzięki rozbudowa-
niu bazy pomostów, w  iław-
skiej Ekomarinie powstanie 
30 nowych miejsc cumowni-
czych. Zawarta z  wykonaw-
cami umowa koniec prac 
określa na ostatni dzień maja 
2021 roku.  Mateusz Partyga

ZDANIEM BURMISTRZA

Mówi Dawid Kopaczewski, 
burmistrz Iławy:
— W czasach pandemii, gdy tak 
wiele ograniczeń nas dotknęło, 
ten projekt nabiera dodatkowego 
znaczenia. Mamy wyjątkowych 
trenerów żeglarstwa, którzy dzięki 
tej inwestycji będą mieli nowe 
możliwości szkoleniowe dzieci 
i młodzieży. To kolejna okazja, by 
pokazać, jak ciekawe jest życie bez 
komputera czy telefonu, a wszystko 
to nad pięknym Jeziorakiem.

Pomost istniejący od początku unijnego projektu, związanego z budową Ekomarin 
m.in. nad Jeziorakiem i jeziorem Ewingi, zostanie przebudowany i rozbudowany
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Kafar. Tak nazywa się ta 
piękna, zgrabna maszyna, 
którą widać na zdjęciu. 
Kafar służy m. in. do budo-
wy pomostów na zamar-
zniętych akwenach, a taki 
nowy pomost powstawał 
niedawno na Jezioraku przy 
iławskiej Ekomarinie
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Słabo to wygląda. Kolejna porażka GKS-u Wikielec
PIŁKA NOŻNA || To, że Gieksa z gminy Iława w drugiej części sezonu zagra w grupie „spadkowej” III ligi wiadome było już wcześniej.

Problem w tym, że (póki co) 
GKS prezentuje się kiep-
sko na tle ligowych rywali, 

także będących niżej w tabeli 
i o to utrzymanie trzeba będzie 
ostro powalczyć. W pierwszym 
w  tym roku meczu o punkty 
Gieksa przegrała na wyjeź-
dzie z Legionovią, a teraz do-
znała porażki z warszawskim 
Ursusem. 

>>> W sobotę Gieksa miała 
grać na swoim terenie z Ur-
susem. Ostatecznie pojedy-
nek z  warszawską drużyną 
został rozegrany w Iławie, na 
sztucznej murawie stadionu 
miejskiego. Zespół trenera 
Wojciecha Tarnowskiego po-
dejmował ekipę będącą przed 
tym meczem na 18. miejscu 

w tabeli. Jak nic — okazja do 
zgarnięcia kompletu punktów 
i poprawienia swojej pozycji 
wyjściowej przed rozpoczę-
ciem drugiej części sezonu. 
Tyle teorii, bo na boisku oka-
zało się, że obecnie popularne 
Traktorki prezentują się dużo 
lepiej od drużyny z Wikielca.

Początek jeszcze nie był taki 
zły — GKS zaatakował i nawet 
był bardzo bliski zdobycia 
bramki po uderzeniu z  gło-
wy. Ostatecznie nic do sieci 
nie wpadło. Za to pod drugą 
bramką wystarczyło, że tyl-
ko raz się zakotłowało i  już 
goście wyszli na prowadze-
nie. Gola dla Ursusa zdobył 
—  nomen omen —  Tarnow-
ski... Paweł.

GKS do końca pierwszej po-
łowy ambitnie walczył o wy-
równanie wyniku, jednak 
brakowało pomysłu na roz-

montowanie bardzo dobrze 
funkcjonującej defensywy 
ekipy z  Warszawy. Piłkarze 
Ursusa mogli imponować 
dynamiką, ale także indy-
widualnymi możliwościami 
technicznymi; w tej drużynie 
naprawdę wiedzą, jak ope-
rować piłką. Na początku 
drugiej połowy goście prze-
prowadzili szybką kontrę, po 
której fi nalizacji znaleźli się 
już blisko zwycięstwa — Mi-
kołaj Neuman przytomnym 
strzałem pokonał Marcina 
Wieczerzaka. Szalę wygranej 
na korzyść warszawian prze-
chyliły dwie bramki zdobyte 
przez Filipa Dziełaka i  Ma-
cieja Prusinowskiego w samej 
końcówce meczu.

>> W kolejnej serii druży-
na trenera Wojciecha Tar-
nowskiego dokończy rundę 
zasadniczą, do rozegrania 
pozostało tylko spotkanie 
z Bronią Radom w niedzielę 
28.03 o 12.00. Następnie roz-
pocznie się II runda. Trzecia 
liga zostanie podzielona na 
dwie grupy: mistrzowską (8 
najlepszych zespołów rundy 
zasadniczej) oraz spadkową 
(pozostałych 14 zespołów).

GKS zajmuje 14. miejsce 
i  już teraz wiadomo, że jest 
w  grupie spadkowej. Do 
bezpiecznej, ósmej lokaty 
ma aż sześć punktów stra-
ty. —  Zespoły, które załapią 
się do grupy mistrzowskiej, 
grać będą z  sobą systemem 

„mecz i  rewanż”, czyli roze-
grają w drugiej części sezonu 
po 14 spotkań. Natomiast 
„słabiaki” z grupy spadkowej 
grać będą tylko raz z rywalami 
z tej stawki, czyli rozegrają po 
13 meczów — tłumaczy trener 
Tarnowski. zico

GKS Wikielec 
- Ursus Warszawa 0:4 (0:1)
0:1 – Tarnowski (9), 0:2 – Neu-
man (51), 0:3 – Dziełak (90), 0:4 
– Prusinowski (90+),

GKS: Wieczerzak – Sz. Jajkowski, 
Otręba, Cistowski, Korzeniewski, 
Jankowski, M. Jajkowski, Grzybow-
ski (61 Sobociński), Rosoliński (82 
Modrzewski), Wójcik (66 Serbinto-
wicz), Suchocki (61 Wacławski)

Akcja GKS-u Wikielec pod 
bramką Ursusa
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Królowa sportu ma się tu dobrze
LEKKA ATLETYKA || W gronie kandydatów w naszym corocznym Plebiscycie Sportowym nie mogło zabraknąć reprezentantów prowadzonej 
przez Andrzeja Szyslera suskiej sekcji lekkiej atletyki.

G
rupa działa przy Cen-
trum Sportu i Rekre-
acji. Postanowiliśmy 
sprawdzić, co słychać 
w suskiej sekcji kró-

lowej sportu.

>>> —  Który z  młodych 
sportowców nie marzy o czte-
rokrotnej wizycie na podium 
podczas kolejnych czterech 
igrzysk olimpijskich, z łączną 
liczbą siedmiu medali, a przy 
tym, żeby zostać wybranym 
najlepszym sportowcem 
świata według United Press 
International? To o patronce 
toruńskich zawodów, czyli 
o Irenie Szewińskiej i mityn-
gu nazwanej na jej cześć jej 
nazwiskiem — mówi Andrzej 
Szysler, trener lekkiej atletyki 
z Susza. 

— Nasi reprezentanci nie 
ulegli jednak presji rangi wy-
darzenia, uznawanego za nie-
ofi cjalne, halowe mistrzostwa 
Polski i pieczołowicie walczyli 
o wyniki. Opłaciło się — doda-
je szkoleniowiec. 

Hala Arena Toruń, 1180 
zawodników z  118 klubów, 
dziewczęta oraz chłopcy 
startujący w kategoriach wie-
kowych: U-12, U-14 i U-16, 
a w każdej aż 21 konkurencji. 
Wśród nich zameldował się 
Andrzej Szysler, trener z  li-

cencją Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki z sekcji LA 
CSiR, ze swoimi zawodni-
kami: Pauliną Skrzyniarz 
(startowała w kat. U16, bieg 
na 300 m; wynik 45.48 s.), 
Martyną Górnik (U-14, 
skok w dal; wynik 3.83 m), 
Michałem Palińskim (U-
16, bieg na 1000 m; wynik 
3:21.15), Zuzanną Siecińską 
(U-14, skok w  dal; wynik 
3.61 m), Alicją Iwanow (U-
14, bieg na 60 m; wynik 9.87 
s.), Kingą Baricą (U-14, bieg 
na 600 m; wynik 2:09.61) 
oraz Amelią Furmańską (U-
16, bieg na 300 m). 

Była wśród nich również 
Emilia Kaca, dzięki której 
medal toruńskich zawodów 
zawędrował do Susza. Emilia 
brązowy krążek wywalczyła 
w rywalizacji U-14 w biegu na 
600 metrów, który zakończy-
ła z wynikiem: 1:46.03. Z na-
szego województwa punk-
towały tylko trzy miasta: 
Lubawa (4 medale), Olsztyn 
(3 medale) i Susz!

Po zawodach trener podkre-
ślił dzielną postawę zawodni-
ków oraz pochwalił zaanga-
żowanie suskiego środowiska 
sportowego. A o zawodnikach 
sekcji LA działającej przy 
CSiR w  Suszu z  pewnością 
usłyszymy jeszcze nie raz. 

Choćby przy okazji startów 
zawodniczek i  zawodników 
z  grupy Lekkoatletyka dla 
Każdego. 

A teraz trochę historii. 
Mówi trener Andrzej Szysler. 
— 16 lutego tego roku minę-
ło 5 lat od utworzenia przy 
Centrum Sportu i Rekreacji 
im. Jana Pawła II w  Suszu 
sekcji lekkoatletycznej. Pro-
pozycja powołania do życia 
zajęć dla dzieci i młodzieży 
wypłynęła od dyrektora CSiR 
Susz Jarosława Piechotki, 
który zwrócił się do mnie 
z  pytaniem, czy podjąłbym 
się takiego zadania. Mając 
uprawnienia do prowadze-

nia takich zajęć treningo-
wych, zgodziłem się i tak to 
się zaczęło. W  roku 2019, 
dokładnie 4 stycznia, na-
sza sekcja uzyskała licencję 
Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki i  została zrzeszona 
w WMZLA w Olsztynie. Już 
8 stycznia tego samego roku 
uzyskali licencje pierwsi 
zawodnicy z  naszej sekcji 
i trwamy do dzisiaj.

MASTERSI TEŻ DAJĄ RADĘ!
Dwa srebrne medale i dużo 

doświadczenia mastersów 
z Susza — to ostatnie osiąg-
nięcia nestorów królowej 
sportu z tego miasta. 

W Arena Toruń odbyły się 
jubileuszowe 30-te Halo-
we Mistrzostwa Polski Ma-
stersów w  lekkiej Atletyce. 
W  zawodach uczestniczyło 
sześciu zawodników z Susza, 
którzy reprezentowali CSiR 
Susz i  Rozbiegany Susz. 
Wśród nich byli: wielokrot-
ny uczestnik i medalista tych 
mistrzostw, Andrzej Szysler 
(kategoria wiekowa 65-69 
lat), który pobiegł na 60 
metrów przez płotki i  800 
metrów. Natomiast po raz 
pierwszy w  tych zawodach 
wzięli udział: Bożena Luliń-
ska (kat. 50-54 lat), Aldona 
Jurkiewicz (kat. 25-39 lat), 
Piotr Gąsior (kat. 35-39 lat) 

i  Sławomir Jurkiewicz (kat. 
40-44 lata) —  wszyscy wy-
startowali w biegu na 3000 
m i Wiesław Gąsior (kat. 70-
74 lata), który pobiegł sprint 
na 60 m.

Wszystkim zawodnikom 
udało się ukończyć swoje 
konkurencje. Medale srebrne 
na dystansie 60 m ppł i 800m 
wywalczył Andrzej Szysler 
w  kat. wiekowej 65 -69 lat, 
pozostali reprezentanci Su-
sza wrócili do domu z rekor-
dami życiowymi i  nowymi 
doświadczeniami w tej pięk-
nej dyscyplinie sportu, jaką 
jest lekkoatletyka. Wszelkie 
koszty związane z dojazdem 
na zawody do Torunia, wpiso-
we i opłaty startowe za udział 
w  zawodach zawodnicy po-
kryli z własnych środków fi -
nansowych.

— Jestem niezmiernie za-
dowolony z udziału tak licz-
nej ekipy z  naszego miasta 
i w tak różnych kategoriach 
wiekowych — mówi A. Szys-
ler, trener, a zarazem zawod-
nik sekcji lekkoatletycznej 
Centrum Sportu i Rekreacji 
w Suszu i  trener grupy Lek-
koatletyka Dla Każdego.

>>> Więcej na temat plebis-
cytu sportowego piszemy na 
str. 12-13. Mateusz Partyga

Biegaczki z Susza nie próżnują. Tu zawodniczki trenera 
Andrzeja Szyslera podczas wycieczki biegowej do Nipkowa. 
Małe 6 km w tym trucht, bieg ciągły i podbiegi pod górkę

Andrzej Szysler na trasie 
biegu przez płotki
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Reprezentant kraju, co krowy karmi. Poznajcie    

K
S Constract Lubawa to 
sportowy ewenement 
na skalę nie tylko po-
wiatu iławskiego, ale 
całego kraju. Deka-

dę temu chłopaki z  Wałdyk 
zamarzyli sobie, że stworzą 
drużynę futsalu. Droga do re-
alizacji tego planu była krótka 
— w 2012 roku powstał „za-
meldowany” we wsi Wałdyki 
pod Lubawą klub, który obec-
nie przeżywa swój najlepszy 

okres w młodej przecież jesz-
cze historii. Przyznajcie szcze-
rze — fajnie jest usłyszeć w te-
lewizyjnej relacji, że niektórzy 
piłkarze reprezentacji Polski 
są na co dzień zawodnikami 
Constractu Lubawa, prawda?

Ignoranci i złośliwcy doda-
dzą zaraz, że to dzięki kasie 
z  rodzinnej firmy i  pienią-
dzom od sponsorów udało 
się zbudować liczący się na 
arenie krajowej zespół. I cień 
racji mieć będą, tyle że bez 
kasy w  dzisiejszych czasach 
to nawet nie ma co marzyć 
o sukcesie (nie tylko) w spor-
cie. Jeśli chcesz się liczyć, to 
musisz wysupłać „parę gro-
szy”. Trzeba jednak wiedzieć, 
że pieniądze na transfery 
i  utrzymanie takich zawod-
ników, jak Pedrinnho, Pedro 
Pereira, Vitinho, Kriezel czy 
Ique Ribeiro to nie są jednak 
tak wielkie kwoty, jak w przy-
padku choćby tradycyjnej 
polskiej piłki ligowej. Gdy 
porównamy zarobki w  eks-
traklasie futsalu i ekstraklasie 
piłki nożnej, to przepaść jest 
wielka i niewytłumaczalna na 
dobrą sprawę.

Ale o nie o kasie, tylko o kro-
wach i  piłce miało tu być. 
A  akurat na futsalu i  muć-
kach Grubalscy znają się 
bardzo dobrze.

>>> Constract w  poprzed-
nim sezonie wywalczył tytuł 
wicemistrza kraju, do tego 
zdobył Puchar Polski po nie-
zwykle emocjonującym me-
czu rozegranym w Lubawie. 
A to wszystko jako absolutny 
beniaminek, czyli drużyna 
debiutująca w  ekstraklasie! 
Głównym architektem tego 
sukcesu jest jeden z  tych, 
którym zamarzył się futsal 
we wsi Wałdyki. Dawid Gru-
balski —  jak sam przyznaje 
— wielkiego talentu do piłki 
kopanej nie miał, dużo lepiej 
czuł się od początku w  roli 
trenera i tak zostało. Smykał-
kę do operowania piłką o roz-
miarze nr 4 (w tradycyjnym 
futbolu gra się „5”) miał za to 
jego brat Sebastian.

Obecnie 29-letni Dawid, 
starszy od Sebka o siedem lat, 
uchodzi za jeden z  najwięk-
szych młodych talentów tre-
nerskich w polskim futsalu. To 
szkoleniowa nadzieja na jutro. 
A  Sebastian realizuje się na 
boisku pod dachem — oprócz 
tego, że jest czołowym zawod-
nikiem zajmującego obec-
nie drugie miejsce w  tabeli 

Statscore Futsal Ekstraklasy 
Constractu, to dostąpił także 
niewątpliwego zaszczytu gry 
w reprezentacji Polski. Seba-
stian jest zawodnikiem pod-
stawowego składu naszej ka-
dry, a w ostatnim dwumeczu 
eliminacji mistrzostw Europy 
z Norwegią (w piątek 5 marca 
i w poniedziałek 8.03) zdobył 
dwie bramki. Biało-czerwoni 
wygrali ostatecznie 3:0 i 4:1 
(szersza relacja z tych spotkań 
na str. 15).

Jakiego zdjęcia 
profi lowego na 
facebooku można by się 
spodziewać w przypadku 
utalentowanego piłkarsko 
22-latka, z golami 
w reprezentacji Polski na 
koncie? Fotka z pucharem 
albo w koszulce kadry 
narodowej, zdjęcie 
z wakacji z ciepłych 
krajów — to sztampa. 
Młody Grubalski na 
swoim profi lowym poi 
cielaka...

>>> Jak się okazuje, tre-
ner Dawid Grubalski mocno 
związany jest z  rodzinnym 

gospodarstwem rolniczym, 
jednak sam — póki co — wy-
brał inną drogę zawodowego 
rozwoju, niż jego młodszy 
brat. Dawid pracuje w biurze 
fi rmowym przedsiębiorstwa 
Constract, którego właści-
cielami są jego wujkowie, Ja-
rosław i Edmund. Sebastian 
z  kolei to rolnik pełną gębą 
(choć i starszego z braci ciąg-
nie już też na gospodarkę). 
Reprezentant Polski w futsa-
lu bakcyla rolnictwa połknął 
za najmłodszych lat i już teraz 

wie (mimo zaledwie 21 lat na 
karku), że swoją przyszłość 
chce związać z rodzinnym go-
spodarstwem rolnym. Także 
po zakończeniu kariery pił-
karskiej, a w jego przypadku 
słowo kariera na pewno nie 
jest nadużyciem.

— Innej przyszłości nie pla-
nuję i nie wyobrażam sobie, 
że mógłbym robić coś innego 
—  mówi Sebastian, absol-
went technikum agrobiznesu 
w Ostródzie. Na studia na ra-
zie nie ma szans, za dużo obo-

wiązków w gospodarstwie i na 
boisku, jednak w przyszłości, 
już po zawieszeniu butów na 
kołku, nie wyklucza opcji dal-
szej edukacji.

U Grubalskich z  Wałdyk 
schemat jest identyczny jak 
w  przypadku wielu innych 
rodzin rolników: ojciec Jan 
przejął gospodarstwo od swo-
jego taty Edmunda (dziadek 
Dawida i Sebastiana), a teraz 
szykuje już swoje młodsze 
dziecko do tego, aby to Sebek 
sam zajmował się rodzinnym 
biznesem na wsi. —  W  go-
spodarstwie pracuję obecnie 
z moim tatą i jeszcze jednym 
zatrudnionym przez nas pra-
cownikiem. Coraz częściej 
jest tak, że to ja zaczynam 
podejmować najważniejsze, 
strategiczne decyzje. Muszę 
przyznać, że już czuję ciężar 
odpowiedzialności, bo ho-
dowanie zwierząt to poważ-
na sprawa. Trzeba przede 
wszystkim dbać o zdrowostan 
naszych krów, ale też o wiele 
innych aspektów, także fi nan-
sowych —  mówi Sebastian. 
A  młody piłkarz używający 
zwrotu „zdrowostan krów” 
i będący zapalonym rolnikiem 
już może uchodzić za niezłego 
oryginała, prawda?

Na roli, jak to już na wstę-
pie Dawid powiedział, nie ma 
ziewania. Dosłownie i w prze-
nośni. Dzień pracy rolnika 
zaczyna się dużo szybciej niż 
np. dzień pracy dziennikarza. 

— W zimę jest trochę 
spokojniej, mogę pospać 
dłużej. Poza tym to dla 
nas środek sezonu Futsal 
Ekstraklasy, więc rodzice 
znając moją sytuację 
i potrzebę regeneracji 
organizmu nie wyciągają 
mnie na siłę z łóżka 
— przyznaje futsalista-
rolnik (kolejność 
obojętna). 

— Za to w czasie żniw pracy 
jest mnóstwo. Wówczas bu-
dzę się i zaczynam pracę o pią-
tej, szóstej rano, a bywa, że i o 
czwartej nad ranem trzeba 
wstać. W trakcie żniw idziesz 
do pracy na tyle godzin, na ile 
trzeba. Swoją robotę musisz 
zrobić i już — dodaje Grubalski.

Sebastian wraz z tatą prowa-
dzą gospodarstwo nastawione 

ZAPYTAŁEM 
KIEDYŚ DAWIDA 
GRUBALSKIEGO, 
CZY JAK ZADZWONIĘ 
O 8 RANO, ŻEBY 
POROZMAWIAĆ 
O MECZU, TO NIE 
BĘDZIE DLA NIEGO 
ZA WCZEŚNIE. 
USŁYSZAŁEM: 
„ŚMIAŁO DZWOŃ. JA 
JESTEM CHŁOPAK ZE 
WSI I O TEJ PORZE 
TO JUŻ DAWNO 
PO ROBOCIE PRZY 
KROWACH JESTEM” 
— ODPOWIEDZIAŁ 
PÓŁŻARTEM TRENER 
WICEMISTRZÓW 
POLSKI I ZDOBYWCÓW 
PUCHARU POLSKI 
W FUTSALU.

Dawid (z lewej) i Sebastian Grubalscy z cielakiem z ich gospodarstwa w Wałdykach 

Dawid Grubalski uchodzi 
za jeden z największych 
młodych talentów trener-
skich w polskim futsalu

Sebastian Grubalski w dwóch odsłonach: sportowej 
i zawodowo-życiowej. Z lewej strony zdjęcie w koszulce 
reprezentacji Polski w futsalu z meczu z Portugalią, a z 
prawej podczas pojenia cielaka na swojej gospodarce
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Czarni myślą (nie tylko) o awansie
PIŁKA NOŻNA || Trener Jarosław Płoski mówi jasno: „Po to przygotowujemy się tej zimy, aby 
wywalczyć awans do klasy okręgowej”. I takie konkretne deklaracje to my lubimy i szanujemy!

C
zarni Rudzienice to 
lider grupy 4 war-
mińsko-mazurskiej 
A  klasy i  faworyt do 
wygrania ligi i awan-

su. Druga w  klasyfikacji 
Ossa Biskupiec Pomorski po 
rundzie jesiennej ma cztery 
punkty straty do ekipy z gmi-
ny Iława. Ostatnio w obozie 
wicelidera gr. 4 nastąpiła 
zmiana na stanowisku tre-
nera. Pisaliśmy o  tym w po-
przednim wydaniu gazety 
w artykule „Patryk Wodzicki 
został trenerem Ossy Bisku-
piec Pom. Seniorów jeszcze 
nie prowadził”.

>>> Za to w Czarnych bez 
zmian, nie tylko na stanowi-
sku trenera zespołu seniorów. 
Jarosław Płoski podkreśla, że 
stabilizacja kadrowa ma być 
jednym z kluczy niezbędnych 
do wywalczenia awansu do 
wyższej klasy. — Przez prze-
rwę zimową nie nastąpiły 
u  nas jakieś duże ruchy ka-
drowe, zarówno w kierunku 
Rudzienic, jak i w drugą stro-
nę. To ważne, że do kolejnej 
rundy przystępujemy w pra-
wie tym samym składzie, co 
do poprzedniej — mówi tre-
ner Czarnych.

Z drużyny lidera A  klasy 
nikt nie odchodzi, przyszedł 
tylko Adrian Płoski, który ma 
wzmocnić rywalizację w  ze-
spole i poszerzyć kadrę. Kon-
tuzje, praca, ale też nieznana 
wcześniej kwarantanna itp. 
— szeroka kadra jest ważna 
także/nawet na poziomie „Se-
rie A”. — Może i chcielibyśmy 
sprowadzić do nas jakieś zna-
ne nazwiska, piłkarzy którzy 
byliby dużymi wzmocnienia-
mi, ale też nasz klub nie jest 
w stanie im za wiele zagwa-
rantować — zauważa z chłod-
ną głową szkoleniowiec.

Czarni treningi wznowili 
20 stycznia. Początkowo tre-
nowali dwa razy w tygodniu, 
a od 10 lutego trener Płoski 
zwiększył liczbę jednostek do 
trzech na przestrzeni siedmiu 
dni. Od połowy marca, czyli 
na dwa tygodnie przez star-
tem rundy wiosennej sezonu 
2020/21, obciążenia znowu 
zeszły do dwóch treningów 
w  tygodniu. — Ta zima była 
wyjątkowo trudna. Po pierw-
sze dlatego, że w końcu spadł 
śnieg, na boiskach podczas 

sparingów mieliśmy pod no-
gami lód i wodę, a w ostatnich 
latach takich warunków jed-
nak nie było. Po drugie, nigdy 
w życiu nie mieliśmy przecież 
bezpośredniego kontaktu 
z pandemią i jej negatywnymi 
efektami. Trenujemy i gramy 
na orlikach i sztucznym boi-
sku na stadionie miejskim 
w Iławie, ale już z hal czy si-
łowni, w związku z obostrze-
niami sanitarnymi, skorzy-
stać nie możemy. Jednostki 
treningowe przeprowadza-
my na świeżym powietrzu 
— mówi szkoleniowiec.

Rudzienicka drużyna 
w  trakcie zimowego okresu 
przygotowawczego rozegrała 
siedem sparingów. Wyniki 
test-meczów podajemy poni-
żej. Trzeba przyznać, że forma 
strzelecka w  grach kontrol-
nych była bardzo dobra, a ry-
wale przeważnie pochodzą 
z  wyższej półki niż A  klasa. 
— Właśnie z drużynami z wyż-
szych lig niż A klasa chcemy 
grać mecze kontrolne. To od 
nich mamy się uczyć i podpa-
trywać, jak to wygląda wyżej 
– tłumaczy Płoski.

>>> Czarni nie zapominają, 
że klub sportowy to nie tylko 
drużyna piłkarska. To tak-
że ważny fragment lokalnej 
społeczności, jej przywiąza-

nia i scalania, a ta w Rudzie-
nicach zawsze była silna. 
Czarni wiedzą też, że muszą 
zadbać o młodsze pokolenie, 
ale także o... nowy narybek. 
Dlatego ostatnio odwiedzili 
uczniów Szkoły Podstawo-
wej w  swojej miejscowości. 
—  Wybraliśmy się na spot-
kanie edukacyjne do naszej 
rudzienickiej podstawówki. 
Na zaproszenie Danuty Przy-
bylskiej i Joanny Jędrzejczak, 
odwiedziliśmy uczniów klasy 
1. Podczas spotkania rozma-
wiałem z dziećmi o pozytyw-
nych stronach trenowania 
piłki nożnej oraz o tym, jaki 
wpływ na zdrowie ma ak-
tywność fi zyczna. Na koniec 
spotkania zrobiliśmy pa-
miątkowe zdjęcia. Dzięku-
jemy za miło spędzony czas 
i  zaproszenie —  mówi nam 
Krystian Wrześniak, trener 
grup młodzieżowych w klubie 
z Rudzienic.

A trener Płoski zauważa to 
samo co my. —  Budowanie 
więzi z lokalną społecznością 
jest bardzo ważne dla klubów 
sportowych, bez względu na 
to jak duża ta społeczność 
jest. Chcemy, aby mieszkań-
cy Rudzienic, ale też okolicz-
nych miejscowości, jak na 
przykład Tynwałdu, utożsa-
miali się z  naszym klubem, 
z naszymi piłkarzami — mówi 

szkoleniowiec, który w Czar-
nych trenuje też trampkarzy. 
—  Ważne, że mamy takie-
go człowieka jak Krystian 
Wrześniak, który jest ide-
alnym łącznikiem klubu ze 
społecznością, z  której się 
wywodzi i  której jest repre-
zentantem. Zapraszamy za-
tem na treningi do Czarnych 
— kończy Płoski.

>>> Wznowienie rozgrywek 
ligowych planowane jest na 
ostatni weekend marca (27-
28.03), Czarni pojadą wów-
czas do Kurzętnika na mecz 
z Zamkiem. Mamy nadzieję, 
że do inauguracji rundy wio-
sennej dojdzie zgodnie z pla-
nem. Mateusz Partyga

WYNIKI SPARINGÓW CZARNYCH 
RUDZIENICE
Czarni — Orzeł Ulnowo 3:0 (gola dla 
Czarnych: Adam Kołakowski, Adrian 
Płoski, Cezary Dedek)
Czarni — Delfi n Rybno 3:4 (Marcin 
Karczewski x2, Bartosz Lisiak)
Czarni — Olimpia Olsztynek 3:2 
(Karczewski, Dedek, A. Płoski)
Czarni — Płomień Turznica 2:2 (Kar-
czewski, Wrześniak)
Czarni — Drwęca NML 8:0 (Karczew-
ski x5, Dedek, Płoski, Etmański)
Czarni — Ewingi Zalewo 8:3 (Kar-
czewski 5, Płoski, Lisiak, Etmański)
Czarni — Grunwald Gierzwałd 7:0 
(Karczewski x4, Płoski x3)

Krystian Wrześniak (z lewej strony) podczas wizyty u uczniów klasy 1 SP Rudzienice
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  Grubalskich
przede wszystkim na hodow-
lę bydła mlecznego. Obecnie 
mają łącznie 170 krów, z cze-
go krów dojnych jest aż 70. 
Stado przebywa w  dwóch 
nowocześnie wyposażonych 
budynkach inwentarzowych. 
— My tylko naciskamy przy-
cisk, a  krowy same do nas 
przychodzą — mówi półżar-
tem Dawid. 

Poza tym Grubalscy mają 
całkiem pokaźny areał — do 
ich gospodarstwa należy 70 
hektarów pól uprawnych. 
— Na tych 70 hektarach upra-
wiamy przede wszystkim ku-
kurydzę i  lucernę, a więc ga-
tunki roślin wykorzystywane 
później w karmieniu naszych 
krów. W ten sposób otrzymu-
jemy nasze wynagrodzenie za 
pracę, czyli mleko, które mo-
żemy sprzedać — mówi Seba-
stian.

— Tu nie ma jakiegoś 
przymusu. Ja to 
naprawdę uwielbiam. 
Uzależniłem się od 
pracy na roli w takim 
samym stopniu, jak 
od gry w piłkę. I jedno 
i drugie mam pod 
ręką praktycznie od 
dzieciństwa — kończy 
Grubalski.  

Dawid też jeszcze dopowia-
da. — Jak już więc wiecie, aż 
tak wcześnie jak tata czy Se-
bastian nie wstaję do pracy. 
Tata każdego dnia budzik 
nastawiony ma na 4.00. Obaj 
od rodziców właśnie nauczy-
liśmy się nieustępliwie dążyć 

do wyznaczonych sobie celów. 
Od dziecka, poprzez pracę 
w  gospodarstwie, rodzice 
wprowadzali nas w  dorosłe 
życie, a  to ma przełożenie 
na futsal. Cierpliwość, praca 
i pokora to wspólne cechy obu 
profesji. Mateusz Partyga

CONSTRACT 
— JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?
Opowiada Dawid Grubalski, 
założyciel i trener zespołu 
seniorów Constractu Lubawa:
— Przyznaję się bez bicia — to 
w mojej głowie zakiełkował ten dia-
belski pomysł, aby w gminie Lubawa 
stworzyć drużynę futsalu. Wszystko 
zaczęło się jakieś dwanaście lat 
temu. Wraz z kolegami graliśmy 
w Lubawskiej Lidze Futsalu, byliśmy 
wówczas ekipą 17- i 18-latków. 
Już wówczas fi rma Constract nas 
wspierała, początkowo w zakre-
sie zakupu strojów itp. Szło nam 
całkiem nieźle, do tego stopnia, 
że wygraliśmy w końcu lubawską 
halówkę. Poszliśmy dalej i zgło-
siliśmy się do rozgrywek Pucharu 
Polski. Po wygraniu w wojewódzkim 
turnieju kwalifi kacyjnym i zdobyciu 
tym samym mistrzostwa wojewódz-
twa, awansowaliśmy na szczebel 
centralny PP. Los przydzielił nam 
zespół Uniwersytetu Gdańskiego, 
wówczas był to top polskiej ekstra-
klasy futsalu. Trybuny lubawskiej 
hali zapełniły się po brzegi, a na 
mecz z UG przyjechał też mój wujek. 
Zobaczył czym jest futsal, jaka fajna, 
żywiołowa atmosfera panuje na 
meczach halowej odmiany piłki. To 
były główne podwaliny pod stwo-
rzenie ligowej ekipy z prawdziwego 
zdarzenia. Postanowiliśmy, że zgło-
simy się do rozgrywek II ligi, jednak 
na nasze szczęście pojawiła się opcja 
gry od razu w I lidze. Skorzystaliśmy 
z niej, a działo się to jesienią 2013 
roku. Mamy rok 2021 i jesteśmy tu, 
gdzie jesteśmy.

Lubawa oszalała na punkcie futsalu dzięki Constractowi, 
tu zdjęcie z fi nału Pucharu Polski, w którym lubawianie 
pokonali Clearex Chorzów
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Szczypiorniści Jezioraka przegrali z Akademikami w samej końcówce meczu
PIŁKA RĘCZNA || Trwa walka w II lidze piłki ręcznej. Do końca sezonu 2020/21 pozostały tylko dwie kolejki. W ostatniej serii szczypiorniści Jezioraka Iława przegrali na swoim terenie z AZS-em UMK Toruń.

Jeziorak Iława — AZS UMK 
Toruń 24:25 (13:10)
JEZIORAK: Prorok — Rogala 5, De-
mbowski 5, Dembowski 5, Kamiński 
3, Giżyński 3, Trautsol 2, Przysowa, 
Baliński, Piekarski,

O d razu zaznaczamy 
—  zespół z  Torunia 
to zupełnie inna eki-

pa, niż np. w  rundzie je-
siennej. Akademicki klub 
z miasta Kopernika poważ-
nie wzmocnił swoją kadrę, 
a  efekty przyszły natych-
miast: w ostatnich meczach 
torunianie grają tak sku-
tecznie, że z ostatniego miej-
sca, które zajmowali jeszcze 
na początku tego roku, już 
wskoczyli na szóstą pozycję 
w tabeli.

— To fakt, AZS UMK teraź-
niejszy, a ten wcześniejszy to 
zupełnie inne zespoły — po-
twierdza Marek Worono-
wicz, trener Jezioraka, który 
w  ostatniej kolejce przegrał 
na swoim terenie z  ekipą 
z Torunia. A trzeba wiedzieć, 
że iławianie prowadzili przez 
praktycznie cały mecz. Spra-
wę zwycięstwa i  zdobycia 
kompletów punktów druży-
na Jezioraka zaprzepaściła 
w  samej końcówce meczu, 
choć w  pewnym momencie 
prowadziła nawet czterema 
bramkami. —  W  ostatnich 
fragmentach spotkania po-
pełnialiśmy takie błędy, że po 
prostu musieliśmy przegrać. 
To były nawet serie pomy-
łek, do tego zabrakło trochę 

zdrowia i  warunków fi zycz-
nych — dodaje szkoleniowiec 
iławskiego zespołu.

Jeziorak ma do rozegrania 
jeszcze dwa mecze w sezonie 
2020/21, w najbliższej kolej-
ce zagra na wyjeździe z AZS 
UKW Bydgoszcz (sobota 27 
marca, godz. 17.00).

>>> W ten weekend w lidze 
nie grał Szczypiorniak Olsztyn, 
ale za to grał w  fi nałach mi-
strzostw Polski juniorów. I to jak 
grał! Zespół trenera Konstan-
tego Targońskiego wywalczył 
złote medale. Zaległości z  16 
kolejki (wyjazdowe spotkanie 
z  Samborem Tczew) zostaną 
nadrobione 1 kwietnia.  zico

POZOSTAŁE WYNIKI 16 KOLEJKI
Handball Czersk — Jedynka Kodo 
Morąg 46:30 (23:16)
Blejkan Gryfi no — AZS UKW Byd-
goszcz 46:29 (25:14)
czwartek, 1 kwietnia:
20:00: Sambor Latocha-Agropom 
Tczew — Szczypiorniak Olsztyn
środa, 14 kwietnia:
19:30: SMS II Kwidzyn — MKS 
Brodnica

Zdjęcie z poprzedniego spotkania Jezioraka Iława, 
z Jedynką Morąg
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PO 16 KOLEJKACH
1. Blejkan 15 42 517:322
2. Brodnica 15 33 512:464
3. Handball 17 30 577:539
4. Szczypiorniak 13 28 396:343
5. Sambor 15 26 445:437
6. AZS UMK 16 17 452:510
7. SMS II 12 15 353:375
8. Jeziorak 16 13 377:433
9. AZS UKW 15 13 453:571
10. Jedynka 16 8 423:511

„Kostek” — to on podaje rytm podczas biegu
PRZEWODNIK PO BIEGANIU || Wycofałem się ze świata amatorskiej rywalizacji. Moje hamulce zawodzą. Przestraszyłem się, że mogę przekroczyć granicę, 
zza której trudno będzie wrócić. Mam w sobie sprzeczność. Może to odreagowanIe organizmu po pracy, w której sam sobie jestem szefem?

„Po niewolniczym siedzeniu 
godzinami odpowiedź orga-
nizmu budziła demony wysił-
ku. Wiem, że to  nie bieganie 
szkodzi, tylko brak rubieży, 
która strzeże zdrowia. Ona 
gdzieś biegnie przede mną. 
Na zdrową starość trzeba 
zapracować rozwagą. To ona 
zatrzymała mnie w  domu. 
Jestem na każdej biegowej 
imprezie w  Iławie. Siadam 
w  kąciku przy trasie z  bęb-
nami i wybijam rytm. Witam 
czołówkę i  żegnam autobus 
z napisem „koniec”. Nie czuję 
bólu rąk. Dopiero na drugi 
dzień opuchnięte stawy pal-
ców przypominają mi o mo-
jej pasji.”

Tak zacząłem rozmowę 
z  „Kostkiem”. Wyciągnąłem 
z niego więcej niż się spodzie-
wałem. Mariusz Kostkowski 
ciągnął dalej:

„Zmiana pracy. Przyrośnię-
ty do krzesła z komputerem 
przed oczami czułem, że 
muszę obudzić leniwy mięś-
niowy dzień. Lepiej późno 
niż później. Miałem 35 lat 
jak wyszedłem po raz pierw-
szy na trening. Troszkę z gór-
ki do Kwasigrocha, kawałek 
w lesie i powrót do domu. Wy-
szło pewnie z dwa kilometry. 
Tak kombinowałem przez 

miesiąc. Potem dokładałem 
jakieś metry. Nie chciało mi 
się więcej. Po co się męczyć?

Wcześniej byłem listo-
noszem. Piętra i  okoliczne 
miejscowości wokół Iławy 
znałem na pamięć. To była 
nie tylko wytrzymałościowa 
zaprawa. Siła w mojej drob-
nej sylwetce też zaczęła się 
rozpychać. Wystartowałem 
z marszu w pierwszym Iław-
skim Półmaratonie. Godzina 
czterdzieści, a z nieba ukrop. 

Spokojnie, bez napinki prze-
leciałem dystans. Może to 
spowodowało, że rok później 
zaliczyłem swój pierwszy ma-
raton w 3.38. Warszawskie 42 
km w  2012 roku przywitały 
mnie przyjaźnie. Wcześniej 
miałem operację przepukliny. 
Słyszałem ostrzegawcze głosy, 
jednak ten mój wewnętrzny 
przymus „muszę” zdecydował. 

Starty posypały się jeden 
za drugim. Kilkanaście rocz-
nie. Coraz więcej treningo-
wych kilometrów biega-
nych na ilość, bez planu do 
przodu. Pamiętam zawody, 
które mnie mocno przeczo-
chrały. 33 km w  Kretowi-
nach; piach, górki i  skwar. 
Lubawska dycha. Krótko, 
ale padałem na niej przez 
parujący asfalt. Po niej zno-
wu spokojna iławska połów-
ka w 1.37. I tak z jednego za 
drugi. Nie chodziło o wynik, 
raczej o  pogoń za granicę 
możliwości. Ile mogę? Czy 
dam radę? Po tym szaleń-
stwie amatorskich wyzwań 
reset w postanowieniu: tylko 
jeden start w roku. A skoro 
jeden, to mocno, na zajazd 
w  Maratonie Solidarności 
w Gdańsku. Wyszło 3.43 na 
luzie, bez ściany. Udka tro-
chę bolały po nim, ale ok. 

I  tak przez 3 kolejne lata, 
ciut lepiej i gorzej.

Urlop. Biegnę przed siebie. 
Wyspy Zielonego Przylądka. 
Kompletnie nieznany teren. 
Wiatr, że łeb urywa. Brak 
ścieżek, wydmy. Prowokując 
los, pędzę przed siebie. Zgro-
za jak pomyślę teraz na spo-
kojnie. Te światy istnieją we 
mnie. Czasami zdarzały się 
takie chwile. 

2017 rok. Koniec. Nie bie-
gam. Jeszcze tylko przelecia-
łem wokół Jeziorak w 6 godz. 
31 min. 8 sek. Obok kolega 
wiozący energetyczny pakiet 
dokarmiał mnie cały czas. Je-
stem szczupły, taki szczypior, 
ale bez żarcia nie ruszam się 
za daleko. To daje mi siłę. To 
był radosny kilometraż, na lu-
zie. Sam się zdziwiłem, że tak 
przeleciało. Nawet na mecie 
maratonu potrafi łem zatań-
czyć breakdance i  stanąć na 
głowie. To była jednak ryzy-
kowana zabawa. Musiałem 
ją przerwać. Zatrzymałem 
30-kilometrowe wybiegania. 
W  niedzielę nawet więcej. 
Wio, support żywnościowy 
i do przodu. Tak nie można, 
jednak wolność w przestrze-
ni jest we mnie. Drzemią we 
mnie dowcipy z dzieciństwa, 
wyzwania. Szukam ich. Cza-

sami potruchtam 30 minut, 
rower, rolki, nordic wal-
king. Zimą narty i  łyżwy. To 
zamienniki na które mam 
troszkę czasu. Jednak umysł 
oczyszcza windsurfi ng. Trzy 
lata minęły jak szarpię się 
z wiatrem. Ta walka daje mi 
spokój na dłużej. Wymaga 
tylko wyjazdów na Hel. Nie 
czuję się kanapowcem. Mimo 
niedowagi, mam w  sobie 
sprawność. Czuję ją. 

Kiedyś pojechałem na ma-
raton do Wrocławia i  przez 
trzy dni przed nim, zamiast 
wypoczywać,  poznawaliśmy 
sekrety miasta, nabijając ki-
lometry. Praktycznie z mar-
szu stanąłem na starcie. 24 
kilometr, a ja mam dość. Ja-
koś doczłapałem do bruku 
Starówki. Na ostatnich 4 ki-
lometrach mroczki w oczach 
i nagle słyszę muzykę z fi lmu 
„Rocky 5”. To ona mnie po-
niosła. Wtedy pomyślałem, 
że podam ten rytm innym. 
Maraton, to nie jest bieg na 
42 kilometry, to szaleńczy 
wyścig na 10 km, jak już nie-
wiele masz w sobie. 

Staram się być na każdym 
biegu w  swoim rodzinnym 
mieście. Uczestniczę w  nim 
pełen emocji. Przycupnię-
ty jak kloszard na rondzie, 

trawniku, pod mostem; sia-
dam i gram na bębnie. Patrzę 
na biegnących i wiem czego 
potrzebują, aby się uśmiech-
nąć. Przyspieszam, zwalniam. 
Coś tam przeskoczę. Czuję, że 
tego chcą. To nas łączy. Myślę, 
że lubią jak przez godziny na-
rzucam miastu rytm. 

Gram w zespole na perku-
sjonaliach; bębny conga (dwa 
duże bębny), bongosy (dwa 
małe), cajon  (drewniana 
skrzynka, która ma w środku 
struny odpowiadające w za-
leżności od miejsca uderze-
nia). Jak zatęsknię do nich, 
siadam i  roznoszę dźwięki 
w  domu. Czasami gdzieś 
w  plenerze np. dla żartu na 
molo w  Sopocie. Obwiesz-
czam światu sukces, lub topię 
smutki. Mam wspaniałą  i wy-
rozumiałą żonę. Była obecna 
na każdym biegu. Zamartwia-
ła się przez godziny i cieszyła 
się, gdy wracaliśmy do domu.

Jestem jednym z was. To, że 
nie startuję nie znaczy, że nie 
jestem z wami. To, że nie tre-
nuję nie znaczy, że kiedyś nie 
spotkamy się w biegu. Może 
mój wnuk kiedyś potruchta 
z wami.

Mariusz Kostkowski – Ko-
stek. To postać innej bajki.

Paweł Hofman, trener lekkiej atletyki

Deszcz podczas grania? Od 
czego jest parasolka! Ko-
stek tuż przy rzece Iławce 
podczas jednego z iław-
skich biegów
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Jeziorak — klub powracających wychowanków
PIŁKA NOŻNA || Widoczny na zdjęciu poniżej Jakub Słomski jest kolejnym, ostatnim przykładem potwierdzającym tezę zawartą w tytule 
tego artykułu. Iławski klub sportowy chętnie korzysta z usług swoich wychowanków, którzy prędzej czy później wracają na Sienkiewicza.

T
eraz Słomski, a  kilka 
tygodni temu pisali-
śmy o  powrocie Ce-
zarego Nowińskiego, 
jednego z najzdolniej-

szych swego czasu juniorów 
Jezioraka. Gdy spojrzymy 
wstecz, to od razu przypo-
minają się przypadki Kamila 
Jędrzejewskiego, Krzysztofa 
Kressina, Wojciecha Figur-
skiego (w pewnym momencie 
stał się grającym trenerem), 
Dawida Kowalskiego, Łu-
kasza Suchockiego (odszedł 
później do GKS-u Wikielec), 
Pawła Kolcza, Michała Kwiat-
kowskiego czy Arkadiusza 
Kucińskiego (obok Kowal-
skiego, chyba najważniejszy 
z tych powrotów) itd.

Taki Kressin na przykład, 
zasłużenie noszący od kilku 
sezonów kapitańską opas-
kę, klub z ulicy Sienkiewicza 
opuścił tylko na „chwilę”, 
a konkretnie na dwa sezony 
(lata 2010-12).

Wychowankowie zawsze 
stanowili fundament iław-
skiej drużyny, a także jej siłę. 
Obecną sytuacją można oce-
nić na dwa sposoby. Jeziorak 
do futbolowych krezusów 
z pewnością nie należy i nie 
stać go na sprowadzanie za-
wodników z  wyższych lig. 
Może i  „obcych” dla iławian 
(choć społeczeństwo iławskie 
na pewno nie jest hermetycz-
ne, wręcz odwrotnie), ale na 
pewno dobrych, przydatnych. 
Dlatego też, zamiast szukać 
na siłę po okolicy bliższej 
i  dalszej zawodników/za-
mienników o podobnym lub 
niższym poziomie, to woli 
zadbać o powrót swoich uta-
lentowanych wychowanków.

Druga strona medalu to 
historia i  tożsamość Jezio-
raka, który może i  upadł, 
może i  jeszcze niedawno 
grał w  B klasie, jednak na 
piłkarskiej mapie nie tylko 
naszego województwa jesz-
cze coś tam znaczy, choć 
już bardziej w  kontekście 
przeszłości i  rzeszy kibiców 
zasiadających niegdyś na 
trybunach stadionu przy ul. 
Sienkiewicza, a  nie aktual-
nych wyników sportowych. 
Mieć w  swoim futbolowym 
CV popularną „Jotkę” — dla 
niektórych, zwłaszcza mło-
dych piłkarzy, to wciąż ja-
kaś nobilitacja.

Gdy spojrzymy na aktual-
ną kadrę, to albo widzimy 
wychowanka Biało-niebie-
skich, który wrócił z wojaży 
i  znów reprezentuje Jezio-
rak, albo juniorów. Tak zwa-
nych stranierich, czyli ludzi 
spoza granic miasta, gminy 
i  powiatu iławskiego, jest 
zaledwie kilku. W  obecnej 
kadrze to przede wszystkim 
Daniel Madej, Dawid Ksiuk 
(obecnie buty ma zawieszo-
ne na kołku), Patryk Czar-
nota i Damian Tokarski plus 
najświeższe nabytki, Szymon 
Świniarski i Paweł Olszewski. 
Każdy z  nich, w  mniejszym 
czy większym stopniu, zasy-
milował się z  iławskim śro-
dowiskiem, a taki Madej stał 
się jego ważnym elementem, 
jeśli chodzi o  lokalny świat 

sportu. Iławianie nie mają 
problemu z przyjmowaniem 
gości — ważne, żeby tylko byli 
ambitni na boisku i mieli po-
czucie humoru poza nim.

— Bardzo cieszę się z  po-
wrotu do Jezioraka, klubu 
w którym zaczynałem swoją 
przygodę z piłką. Z wejściem 
do szatni nie było problemów, 
ponieważ znam cały zespół 
— wypowiedź Jakuba Słom-
skiego, 20-letniego obrońcy, 
który właśnie wrócił do Jezio-
raka po grze w GSZS Rybno 
(a wcześniej m.in. w GKS-ie 
Wikielec) to niemal kalka 
słów jego poprzedników, 
jak Kowalski, Kuciński czy 
Nowiński. Gdyby tak jeszcze 
kibice Jezioraka, zawsze doce-
niający ambitnych i zdolnych 
wychowanków klubu, mogli 

tę ekipę oglądać na żywo 
z  trybun iławskiego stadio-
nu... Oby stało się to jak naj-
szybciej.

>>> Dość dumania, pora na 
najświeższe wiadomości. Tyl-
ko remisem zakończył się mecz 
Jezioraka z rezerwami Stomi-
lu Olsztyn. Wynik pierwszego 
w tym roku spotkania forBET 
IV ligi jest na pewno gorszy niż 
sama gra iławian. 

Teoretycznie gospodarzem 
tego meczu był Stomil, który 
jednak z  powodu notorycz-
nego problemu z  boiskami 
w  Olsztynie musi szukać 
placu poza swoim miastem. 
Dlatego też pojedynek wzna-
wiający rozgrywki forBET 
IV ligi odbył się na sztucznej 
płycie stadionu miejskiego 
w Iławie (z gościnności iław-

skiego obiektu skorzystały też 
III-ligowe ekipy GKS-u Wi-
kielec i  Ursusa Warszawa). 
Obie drużyny z dużym animu-
szem przystąpiły do pierwszej 
w  tym roku walki o  ligowe 
punkty, po piłkarzach z  Iła-
wy i  Olsztyna nie było wi-
dać zbytniego przemęczenia 
żmudnym, zimowym okresem 
przygotowawczym. Zarówno 
Jeziorak, jak i  rezerwy Sto-
milu nie miały problemów 
z tworzeniem dynamicznych 
akcji. Olsztynianie w trakcie 
pierwszej połowy najbliżej 
zdobycia bramki byli po ak-
cji Michała Żukowskiego, 
który ostatecznie trafi ł piłką 
w boczną siatkę bramki Da-
wida Ciury. 

Jeziorak najgroźniejszy był 
przy okazji stałych fragmen-
tów gry; najpierw Krzysztof 
Kressin uderzył niecelnie 
z  głowy po dośrodkowaniu 
Michała Kwiatkowskiego 
z rzutu wolnego, a najwięcej 
pecha iławianie mieli przy 
okazji rzutu wolnego wyko-
nywanego przez Daniela Ma-
deja. Doświadczony pomoc-
nik w  swoim stylu uderzył 
bezpośrednio na bramkę, 
piłka leciała w samo okienko 
Stomilu, jednak ostatecznie 
trafi ła w poprzeczkę i spadła 
na murawę, jakieś pół metra 
przed linią bramkową. Pech 
jak nic. 

Po zmianie stron Jeziorak 
jeszcze mocniej atakował, 
pomysłów na ofensywę nie 
brakowało, jednak brako-
wało rzeczy niezbędnej, czyli 
skuteczności. A w takich mo-
mentach przypomina się stare 
jak świat porzekadło o niewy-
korzystanych sytuacjach. I tak 
też się stało — Stomil po za-
mieszaniu po rzucie rożnym 
(chwilę wcześniej groźny 
strzał rywali wybronił Ciu-
ra) wyszedł na prowadzenie. 
Nie bez winy przy utracie tej 
bramki jest obrona Jeziora-
ka, z bramkarzem włącznie. 
Gola dla „gospodarzy” zdobył 
Jakub Jurczak, który jeszcze 
chwilę temu był w  kadrze 
GKS-u Wikielec. 

Do obozu iławian wkradła 
się nerwowość. Nie tak prze-
cież miało wyglądać ligowe 
spotkanie z  będącym dużo 
niżej w tabeli zespołem z Ol-
sztyna (Jeziorak jest siódmy, 
a Stomil II szesnasty w kla-

syfi kacji). Jeziorak z  jeszcze 
większym impetem ruszył do 
odrabiania strat, a sztuka ta 
udała się po dośrodkowaniu 
z  boku boiska i  skutecznym 
strzale z głowy grającego tre-
nera, Wojciecha Figurskiego. 

Punkt to jednak za mało, jak 
na apetyt i potrzeby Jeziora-
ka. Drużyna z ulicy Sienkie-
wicza przypuszczała kolejne 
ataki na bramkę Jakuba Kan-
clerza, jednak efektów nie 
było. Najbliżej zdobycia gola 
był ponownie Madej, jednak 
jego strzał został wybroniony 
przez golkipera Stomilu. Do 
tego goście mogli sprawić 
niemałego psikusa iławia-
nom dosłownie w  ostatniej 
akcji meczu —  Stomilowcy 
wykonywali rzut wolny z oko-
lic narożnika boiska. Piłka po 
strzale jednego z zawodników 
z Olsztyna wylądowała na po-
przeczce bramki Jezioraka, 
a sędzia po tej akcji odgwizdał 
koniec meczu.

>> To było ciekawe, szybkie 
spotkanie obfi tujące w dobre 
akcje. Iławianie jednak żału-
ją, bo remis oznacza dla nich 
stratę dwóch punktów, a nie 
zdobycie jednego. Szansa na 
pierwsze w tym roku zwycię-
stwo nadarzy się Jeziorako-
wi w sobotę 27 marca. Także 
na swoim terenie, czyli na 
sztucznej murawie stadionu 
miejskiego przy ul. Sienkiewi-
cza, iławianie podejmą Tęczę 
Biskupiec (tu również gospo-
darzem będzie w teorii Tęcza).

W ten weekend (27-28 mar-
ca) rozgrywki ligowe wzno-
wią także drużyny występu-
jące w klasie okręgowej oraz 
A klasie. B klasa do gry wraca 
w kwietniu (10-11.04), a trze-
cia liga rozegrała już dwie 
kolejki w  tym roku, więcej 
o  meczach GKS-u Wikielec 
na str. 19. Mateusz Partyga

Stomil II Olsztyn 
– Jeziorak Iława 1:1 (0:0)
1:0 – Jurczak (65), 1:1 – Figurski (72)
STOMIL II: Kanclerz – Jurczak, 
Dowgiałło, Szabaciuk (46 Suprano-
wicz), Puszkar (77 Kisiel), Dajnowski 
(62 Szymański), Świder (77 Walendy-
kiewicz), Mysiorski, Jegliński, Jońca, 
Żukowski (85 Pieńczykowski), 
JEZIORAK: Ciura – Kressin, Słomski, 
Neumann (70 K. Olszewski) , Sagan, 
Madej, Kwiatkowski, Czarnota (83 
Stanikowski) , Nowiński, Galas, 
Figurski 

Jakub Słomski (z lewej strony, tu akurat podczas sparingu ze Spartą Brodnica), ostatni 
przykład wychowanka, który powrócił do Jezioraka Iława

W pierwszym w tym roku meczu forBET IV ligi Jeziorak zaliczył stratę punktów w spotkaniu 
z rezerwami Stomilu Olsztyn 

Fo
t: 

M
at

eu
sz

 P
ar

ty
ga



24 gazetailawska.pl || piątek || 26.03.2021

W
spółpracująca 
z  iławskim klu-
bem oraz z nami 
Kamila Helwak 
przeprowadzi-

ła ostatnio wywiad z Emilią 
Włodarską. 

Skąd wzięła się Pani miłość 
do tenisa stołowego i jak 
długo ona już trwa?
— Tenis stołowy jest ze 

mną od zawsze. Pamiętam te 
wspaniałe, beztroskie czasy, 
kiedy nie mogłam doczekać 
się treningu. Było to w szko-
le podstawowej, kiedy wraz 
z koleżanką uświadomiłyśmy 
sobie, że tenis może być zu-
pełnie czymś innym niż tylko 
„zwykłym” tenisem ze świet-
licy. Poszłyśmy do klubu ITR 
Jeziorak Iława i do dziś noszę 
ten sport w sercu.

Można powiedzieć, że od 
2014 roku wzięła się Pani za 
reaktywację sekcji tenisowej 
w Iławie. Jak ocenia Pani jej 
rozwój z perspektywy czasu?
— Początki były trudne, 

próbowałam powoli od-
naleźć się w  nowej sytuacji 
i  zrobiłam kurs instruktora 
sportu. Z miesiąca na miesiąc 
byłam bardziej pewna siebie, 
zdobywałam coraz większe 
doświadczenie, ale patrząc 
z perspektywy czasu to myślę, 
że śmiało można powiedzieć, 
że tenis na nowo cieszy się 
dużą popularnością.

Co się stało, że ITR stanął 
w miejscu i nie cieszył się tak 
dużą popularnością w tam-
tym okresie?

— W tamtym czasie sekcja 
zajmowała się seniorskim 
trenowaniem —  nie było 
naborów, nikt nie prowadził 
zajęć dla dzieci. Stąd brak 
popularności, aż w  końcu 
otrzymałam telefon oraz 
pytanie czy jestem zain-
teresowana trenowaniem 
dzieci, czyli tak naprawdę 
rozpoczęciem wszystkie-
go od zera. Byłam bardzo 
podekscytowana, gdyż te-
nis od zawsze sprawiał mi 
wiele radości i pomyślałam, 
że chętnie spróbuje, tym 

bardziej, że miałam długą 
przerwę od tej dyscypli-
ny sportu.

Czy po reaktywacji sekcji 
na zajęcia zgłosiło się dużo 
chętnych? W jakim wieku 
były to osoby?
— Na początku starałam 

się szukać osób wśród zna-
jomych, sąsiadów —  dzieci, 
które by chciały spróbować. 
Udało się to z powodzeniem. 
Zauważyłam, że dzieci bardzo 
chętnie przychodzą na trenin-
gi w przedziale wiekowym od 
8 do 16 lat.

Jakimi tenisowymi osiąg-
nięciami może się pochwalić 
ITR?
— Kiedyś ITR brał udział 

w  ligowych rozgrywkach, 
nawet występował w I lidze. 
Zawodnicy klubu stawali na 
podium mistrzostw nasze-
go województwa.

Jest rok 2018 i coraz więcej 
młodzieży chętniej uczęszcza 
na zajęcia tenisa. Jakie to 
było uczucie?
— Piękne uczucie, radość 

w sercu, poniekąd spełnienie 
i motywacja na więcej, rozwój 
i popularyzacja tej dyscypliny 
sportowej —  na to właśnie 
stawiałam wówczas i  wciąż 
stawiam. Największą moty-
wację dają mi dzieci, które 
chętnie przychodzą do mnie 
na treningi.

Gdzie najczęściej odbywają 
się lokalne turnieje? Czy 
cieszą się one dużą popular-
nością wśród kibiców?
— Gramy wszędzie, gdzie 

się da: Ostróda, Lidzbark, 
Brodnica, Lubawa, wiele 
można wymieniać. Z każdym 
turniejem kibiców przybywa.

Jak gra w tzw. „ping-ponga” 
wpływa na człowieka? Jakie 
są najważniejsze zalety tego 
sportu?
— Gra w  ping ponga jest 

fantastycznym sportem dla 
wszystkich w każdym wieku. 
Tenis stołowy rozwija motory-
kę, szybkość oraz moc naszego 
ciała, a także pozytywnie wpły-
wa na nasz umysł i rozwija do-

kładność oraz precyzję. Dzieci, 
które mają z  nim kontakt są 
bardziej wytrwałe w dążeniu do 
celu, stają się bardziej praco-
wite i zdyscyplinowane. Takie 
cechy z pewnością zaprocen-
tują w dorosłym życiu. Jeżeli 
z małego sportowca wyrośnie 
zawodnik to super, ale trak-
tujmy to jako dodatkowy bo-
nus, bo niezależnie jaką drogę 
wybierze w przyszłości, to czas 
poświęcony na treningi i  tak 
okaże się wspaniałą inwestycją.

Jak sekcja radzi sobie obec-
nie, czyli w dobie pandemii 
koronawirusa? Napotykacie 
problemy związane z organi-
zacją zajęć?
— Moje treningi odbywały 

się w sali przy ul. Asnyka w Iła-
wie, która należy do szpitala. 
We wrześniu ubiegłego roku 
zabrali nam ją z dnia na dzień. 
To niewyobrażalne, w  jakiej 
sytuacji zostaliśmy postawie-
ni. Ogromny ból, tęsknota za 
treningami, za dziećmi... My-
ślałam wtedy, że nie poddam 
się i stanę na głowie, aby coś 
znaleźć. Niestety moje opty-
mistyczne spojrzenie zaczęło 
gasnąć. Na dzisiaj nie mamy 
treningów, dzieci oraz rodzice 
czekają z niecierpliwością kiedy 
w końcu zobaczymy się w sali.

Wielki trud, duże zaangażo-
wanie, które wkładałam w każ-
dy jeden trening — można po-
wiedzieć, że to przepadło, moja 
praca, staranie się o  to, żeby 
nauczyć dzieci tego sportu… 
Cały czas patrzę z  nadzieją, 
że tam wrócimy, ale niestety 
jest ciężko. Każdy tłumaczy to 
covidem, tym, że nie ma od-
powiedniego zaplecza, żeby 
przetrzymywać nasze stoły, 
a nawet, jeżeli znaleźlibyśmy 

salę, to naszej sekcji nie stać na 
opłacenie jej. Mówię to z wiel-
ką przykrością, bo wiem jak 
wiele dzieci czeka na trening, 
a  ja jestem bezradna. Mimo 
wszystko, będę walczyć!

Czy ma Pani jakieś pozaspor-
towe zainteresowania?
— Dobra muzyka. Oprócz 

tego, mam dwóch wspa-
niałych synków, z  którymi 
uwielbiamy spacerować i grać 
w gry planszowe.

KH: Moim największym spor-
towym marzeniem jest…
EW: …żeby tenis stołowy 

znowu „wszedł” do sali gim-
nastycznej, a tam wytrenowa-
nie zawodnika, który będzie 
moim następcą, który tak 
samo jak ja pokocha ten sport 
i będzie go dalej uprawiał.

Rozmawiała Kamila Helwak

sport
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Będę walczyć o wznowienie treningów!
TENIS STOŁOWY || Emilia Włodarska, trenerka sekcji tenisa stołowego w ITR Jezioraku opowiedziała nam, jak tenis wpływa na rozwój 
człowieka oraz jak obecnie wygląda sytuacja z zajęciami w dobie pandemii. Zdradziła również, jak doszło do reaktywacji sekcji.

Emilia Włodarska, trenerka sekcji tenisa stołowego w ITR Je-
ziorak Iława, podczas meczu Iławskiej Ligi Tenisa Stołowego

Trenerka ze swoją ekipą
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Jeżeli z małego 
sportowca wyrośnie 
zawodnik to super, 
ale traktujmy to 
jako dodatkowy 
bonus, bo 
niezależnie jaką 
drogę wybierze 
w przyszłości, to 
czas poświęcony 
na treningi i tak 
okaże się wspaniałą 
inwestycją.

Moje treningi 
odbywały się w sali 
przy ul. Asnyka 
w Iławie, która 
należy do szpitala. 
We wrześniu 
ubiegłego roku 
zabrali nam ją 
z dnia na dzień. 
To niewyobrażalne, 
w jakiej sytuacji 
zostaliśmy 
postawieni.


