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CZYTAJ 
NAS: 
• CO MIESIĄC 
  W GAZECIE 
• CODZIENNE 
  W INTERNECIE

GAZETA BEZPŁATNA

-P38221ilzi-A

OFERUJEMY:

– czyszczenie mechaniczne

– czyszczenie studzienek

POGOTOWIE KANALIZACYJNE

694 170 031
39621ilzi-a-M

Radosnych, spokojnych, 
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O tym, ile żeglarka Agata Barwińska znaczy dla Iławy i klubu SSW MOS, którego jest wychowanką, 
można było przekonać się podczas wydarzenia w Porcie Iława. Środowisko żeglarskie, znajomi i rodzina, 
kibice — wszyscy chcieli przywitać wicemistrzynię świata w olimpijskiej klasie ILCA 6! 
 Czytaj więcej na str 20-21

PRZYWITALIŚMY 
NASZĄ MISTRZYNIĘ!
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W plebiscycie mogły brać 
udział dzieci urodzone 
po 5 listopada 2009 

roku. Do zgłaszania dzieci 
i  głosowania zachęcaliśmy 

od 5 listopada 2021 roku. 
Głosowanie zakończyło się 
o północy z 12 na 13 grudnia 
2021 roku i swoim zasięgiem 
obejmowało woj. warmiń-

sko–mazurskie. Regulamin 
znajduje się na naszej stro-
nie internetowej.

Niezwykle przyjemnie nam 
ogłosić, że w tym roku Zimo-

wym Brzdącem według Czy-
telników Gazety Iławskiej 
została Alicja Niedziółka 
z Iławy. Dziewczynka ma 2,5 
roku i uwielbia spacery po le-
sie. Nie tylko zresztą po lesie, 
wszelkie piesze wycieczki oraz 
poznawanie przyrody to dla 
niej duża radocha.

Dziękujemy za udział 
wszystkim maluchom, a  ich 
rodzinom gratulujemy 
tak mądrych i  fotogenicz-
nych dzieci.

Wszystkie wyniki oraz regula-
min plebiscytu można znaleźć 
na naszej stronie www.ilawa.
wm.pl Redakcja Gazety Iławskiej

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. 885 998 192
Reklama w Olsztynie
tel. (89) 539 77 77

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

PREZES
Maciej Matera

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

gazetaolsztynska.pl/ilawa
ilawa@gazetaolsztynska.pl

 ZESPÓŁ „GAZETY IŁAWSKIEJ”

Mateusz Partyga
redaktor naczelny/dziennikarz
tel. 885 998 198

Paulina Kasprzycka
specjalista 
ds. reklamy i promocji
tel. 885 998 192
p.kasprzycka@gazetaolsztynska.pl

Edyta Kocyła-Pawłowska
dziennikarka
tel. 514 800 908
e.kocyla@gazetaolsztynska.pl

„ROZMOWA O MIŁOŚCI” OCZAMI SUSZANKI
KULTURA\\\ Paulina Dobrzańska z Susza napisała książkę o więzi matki z dzieckiem. Inspiracją był jej własny synek.

Miłość ma rożne oblicza. 
Czasem czegoś dziecku 
zabraniamy, ale to nie 

znaczy, że go nie kochamy 
– mówi Paulina Dobrzańska, 
świeżo upieczona autorka 
książki „Rozmowa o miłości”. 
– Kochamy! Bez względu na 
to, jaka jest sytuacja i jakie jest 
dziecko – podkreśla. 

Pierwsza książka autorki 
z Susza została wydana włas-
nym sumptem w  nakładzie 
tysiąca egzemplarzy. – Zaczęło 
się od tego, że urodziłam syn-
ka – śmieje się młoda mama. 

–  Kupiłam dla niego wiele 
książek, bo od zawsze lubiłam 
czytać, pisać. Chciałam tą pa-
sją zarazić małego. Czytałam 
mu sporo. Znalazłam kilka 
książek w języku angielskim, 
które poruszały ten temat. Nie 
było jednak niczego po polsku. 
Postanowiłam to zmienić i na-
pisać książkę, która ma pomóc 
zrozumieć najmłodszym, czym 
jest miłość. 

Wcześniej pisała już artyku-
ły na portale psychologiczne.  
Z  wykształcenia jest peda-
gogiem specjalnym, a  także 

animatorką i prezeską stowa-
rzyszenia „Arka”, działającego 
na rzecz lokalnej społeczności. 

Pisząc książkę, chciała 
określić relację rodzicielską, 
a  konkretnie matki z  dzie-
ckiem, jako bezwarunkową 
miłość. – Zależało mi na tym, 
by dziecko w prostym języku 
i  z przykładami otrzymało 
„gotowca”: wyjaśnienie tej 
niesamowitej więzi –  mówi 
autorka. 

Książka jest wprawdzie 
przeznaczona dla dzieci, ale 
do wspólnego czytania. Wy-
dało ją wydawnictwo Poligraf. 
Kolejna jest już napisana i ma 
trafi ć do nastolatków. ekaPaulina Dobrzańska

ALICJA NIEDZIÓŁKA Z IŁAWY 
TO ZIMOWY BRZDĄC!
NASZA AKCJA\\\ Równo o północy z niedzieli na poniedziałek (12/13 grudnia) 
zakończyło się głosowanie w naszym plebiscycie Zimowy Brzdąc 2021. Najwięcej 
głosów spośród 16. kandydatów zdobyła iławianka Alicja Niedziółka. Gratulujemy!

Alicja Niedziółka z Iławy – nasz Zimowy Brzdąc 2021
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Gmina Susz idzie z duchem czasu
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 REKLAMA 

NARKOTYKI, TELEFON, SMARWATCHE...
IŁAWA\\\ Czujne oko funkcjonariuszy Służby Więziennej zakładu karnego po raz kolejny się przydało. W ostatnich dniach, a także tygodniach 
podczas kontroli paczek mających trafić do osadzonych znaleziono przedmioty, które w więzieniu znaleźć się na pewno nie powinny.

W 
czwartek (9 grud-
nia) podczas 
kontroli paczki 
przesłanej do 
o s a d z o n e g o 

funkcjonariusz Zakładu Kar-
nego w Iławie ujawnił ukry-
te w  czajniku elektrycznym 
bezprzewodowym dwa smar-
twatche (inteligentne zegarki 
elektroniczne) i dwa przewo-
dy USB. Do kontroli zawar-
tości paczki dostarczonej do 
jednostki penitencjarnej dro-
gą pocztową użyto przeświet-
larki rentgenowskiej.

— Niecały tydzień wcześ-
niej, w  piątek 3 grudnia 
znaleziono natomiast inny 
niedozwolony przedmiot. 
Tym razem czujne oko funk-
cjonariusza służby więziennej 
zwróciło uwagę na paczkę ze 
sprzętem RTV, skierowaną 

do skazanego. W radiomag-
netofonie znaleziono telefon 
komórkowy —  mówi major 
Amadeusz Socha, rzecznik 
prasowy dyrektora zakładu 
karnego przy ul. 1 Maja.

W październiku natomiast 
doszło do innego incydentu. 
—  Na urodziny zwyczajo-
wo życzy się dużo zdrowia. 
Co jednak, jeśli bliscy wraz 
z życzeniami darują nam coś 
świadczącego o czymś zupeł-
nie odwrotnym? Tak też się 
stało 25 października w Za-
kładzie Karnym w  Iławie. 
Dzięki zaangażowaniu i wzo-
rowemu wypełnianiu zadań 
służbowych przez funkcjo-
nariuszy, udało się zapobiec 
przedostaniu na teren jed-
nostki substancji niedozwo-
lonych. Podczas kontroli 
zawartości korespondencji 

kierowanej do osadzonego 
ujawniono cztery zawiniątka 
z  suszem koloru zielonego. 
Wstępne badanie narkote-
stem wykazało zawartość 

THC, czyli była to marihuana 
— dodaje mjr Socha.

— Tego rodzaju czynności 
służbowe uniemożliwiają 
przemyt przedmiotów nie-

dozwolonych na teren naszej 
jednostki. Pozwalają również 
na identyfi kację przez wymiar 
sprawiedliwości osób podej-
mujących się nielegalnych 

działań wymierzonych prze-
ciwko bezpieczeństwu i  po-
rządkowi w Zakładzie Karnym 
— tłumaczy rzecznik dyrektora 
iławskiego więzienia. red

Narkotyki były schowane w 
korespondencji do jednego z osadzonych

W radiomagnetofonie znaleziono 
telefon komórkowy

W czajniku ukryte były dwa smartwatche 
i dwa przewody USB
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CO SMACZNEGO PRZYGOTOWAĆ 
NA ŚWIĘTA?
TRADYCJE\\\ Podsuwamy Wam, Drodzy Czytelnicy, gotowe pomysły na dania, które można postawić na bożonarodzeniowym 
stole. Otrzymaliśmy je od Kół Gospodyń Wiejskich z naszego terenu, za co serdecznie dziękujemy!

SAŁATKA ZE ŚLEDZIEM 
OD KGW KAZANICE 
W GMINIE LUBAWA

Składniki:
70 dag śledzi małosolnych

1 papryczka chili
2 cebule

1 słoik kaparów
1 ząbek czosnku

1 słoik suszonych pomidorów

Sposób przygotowania:
Śledzie moczymy w 2 l wody z 2 łyżkami octu, 

kroimy w większą kostkę. Paprykę, cebulę, 
suszone pomidory, czosnek kroimy w kostkę, 
mieszamy wszystkie składniki i doprawiamy 

pieprzem do smaku. 
W misce układamy na przemian warstwami 

śledzie z wymieszanymi składnikami.

DORSZ W SOSIE POROWYM 
Z ORZECHAMI - PRZEPIS KGW 
SAMPŁAWA Z GMINY LUBAWA

Składniki: 
500 g fi leta z dorsza 

½ szklanki mąki 
sól, pieprz cytrynowy, przyprawa do ryb

olej do smażenia
Sos porowy:

1 średni por (biała część)
garść orzechów włoskich łuskanych 

500 ml śmietany 30%
nać pietruszki 

sól, pieprz 
masło klarowane do smażenia (lub olej)

Sposób przygotowania:
Filety z ryby podzielić na kawałki, natrzeć 

przyprawami i odstawić na godzinę do lodówki. 
Filety obtoczyć w mące, usmażyć na oleju i przełożyć 

do głębokiego naczynia.
Sos porowy:

Por pokroić w kostkę i usmażyć na maśle 
klarowanym, posolić. Zalać śmietaną, wrzucić 

drobno pokruszone orzechy i gotować na patelni, 
aż sos zgęstnieje. Dodać posiekaną pietruszkę, 

doprawić solą i pieprzem. Zalać ryby. 
Podawać ciepłe.

SAŁATKA Z RYŻEM 
WEDŁUG KGW RUMIENICA 

Z GMINY LUBAWA

Składniki:
sól

pieprz
papryka ostra

ketchup
2 woreczki ryżu

3 papryki kolorowe
3 pomidory

ogórki kiszone
2 cebule

4 jajka

Sposób przygotowania:
Ryż ugotować. Pomidory pokroić w kostkę.
Ogórki kiszone zetrzeć na tarce. 2 cebule 

drobno posiekać, 4 jajka w kostkę, układać 
warstwami: woreczek ryżu, posypać jarzynką 
i papryką, majonez, ogórek, cebula, ketchup, 

papryka, jajka, majonez, pomidory, sól i pieprz, 
ryż, papryka ostra, majonez, papryka w kostkę.
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CIASTO MANDARYNKOWE 
WEDŁUG KGW RUMIENICA 

Składniki:
Ciasto:

40 dag mąki
30 dag cukru

1 kostka margaryny
6 jajek

1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżeczka sody oczyszczonej

1 opakowanie cukru wanilinowego
1 puszka mandarynek w syropie

szczypta soli
cukier puder do dekoracji

Sposób przygotowania:
Mandarynki osączyć na sitku, syrop 

zachować. Miękką kostkę margaryny utrzeć 
na puszystą masę z 25 dag cukru, cukrem 

wanilinowym oraz szczyptą soli. 
Pod koniec ucierania dodać po jednym 

żółtku (kolejne dopiero wtedy, gdy 
poprzednie dobrze połączy się z masą). 

Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia 
i sodą oczyszczoną. 

Przesiać przez sito. Dodawać po łyżce 
do masy. Białka ubić na sztywną pianę 

i delikatnie połączyć z ciastem. 
Tortownicę o średnicy 28 cm posmarować 

margaryną i posypać bułką tartą. Przełożyć 
ciasto. Na wierzchu ułożyć cząstki 

mandarynek. Piec ok. 30 min w piekarniku 
nagrzanym do 180 st. C. 

Ostudzony placek można posypać cukrem 
pudrem.

PIERNIK ŚWIĄTECZNY 
W WERSJI KGW MERYNOS 

Z OLBRACHTÓWKA 
W GMINIE SUSZ

Składniki:
2,5 kostki masła/margaryny

3 szklanek cukru
8 łyżek miodu

3 łyżeczki przyprawy korzennej
4 łyżeczki cynamonu

8 łyżek kakao
8 łyżeczek sody

1 litr mleka
8 jajek

8-9 szklanek mąki

Sposób przygotowania:
W garnku roztopić masło z cukrem. Następnie 

dodać miód, przyprawy, kakao. Zamieszać. 
Lekko ostudzić, dodać sodę, mleko 

i roztrzepane jaja. Wszystko wymieszać.
Stopniowo dodawać mąkę i dobrze 
wymieszać. Porcja na 4 keksówki. 

Piec w nagrzanym piekarniku 45-50 min., 
aż patyczek będzie suchy. 

Po wystygnięciu przeciąć na pół i przełożyć 
marmoladą. Polewa według uznania. 

TORT PIERNIKOWY 
WEDŁUG PRZEPISU 

KGW JĘDRYCHOWIANKI 
Z JĘDRYCHOWA

Składniki:
3 jajka

1 szklanka cukru
2 szklanki mąki

0,5 szklanki oleju
1,5 łyżeczki przyprawy do piernika

1 łyżeczka cynamonu
1,5 łyżeczki sody

1 słoik dżemu śliwkowego
1 szklanka mleka                                                    

Krem:
5 jaj

1 szklanka cukru
cukier waniliowy
2 łyżki spirytusu
2 kostki masła

Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki zmiksować razem ma gładką 

masę, przełożyć do tortownicy 20 cm i piec do 
suchego patyczka około 50 minut w 170 stopniach. 

Ciasto wystudzić, górkę ciasta ściąć, przekroić 
na 3 blaty.        

Krem: Jaja z cukrem i cukrem waniliowym ubić 
na parze. Gdy zgęstnieją, zdjąć z ognia i ubijać do 

ostygnięcia. Masło utrzeć do białości i cienkim 
strumykiem, wciąż ubijając, wlać masę jajeczną, 

na koniec dodać spirytus. Kremem przełożyć blaty 
tortu, posmarować wierzch i boki, zostawiając 

trochę na dekorację, do której zostały wykorzystane 
wafl e rożki do lodów, przycięte na odpowiednią 

wysokość, wykończone kremem zabarwionym na 
zielono Te na boku tortu to ich połówki wciśnięte 

i wówczas wykończone kremem.  
Zebrała: Edyta Kocyła-Pawłowska

Jędrychowianki zajęły II miejsce w konkursie „Magia tradycji” 
w kategorii stoisko świąteczne podczas konferencji Europejska 
Akademia Kobiet. Odbyła się ona w Starych Jabłonkach 
23-24 listopada



6 GAZETAOLSZTYNSKA.PL\\\DZIENNIKELBLASKI.PLLUDZIE

39721ilzi-a-M 38021ilzi-a-M

 REKLAMA 

„TO NASZ CICHY BOHATER”. GABRIELA HAS      

B
ratnia Dłoń to 
wyróżnienie wrę-
czane w  Iławie od 
sześciu lat. Nagro-
da przyznawana 

jest osobie (lub zespołowi) 
w  szczególny sposób zaan-
gażowanej w działalność na 
rzecz osób z niepełnospraw-
nościami. 

Wnioski o  przyznanie na-
grody mogły składać organi-
zacje pozarządowe, instytucje 
lub osoby prywatne. W  tym 
roku wpłynęło 5 zgłoszeń, 
z czego jedno odrzucono z po-
wodów formalnych. 

ZŁOTĄ STATUETKĘ BRATNIA 
DŁOŃ ZA CAŁOKSZTAŁT 
PRACY NA RZECZ OSÓB 
Z NIEPEŁNO-
SPRAWNOŚCIAMI 
OTRZYMAŁA PRACOWNICA 
MIEJSKIEGO OŚRODKA 
POMOCY SPOŁECZNEJ 
GABRIELA HAS. 

W uzasadnieniu czytamy: 
„Od 18 lat pracuje z osobami 
starszymi, niepełnosprawnymi 

oraz z  długotrwale chorymi. 
Praca jest jej pasją. Poświę-
ca jej także dużo prywatnego 
czasu. W MOPS Iława pracuje 
na stanowisku fi zjoterapeu-
ty, jest otwarta na potrzeby 
drugiego człowieka. Jej duża 
wrażliwość powoduje, że jest 
bardzo lubiana przez swoich 
podopiecznych. Angażuje się 
w zajęcia dla osób z niepełno-
sprawnościami po godzinach 
pracy, angażuje się w projek-
ty realizowane na rzecz osób 
starszych, samotnych i  nie-
pełnosprawnych, m.in. Dzień 
Seniora, Dzień Babci i Dziad-
ka, pomaga przy organizacji 
wigilii dla osób bezdomnych 
i  samotnych. Bierze czynny 
udział w powiatowych olim-
piadach dla osób niepełno-
sprawnych oraz jest zaanga-
żowana w program „Wspieraj 
Seniora”, „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej”. 
Prowadzi także zajęcia w Klu-
bie Seniora. Jest doskonałym 
przykładem człowieka, który 

GABRIELA HAS NA CO DZIEŃ PODAJE 
BRATNIĄ DŁOŃ STARSZYM I SCHOROWANYM 
LUDZIOM. ZA CAŁOKSZTAŁT PRACY NA 
RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
WŁAŚNIE ZOSTAŁA UHONOROWANA ZŁOTĄ 
STATUETKĄ BRATNIA DŁOŃ.

Od lewej: Grażyna Kemska, nagrodzona Gabriela Has i Irena Kasprzycka
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    ZE ZŁOTĄ STATUETKĄ BRATNIA DŁOŃ
z misją, pasją i poświęceniem 
pomaga ludziom starszym 
i niepełnosprawnym”. 

Nagrodzona mówiła Gazecie 
Iławskiej, że jest wzruszona 
i nie spodziewała się takiego 
wyróżnienia. A  przyszła do 
pracy w MOPS tylko na chwilę 
i... została do dziś. A to już 18 
lat. Gabrielę Has do konkur-
su zgłosiła kierownik działu 
pomocy środowiskowej, Gra-
żyna Kemska. – To nasz cichy 
bohater. Zazwyczaj w dresie, 
bo przecież prowadzi zajęcia 
– mówi kierowniczka. – Wi-
dzę, że jest szczęśliwa i ja też 
jestem, że dostała to wyróż-
nienie – dodaje. 

– TO JEDEN 
Z SOLIDNIEJSZYCH 
PRACOWNIKÓW – MÓWI 
DYREKTOR MOPS IRENA 
KASPRZYCKA, RÓWNIEŻ 
OBECNA NA UROCZYSTOŚCI.

– Tak jak burmistrz Dawid 
Kopaczewski mówił podczas 
wręczania nagrody, Gabrysia 
jest bardzo lubiana. Chwalą ją 
na przykład osoby z Klubu Se-
niora – dodaje Monika Kowal-
ska–Kastrau, pełnomocnicz-
ka burmistrza do spraw osób 
starszych i  niepełnospraw-
nych. – Widzę często, jak Ga-
bryśka ćwiczy z  uczestnika-
mi klubu... Jej podejście do 
nich, uśmiech, to, że zawsze 
wysłucha, to bardzo ważne 
– mówi pełnomocniczka.

– TO OSOBA, KTÓRA MA 
POCZUCIE MISJI. NIESIE 
POMOC CZĘSTO POZA 
GODZINAMI PRACY. 
JEST TAKŻE CZĘSTO 
SPOWIEDNIKIEM TYCH 
NASZYCH STARSZYCH 
OSÓB – DODAJE GRAŻYNA 
KEMSKA. 

Dwie nagrody za szcze-
gólne osiągnięcia w działal-
ności na rzecz osób z  nie-
pełnosprawnościami trafiły 
do Mirosława Winnickiego 
oraz Józefa Korzeniowskie-
go (za pośrednictwem jego 
żony Gabrieli).

Mirosław Winnicki jest 
radnym Miejskiej Rady 
Seniora oraz przewodni-
czącym Iławskiego Klubu 
Seniora. 

Od wielu lat podejmu-
je inicjatywy, w  szczegól-
ności dla osób starszych 
i  niepełnosprawnych. Jest 
organizatorem wycieczek 
krajoznawczych oraz ro-
werowych dla seniorów. 
W  uzasadnieniu czytamy: 
„Podejmuje działania zmie-
rzające do likwidacji barier 
w Iławie. 

Pan Mirosław jest osobą 
zaangażowaną społecznie. 
Pomaga przy organizowa-
niu imprez integracyjnych, 
kulturalno-rozrywkowych 

oraz zajęć tematycznych ze 
specjalistami. 

W  czasie pandemii niósł 
pomoc osobom potrzebu-
jącym poprzez rozwożenie 
maseczek do domów oraz 
pomagał przy codziennych 
zakupach”. 

Józef Korzeniewski z  ko-
lei to przewodniczący koła 
Pokolenia w  Iławie, które 
zrzesza 35 osób, pierwszych 
powojennych mieszkańców 
miasta. W większości są to 
osoby z  różnymi niepełno-
sprawnościami powyżej 75 
roku życia. 

Pan Józef bardzo aktyw-
ne działa na rzecz tych 
osób: organizuje wycieczki, 
spotkania okolicznościowe 
i prelekcje historyczne.  

Dariusz Szewczyk także 
otrzymał podziękowanie za 
udział w konkursie oraz za 
działania podejmowane dla 
osób z  niepełnosprawnoś-
ciami.  

 Edyta Kocyła-PawłowskaGabriela Has z burmistrzem Dawidem Kopaczewskim
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WIĘCEJ MIEJSCA (PRZED BRAMĄ) 
NIE BĘDZIE
IŁAWA\\\ Przez lata transporty, także z osadzonymi, wjeżdżające na teren zakładu karnego powodowały, że fragment ul. 1 Maja, a także chodnik, 
był przez to zblokowany. Szczególnie działo się tak przy dużych pojazdach, które czekały przed bramą główną na wjazd do środka więzienia.

Z
akład karny mieści się 
w środku Iławy. Oczy-
wiście, to więzienie 
było w  tym miejscu 
pierwsze (wcześniej 

mieściły się tu koszary), do-
piero potem zostało „otoczone” 
przez osiedla mieszkalne. Wię-
zienie „wtłoczone” jest między 
os. XXX-lecia, os. Gajerek, 
ulicę Jasielską i ul. Gdańską. 
Główna brama, przez którą 
wjeżdża transport na teren 
ZK Iława, znajduje się od ul. 
1 Maja, czyli najbardziej zatło-
czonej ze wszystkich okalają-
cych jednostkę. Jak zapewne 
wielu mieszkańców już od-
notowało, brama przesuwna, 

a dokładnie jej metalowa kon-
strukcja, zniknęła kilkanaście 
dni temu. 

Major Amadeusz Socha, 
rzecznik prasowy dyrektora za-
kładu karnego przy ul. 1 Maja 
tłumaczy, że dawna, zabrana 
już brama, była mocno wysłu-
żona. — Sama jej konstrukcja 
pochodzi z  lat 70-tych ubie-
głego wieku, natomiast brama 
w tej formie funkcjonowała od 
1994 roku — mówi mjr Socha. 
Do 20 grudnia tego roku nowa 
brama powinna zostać zamon-
towana. Koszt całej inwestycji 
to 250 tysięcy złotych. 

Pytamy jeszcze rzecznika Za-
kładu Karnego w Iławie, czy jest 

szansa na to, aby nowa zapora 
została przesunięta w  stronę 
środka więzienia? A  pytamy 
dlatego, bo transport wjeżdża-
jący na teren zakładu karnego 
(konwoje z osadzonymi, ale tak-
że transport artykułów spożyw-
czych itd.) powodował często, że 
na pewien czas — do momentu 
wpuszczenia pojazdu do środ-
ka ZK — fragment ulicy 1 Maja 
(pas w kierunku os. Podleśne-
go) oraz znajdujący się w tym 
miejscu chodnik dla pieszych 
był blokowany. To utrudniało 
przejazd kierowcom i przejście 
pieszym, a nawet powodowało 
pewne zagrożenie — kierowcy, 
ale także piesi, chcąc ominąć 

pojazd transportowy, wjeżdżali 
na przeciwległy pas (auta) lub 
wchodzili na drogę (piesi).

Brama znajduje się kilka 
metrów od ulicy. Przesunięcie 
jej w głąb „śluzy” (kilkanaście 
metrów dalej jest kolejna bra-
ma, już w środku ZK) i całego 
więzienia spowodowałoby, że 
stworzyłoby się więcej miej-
sca dla oczekujących na wjazd 
pojazdów. Jak się okazuje, nie 
ma na to szans. Na pewno nie 
w trakcie tego remontu. — Pra-
ce polegają na montażu nowej 
bramy, ale w tym samym miej-
scu, w którym była dotychczas 
— informuje nas mjr Amade-
usz Socha. Mateusz Partyga

37521ilzi-A -P

 REKLAMA 

Nowa brama ma zostać zamontowana do 20 grudnia 2021
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„TATA TO MÓJ BOHATER”. 
MUZYCZNY PAMIĘTNIK MARKA RYPIŃSKIEGO
Ból, jaki czuł po utracie taty, znalazł ujście w słowach piosenek, które napisał. Marek Rypiński z Iławy (obecnie z Warszawy) 
nagrał właśnie nową, pierwszą płytę z nowym na polskim rynku muzycznym zespołem.

T
ego wokalistę może-
cie kojarzyć z  iław-
skiej grupy Positive 
for Progress, grają-
cej mocną muzykę. 

Marek Rypiński opuścił ten 
zespół w 2016 r. Mieszkał już 
wtedy w Warszawie. Wiele się 
od tego czasu zmieniło w jego 
życiu. Został wokalistą zespo-
łu Sky Collapse. A kiedy zmarł 
jego tata, Marek napisał sło-
wa do utworu rozprawiające-
go się z cierpieniem. A potem 
do kolejnego i kolejnego. I w 
ten sposób powstała nowa 
grupa muzyczna. Nazwa usia-
na gwiazdami: Konstelacje. 
Iławianin nie tylko śpiewa, 
ale też gra w niej na gitarze. 
Swego czasu interesowałem 
się kosmosem, robiłem zdję-
cia nocnego nieba. Lubię 
patrzeć w gwiazdy, fascynu-
je mnie to, jak jest kosmos 
zbudowany –  mówi Marek, 
czyli pomysłodawca nazwy 
zespołu. To on „spiął” wszyst-
kich członków w grupę. Poza 
nim w  składzie są też inni 
doświadczeni muzycy: Grze-
gorz Góra (gitara), Dominik 
Mądrachowski (bas) oraz Mi-
chał Żardecki (perkusja). 
– Nie gramy ze sobą zbyt dłu-
go, ale moi koledzy są bardzo 
utalentowani, więc myślę, że 
to skład z ogromnym poten-
cjałem – mówi Marek. – Jeśli 
grasz w jakiejkolwiek kapeli, 
to pewnie masz ich też kilka 
innych. Tak to działa w  tym 
kraju – śmieje się Marek. 

Niebo spadło na głowę
 W 2018 r. powstał pierwszy 

singiel „Burze i huraganowy 
wiatr”, którego tytuł odnosi 
się do stanu ducha. Do utwo-
ru powstał także teledysk. 
– To w ogóle nie miał być ze-
spół. To miał być tylko taki 
mój jakiś poboczny projekt. 
Wybryk raczej. Śpiewałem 
wtedy w  metalcore’owej ka-
peli Sky Collapse – opowiada 
Marek. – Miałem sobie zrobić 
małą odskocznię po śmierci 
ojca. Czułem potrzebę wyrzu-
cenia z siebie emocji. Chcia-
łem się trochę oderwać tego 
„brutalnego grania” – mówi. 
– Zrobiłem ten jeden utwór... 
Marcin Czajka, producent 
naszej płyty, od początku 
zaangażowany w  powsta-

nie i  singla, i  płyty, to waż-
na postać dla tego zespołu. 
I między innymi on zapytał, 
co dalej z tym robię. No nic, 
odpowiadałem wszystkim. 
Chciałem nagrać, to nagra-
łem. Tyle. Przy okazji wy-
szedłem ze strefy komfortu, 
śpiewając inaczej niż zwykle,  
melodyjnie. W  poprzednich 
zespołach używałem głosu 
ostrzej, agresywniej. Była to 
więc dla mnie duża próba. 
I kolejna, czyli śpiewanie po 
polsku. Tym bardziej, że tekst 
obnaża moje uczucia. To było 
dla mnie trudne – opowiada 
emocjonalnie. Oprócz tego, 
że użyczył swojego głosu, to 
zagrał także na gitarze. 

Weszli w ciemno
Skoro kilka osób podpyty-

wało, co dalej, Marek stwier-
dził, że dopisze może jakieś 
dwie piosenki. Przyszła pan-
demia koronawirusa. Uznał, 
że lockdown to dobry czas, 
by chwycić gitarę i  dokom-
ponować całą resztę „kawał-
ków”. Postanowił zbudować 
coś nowego, od podstaw. 
W  maju 2020 r. stworzył 
resztę „numerów” w mieszka-
niu wspomnianego Marcina 
Czajki. – Nagraliśmy wersje 
przedprodukcyjne wszyst-
kich piosenek, czyli tzw. pi-
loty. Pokazałem to kolegom 
i  zaproponowałem granie 
pod wspólną banderą. To 
właśnie oni, na etapie pro-
dukcji, mówili mi, żebym 
nie chował swoich piosenek 
do szafy. Namawiali mnie 
wręcz, bym stworzył zespół. 
Zaprosiłem ich więc do tego 
zespołu. W  odpowiedzi trzy 
razy usłyszałem: Wchodzę 
w to w ciemno. 

Pierwsza próba w  pełnym 
składzie odbyła się rów-
no rok temu. Konstelacje 
skończyły nagrywanie płyty 
„Poza horyzont”, muzycznie 
nawiązującej do późnych lat 
90., ale i do estetyki zespołu 
Deftones. Do tego wpleciono 
post-hardcore’owy żywioł. 

– Nasza muzyka jest z po-
granicza rocka i czegoś lżej-
szego. Właściwie muzyka jest 
ostra, ale wokale są bardzo, 
bardzo melodyjne –  opisu-
je swoje utwory muzyk. Do 
tego dołożył „życiowe” teksty, 

czyli odnoszące się do życia, 
ale i  do odchodzenia z  nie-
go. –  Jest to pewnego ro-
dzaju pamiętnik, katharsis 
po życiowych nieciekawych 
akcjach – opowiada Marek. 
–  Tekstowo dość mocna 
i  oby trafiająca w  emocje. 
Natomiast muzycznie melo-
dyjna, płynąca, przestrzen-
na. Dużo melodii, harmonii. 
Muzyka nie za ciężka, nie 
agresywna. Niezbyt szybka. 
Ale z  tzw. kopnięciem –  za-
znacza muzyk.

Wypluwa z siebie emocje
Tytuł każdego z dziewięciu 

utworów przepełnionych 
metaforami odnosi się do po-
gody lub innych zjawisk przy-
rodniczych. Singiel, który już 
zadebiutował w stacjach ra-
diowych, nosi tytuł „Sztorm”.

Wcześniej Marek napisał 
wiele tekstów piosenek dla 
zespołu Sky Collapse. Wszyst-
kie w języku angielskim. Dla-
tego trudno było mu pisać po 
polsku. To, jak mówi, trudny 
język do tworzenia słów pio-
senek, i  łatwo się narazić na 
śmieszność lub grafomanię. 
–  Pisząc po angielsku masz 
świadomość, że wypluwasz 
z siebie emocje, ale może nie 
wszyscy zrozumieją... A  po 
polsku – nie ma się za czym 
schować – podkreśla. 

Jak duży nakład jest pla-
nowany? Wytwórnia, z którą 
w  tej chwili muzycy są już 
„po słowie”, zaproponowa-
ła wydanie digitalowe, a  to 
oznacza, że album dostępny 
byłby głównie w  internecie. 
–  Sami będziemy pewnie 
produkowali CD i być może 

winyle. CD pewnie nie bę-
dzie zbyt dużo, bo one się 
głównie będą sprzedawać na 
koncertach. Nasz basista jest 
menadżerem studia tatuażu 
juniorink i za pośrednictwem 
ich sklepu internetowego już 
sprzedajemy koszulki, a  bę-
dziemy też sprzedawać płyty 
– zapowiada.

Już po burzy
Płyta stanowi pewną całość. 

To nie jest dziewięć piosenek 
przypadkowo wrzuconych 
do albumu. Jest to poniekąd 
koncept-album z  opowieś-
cią o przemianie, o  tym, jak 
zmienia się życie. – Jak przez 
okres od śmierci taty do teraz 
zmieniły się moje poglądy na 
wiele spraw – mówi. Ta zmia-
na to wspólny wątek całego 
albumu, który rozpoczyna 

się pierwszym utworem na-
pisanym przez Marka. Utwór 
kończący płytę nosi tytuł „Po 
burzy”. – Czuję się już bardziej 
wyciszony. Pewne sprawy się 
poukładały. Inne – zaleczyły 
– opowiada. 

Na pytanie, jakim rodzicem 
był jego tata Eugeniusz, Ma-
rek odpowiada, że był wzo-
rem do naśladowania i  jego 
bohaterem. –  Nie było dla 
niego rzeczy niemożliwych, 
zawsze mnie inspirował tym, 
że na wszystko znalazł sposób 
i odpowiednie rozwiązanie.

Marek wspomina, że tata 
był bardzo utalentowany 
w sprawach techniczno-ma-
nualnych. Wszystko potrafi ł 
naprawić, a nawet zbudować 
od podstaw. –  To z  nim za-
wsze, w pewnej konspiracji, 
knuliśmy jakieś akcje, typu 
budowa roweru, kupno in-
strumentów, budowa głoś-
ników, itd. Tata zawsze bar-
dzo mnie wspierał w tym, co 
robiłem. Wierzył we mnie, 
choćbym wymyślił najwięk-
szą głupotę. Pewnie nie był-
bym tym, kim jestem, gdyby 
nie on –  muzyk podkreśla, 
że nowy album to poniekąd 
hołd dla jego taty i dla wpły-
wu, jaki na nim wywarł. – To 
z  całą pewnością najważ-
niejszy facet w  moim życiu. 
Moja mama, Anna, zawsze 
spinała to wszystko pewną 
klamrą, jeśli z tatą zbyt moc-
no „odkleiliśmy się” od rze-
czywistości. Nauczyła mnie, 
jak wyhodować twardy tyłek 
i nie bujać zbyt mocno w ob-
łokach. Mama też mocno 
mnie wspiera i myślę, że jest 
ze mnie dumna. Tej płyty na 
pewno by nie było, gdyby nie 
oboje moich rodziców – moc-
no podkreśla muzyk.

Mama Marka mieszka w Iła-
wie i na pewno zjawi się na 
koncercie syna i jego zespołu 
w  Kinoteatrze „Pasja” pod-
czas Finału WOŚP, 31 stycz-
nia 2022 r. – Nie możemy się 
doczekać tego wydarzenia 
– mówi Marek – a ja, jako ro-
dowity iławianin, czuje do-
datkową motywację i dresz-
czyk przed tym koncertem.

Tymczasem Konstelacje już 
koncertują. W grudniu pano-
wie wystąpili w Olsztynie i To-
runiu. Edyta Kocyła-Pawłowska

Marek Rypiński - drugi z lewej
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                         ŚWIĄTECZNY SPEKTAKL UNIWERSYTETU III WIEKU

Uniwersytet III Wieku 
w  Iławie liczy około 
300 osób. Spora część 

studentów - seniorów oprócz 
uczestnictwa w  regularnie 
odbywających się czwart-
kowych wykładach należy 
także do kół zainteresowań. 
I  to oni wystąpili na scenie 
iławskiego Kinoteatru „Pa-
sja” w  poniedziałkowy (13 
grudnia) wieczór. Widowisko 
pod tytułem „Wigilia w poezji 
polskiej” wyreżyserował Piotr 
Weintz, instruktor teatralny 
prowadzący grupy teatralne 
nie tylko w Iławie.

Oprawą muzyczną zajęli się: 
Alicja i Wojciech Szymańscy. 
Wykonawcami byli członko-

wie podgrup Uniwersytetu, 
czyli: Chór Vivat, Salonik 
Poetycki „Żywe Słowo” oraz 
grupa teatralna Arlekin.

Spektakl, jak podkreślał 
prezes stowarzyszenia Uni-
wersytet III Wieku, powstał 
w  ścisłej współpracy z  Iław-
skim Centrum Kultury i zo-
stał sfi nansowany z  budże-
tu miasta.

– Ćwiczyliśmy już od paru 
miesięcy, żeby tylko zdążyć 
–  mówi pan Zbigniew, je-
den z chórzystów. Podkreśla 
także, że w czasie pandemii 
koronawirusa było to miłą 
odskocznią od codzienno-
ści. Ryszard Ławrynowicz 
na kilka dni przed spek-

taklem zdradził nam, że 
nie wie, czy wprowadzane 
nowe obostrzenia nie od-
wołają występu. – Działamy 
jednak, jakby wszystko się 
miało odbyć –  mówił nam 
wówczas. 

Reżyser Piotr Weintz nie 
mógł zostać do końca przed-
stawienia, ale zdradził nam 
na długo przed nim, że praca 
z seniorami to dla niego duża 
przyjemność. –  Łatwiej się 
pracuje, gdy ma się do czynie-
nia z osobami, które napraw-
dę są zaangażowane. A tacy są 
iławscy seniorzy.

Aktorzy-amatorzy z przeję-
ciem recytowali poezję oko-
licznościową polskich auto-

JESTEŚMY DUMNI, ŻE 
W TYM WIEKU MOŻEMY 
COŚ JESZCZE POKAZAĆ 
– MÓWIŁ RYSZARD 
ŁAWRYNOWICZ 
PO FINAŁOWYCH 
OKLASKACH 
WIDOWISKA, 
KTÓRE STUDENCI 
UNIWERSYTETU III 
WIEKU WYSTAWILI NA 
SCENIE IŁAWSKIEGO 
KINOTEATRU.

               ARTYSTYCZNA GOCHA SZYJE    
Z

awsze lubiłam być za-
jęta, czyli mieć wiele 
rzeczy do zrobienia, 
w  bliższej i  dalszej 
perspektywie. Mu-

szę nauczyć się w  końcu 
prowadzić kalendarz, bo od 
lat wszystkie plany zapisuję 
głównie w  głowie –  śmieje 
się Małgorzata Szynal-Trza-
skawka. 

– O WIELE LEPIEJ PRACUJE 
MI SIĘ, GDY MAM CAŁĄ 
LISTĘ RÓŻNYCH ZAJĘĆ. 
LOGISTYCZNIE SOBIE 
WÓWCZAS WSZYSTKO 
UKŁADAM I DO PRZODU 
– MÓWI. 

Każda matka Polka potrafi  
„ogarnąć” dzieci, dom, pracę 
zawodową i swoje pasje. Może 
i jest mnie pełno, ale znajduję 
na to czas. I, co najważniej-
sze, znajduję w tym ogromną 
przyjemność! – zapewnia. 

To, co robi z potrzeby ser-
ca, to prawdziwa artystycz-
na pasja. Pochodzi z rodziny 
aktywnej twórczo. Urodziła 
się na Podkarpaciu. Do dziś 
i dziadkowie, i rodzice tworzą. 
Tata jest rzeźbiarzem, a mama 
– hafciarką ludową, wykonu-
jąc makatki, które niegdyś 
wisiały w wielu wiejskich cha-
tach, ale i miejskich mieszka-
niach.

– Kiedy urodziłam dzie-
ci, przestałam pracować 
zawodowo. Szukałam swo-
jej drogi i  odżyły we mnie 
wspomnienia domu rodzin-

nego – opowiada. Chciała się 
realizować artystycznie. Za-
częła od renowacji ram do 
obrazów. Starym, rozwala-
jącym się ramom nadawała 
drugie życie. Reperowała je, 
odtwarzając dawny wzór. 
Wreszcie odważnie stwier-
dziła, że może też spróbo-
wać odnowić cały obraz. 
Wtedy już internet pełen 
był podpowiedzi, więc sama 
się tego nauczyła, oglądając 
filmiki. 

Mieszkała wówczas w War-
szawie. Odwiedzała pracow-
nie konserwatorskie i  re-
nowacji mebli. Podglądała 
rzemieślników z dziada – pra-
dziada i od nich także uczyła 
się fachu, poznając tradycyjne 

receptury, a potem je unowo-
cześniając. 

Kolejną artystyczną mi-
łością Małgorzaty został de-
coupage, który pochłonął ją 
bez reszty. Ale że nie umie 
stać w miejscu, zastanawiała 
się, co dalej. Marta, koleżanka 
– krawcowa, pokazała jej, jak 
szyć. – Nigdy nie lubiłam pro-
stych ściegów. Kiedy mama 
kupiła mi pierwszą maszynę 
do szycia, wstawiłam ją na 
strych. Tam stała nieużywana 
przez siedem lat. Nie kręciło 
mnie to. Ja i szycie? Nie ma 
takiej opcji! - tak wówczas 
myślała. Na spotkaniu z Mar-
tą powstała pierwsza Tilda, 
czyli szmaciana lalka o cha-
rakterystycznym wizerunku, 

w  skandynawskim stylu. Ta 
pierwsza trafi ła do rąk córki 
Gosi. I tak zaczęła się wielka 
miłość do szycia przytulanek.

Zawsze podobały się jej 
te strony: Warmia, Mazu-
ry, Powiśle. Postanowiła się 
przeprowadzić w  te okolice 
za mężem, by choć trochę 
w pamięci odtworzyć piękne 
krajobrazy podkarpackiego 
Roztocza. Tam brakowało jej 
wody. Teraz ma jej wokół sie-
bie pod dostatkiem. Po dro-
dze była Warszawa, która, jak 
mów Gocha, bardzo ją rozwi-
nęła i otworzyła artystycznie. 
Pracowała wówczas w fi rmie 
zaopatrującej w  asortyment 
m.in. galerie sztuki. Dzięki 
temu miała okazję postać 

wielu artystów. Poznała ten 
świat od kulis. –  Zawsze 
mnie ciągnęło w spokojniejsze 
okolice – mówi. – Stolica była 
fajnym miastem, gdy byłam 
panną i  nie miałam dzieci. 
Gdy one się pojawiły, zaczę-
ło brakować mi przestrzeni 
– dodaje. 

Zatem razem z  pochodzą-
cym z  Bratiana w  powiecie 
nowomiejskim mężem zde-
cydowała o  przeprowadzce. 
Dziś mieszkają w  Nowym 
Mieście Lubawskim, ale chcą 
się przeprowadzić do własne-
go domu na wsi. Małgorzata 
jest pasjonatką ogrodnictwa. 
– Z tak dużą radością, jak szy-
ję, to i zajmuję się roślinami.

Iława pojawiła się w  jej 
życiu ze względu na ręko-
dzielnicze pasje. Często od-
wiedzała Galerię Twórców 
przy ul. Niepodległości, 
prowadzoną wówczas przez 
byłą kierowniczkę kina, 
Irenę Nowicką. – Zostałam 
przyjęta na członka stowa-
rzyszenia Sart. Tam zagoś-
ciły moje pierwsze prace. 
Obecnie z  galerią i  Sartem 
związana jestem na dobre, 
także jako prezes. Robię to 
z  tak wielką pasją, jak pro-
wadzę każdą inną swoją 
działalność. Miewam lepsze 
lub gorsze dni, ale niezmien-
nie to uwielbiam. 

Stowarzyszenie, którym za-
rządza, skupia podobnych jej 
pasjonatów. – Dzięki temu ro-
bimy fajne rzeczy, dużo war-
sztatów dla osób spoza stowa-
rzyszenia, głównie dla dzieci. 

Obecnie na tapecie jest te-
mat jarmarku ekologicznego, 

NIE PRACUJE 
ZAWODOWO, 
ALE WSZĘDZIE 
JEJ PEŁNO. 
„ARTYSTYCZNIE 
U GOCHY” 
– POD TYM 
FACEBOOKOWYM 
KRYPTONIMEM 
KRYJE SIĘ 
MAŁGORZATA 
SZYNAL-
TRZASKAWKA. 
MIESZKA 
W NOWYM MIEŚCIE 
LUBAWSKIM, 
ALE SPEŁNIA SIĘ 
W IŁAWIE. TO TU 
JEST PREZESEM 
STOWARZYSZENIA 
KULTURALNO-
ARTYSTYCZNEGO 
SART. JEST TO 
DLA NIEJ FORMA 
TERAPII.

Od lewej: Katarzyna Przybysławska, Małgorzata Szynal-Trzaskawka - część Stowarzyszenia SART 
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rów. A  chórzyści przeplatali 
recytacje kolędami i piosen-
kami świątecznymi.

Przedstawienie było spójną 
całością, zatem prowadzą-
cy –  prezes stowarzyszenia 

– z uśmiechem prosił o okla-
ski dopiero na koniec. A  te 
były rzęsiste.

– Dumni jesteśmy z tego, że 
potrafi my coś pokazać. A w tym 
wieku to duży wysiłek – mówił 

ze sceny Ławrynowicz, czym 
wzbudził powszechną weso-
łość. Publiczność, wśród któ-
rej przeważali seniorzy, prosiła 
o bis. W zamian zaproponowa-
no wspólne zaśpiewanie kolędy 

„Bóg się rodzi, moc truchleje”. 
– W dzieciństwie to właśnie te 
słowa śpiewaliśmy z rodzicami 
tuż przed Bożym Narodzeniem 
– powiedziała nam wzruszona 
pani Elżbieta, która także za-

stanawiała się nad wystąpie-
niem w  spektaklu. Ostatecz-
nie jednak nie wystąpiła, ale 
kolędy pod nosem śpiewała, 
siedząc wśród publiczności.

 Edyta Kocyła-Pawłowska

Wywiad z reżyserem 
Piotrem Weintzem 
opublikujemy 
w styczniowym 
wydaniu 
Gazety Iławskiej.

   PRZYTULANKI

cyklicznie organizowanego 
od kilku miesięcy. Można 
na nim kupić zdrowe jedze-
nie i  piękne, rękodzielnicze 
przedmioty. – To czas i miejsce 
dla takich ludzi jak ja, którzy 
z różnych względów nie mogą 
podjąć regularnej pracy zawo-
dowej, ale tworzą – opowiada. 
– Wychodzimy z domu i dzieli-
my się swoimi pasjami. Każ-
dy z nas wytwarza coś innego, 
charakterystycznego tylko dla 
siebie. 

Praca artystyczna to dla Go-
chy swego rodzaju terapia. 
– Warto o tym napisać, bo nie 
jestem jedyną mamą chore-
go dziecka. Konrad jest dzie-
ckiem autystycznym. Zawsze 
byłam niezależna, pracująca, 

a obecnie przez 7 dni w tygo-
dniu, całą dobę jestem głów-
nie mamą – jak mówi, bardzo 
ja to zmieniło. Był w jej życiu 
czas trudny, musiała sobie 
poukładać w głowie. 

ZAJĘŁA SIĘ RĘKODZIEŁEM, 
BY ZAJĄĆ MYŚLI – CHOĆ 
PRZEZ CHWILĘ RAZ NA 
JAKIŚ CZAS – CZYMŚ INNYM. 
ODNALAZŁA SIEBIE NA 
NOWO. – NIEZALEŻNIE OD 
TEGO, CZY MA SIĘ CHORE, 
CZY ZDROWE DZIECKO, 
KOCHA SIĘ JE I ODDAJE 
CAŁYM SERCEM. 

Ale nie może zatracić samej 
siebie – mówi pani Małgosia. 
– Dzieci dorastają, wyfruwa-
ją z domu, często matki wów-
czas czują się zbędne. A pasja 
daje siłę i pozwala się spełniać 
nawet, jeśli dzieci są dorosłe. 
Jest to płaszczyzna tylko dla 
niej. Nawet jeśli to tylko je-
den dzień. Ja tworzyłam wie-
czorami, nocami, gdy dzieci 
spały. A na samym początku 
ogromną przyjemność dawa-
ły mi wyjazdy na kiermasze. 
To było zupełne oderwanie 
od domowej rzeczywistości, 
z dala od codziennego środo-
wiska. To było jak kosmicz-
na podróż, która dodawała 
mi skrzydeł, dawała mocy 
–  wspomina. –  Wracam do 

domu, jestem szczęśliwa i da-
lej mogę zajmować się dzieć-
mi i wszystkim dookoła. 

Dziś „Artystycznie u  Go-
chy” to głównie pracownia 
przytulanek. Jednak twór-
czyni nie zarzuciła także 
swych innych pasji. Sezo-

nowo wykonuje i  sprzedaje 
także choinkowe bombki, pi-
sanki wielkanocne w oparciu 
o  decoupage, na bazie wy-
dmuszek z gęsich jaj. W wy-
dmuszkach własnoręcznie 
bardzo cienkim wiertełkiem 
wywierca otworki. Koniecz-

nie trzeba przy tym osłonić 
twarz, bo ze skorupy jajka 
w trakcie tego procesu wydo-
bywa się pylące wapno. Ko-
nieczne jest więc chronienie 
swego zdrowia. Ale czego się 
nie robi dla sztuki!

Edyta Kocyła-Pawłowska

Takie cudeńka szyje Małgorzata Szynal-Trzaskawka

Podczas Eko-jarmarku 
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PREZENTY TO KAWAŁEK NASZEGO   

– Na czym polega praca 
Mikołaja?
– Trudno to nazwać pracą. 

Ja to traktuję jako spotkanie 
z  ludźmi, niesienie dobrych 
wartości, uśmiechu. Za tą 
„pracą” idą przede wszyst-
kim pozytywne emocje, któ-
rymi mogę się dzielić w tym 
wyjątkowym czasie. W  cza-
sie, w  którym powinniśmy 
być razem, przeżywać Boże 
Narodzenie, zapomnieć o za-
szłościach czy bolączkach. Po 
prostu być razem. W święta 
przecież powinniśmy odkła-
dać na bok przekonania po-
lityczne. Traktujmy to jako 
wspólny czas, z dobrą atmo-
sferą, jedzeniem, prezentami 
w  końcu. Tak, prezenty są 
także ważne. Jest to kawa-
łek naszego serca, myślimy, 
co komu podarować. I to jest 
istota mojego zajęcia. Duch 
świąt! Sama radość!

– Chce pan powiedzieć, że 
dzieci nie płaczą na widok 
Mikołaja?

– Zdarza się, oczywiście! 
Zwłaszcza tym małym. Po 
chwili się oswajają z sytuacją, 
nawet jeśli chwilowo chowa-
ją się za nogawką u taty lub 
mamy. Później śpiewamy na-
wet wspólnie kolędy. 

– Od kiedy para się pan tym 
zajęciem?
– Oj, już bardzo długo! 

Prawie sto lat, bo już jestem 
bardzo stary (śmieje się). 
Zaczynałem jako nastolatek, 
ucząc się od dziadka i  taty, 
dlatego tyle lat już zajmuję 
się tym fachem. A  tak na-
prawdę... piętnaście lat na 
pewno. Mam 35, a  wtedy 
miałem osiemnaście - dzie-
więtnaście lat. Pierwsze 
spotkania były niekomer-
cyjne. Zresztą nadal trak-
tuję je jako mile spędzony 
czas, nie do końca - jako 
usługę mocno dochodową. 
Często jako Mikołaj współ-
pracuję ze znajomymi czy 
przyjaciółmi, a odwiedzając 
ich, sprawdzam, jak rosną 

dzieci. To dla mnie wielka 
przyjemność, więc... fi nan-
sowa gratyfi kacja to drugo-
rzędna sprawa.

– Czy Mikołaj dużo zarabia?
– Jest to zajęcie sezonowe. 

Stawki są różne. Zależą m.in. 
od lokalizacji. 

– Czy zdarza się, że rodzice 
mają tak mało czasu, że 
zlecają Mikołajowi kupno 
prezentów?
– Nie, mnie nikt tego nie 

proponował. Najczęściej 
prezenty są już przygotowane 
przez moje elfy.

– Nie wychodzi pan z roli. 
Podoba mi się to! Domyślam 
się, że na spotkaniach jest 
podobnie.
– Musi tak być!
– Sezon mikołajowy nie trwa 
przecież cały rok... Na co 
dzień jest pan, panie Marku, 
to znaczy święty Mikołaju, 
animatorem. Niedaleko 
pada jabłko od jabłoni. Pana 
mama Lena Pawłowska jest 
od niedawna na emeryturze. 
Aktywizowała całe pokole-
nia iławian.
– Od dzieciństwa przycho-

dziłem do niej, do Spółdziel-
czego Domu Kultury w „Po-
lance” i podpatrywałem. Ta 
instytucja kultury wycho-
wała wiele osób w Iławie. A i 
ja wychowałem się wśród 
ludzi i to oni są dla nas naj-
ważniejsi. Nadal w  swoich 
działaniach przemycam 
idee, które tam zostały mi 
zaszczepione. To tam, pod 

okiem mamy, nauczyłem się 
m.in. współpracy. I  tego, co 
robię na co dzień. Znajomi 
zastanawiają się, dlaczego 
nie działam bardziej komer-
cyjnie. A  mnie mój „berek” 
wystarczy. W  dzieciństwie 

to była moja ulubiona zaba-
wa i jakoś tak się do mnie ta 
nazwa przykleiła. 

Wierzę w relacje, a nie w to, 
by zarobić jak najwięcej. To 
wyniosłem z domu. 

Edyta Kocyła-Pawłowska

Pan Marek rozświetlił nam 
i przechodniom kawałek 
ponurego dnia, gdy wspólnie 
przespacerowaliśmy się po 
iławskim Starym Mieście. Świę-
ty Mikołaj rozdawał słodycze, 
uśmiechy i dobre słowo.

ROZMAWIAMY Z IŁAWIANINEM, 
KTÓRY OD KILKUNASTU JUŻ LAT 
POŚWIĘCA CZĘŚĆ SWOJEJ WIGILII, BY 
POROZDAWAĆ PREZENTY DZIECIOM. 
CHCIAŁBY POZOSTAĆ ANONIMOWY, ALE 
ZAPEWNE DOMYŚLICIE SIĘ PAŃSTWO, 
Z KIM ROZMAWIALIŚMY.
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   Z wyrazami szacunku

Burmistrz Kisielic

 REKLAMA 

CENNA NIESPODZIANKA W PÓŁWSI
GMINA ZALEWO\\\ Kolejna odsłona skarbu z Półwsi. Odkąd odkryto tam w 2016 roku rzymskie srebrne denary, prowadzone 
sa systematycznie badania archeologiczne. Ostatnie przyniosły cenną niespodziankę.

K
ilkanaście dni temu, 
zanim nastąpi-
ły pierwsze „ataki 
zimy”, przeprowa-
dziliśmy kolejne ba-

dania stanowiska ze skarbem 
rzymskich denarów z Półwsi 
- poinformowało Muzeum 
w  Ostródzie. - Wśród nowo 
odkrytych monet największą 
niespodziankę stanowi denar 
Wespazjana. Jest on najstar-
szą monetą w całym zespole 
datowaną na lata 72-73 n.e.

Kolejne etapy badań w Pół-
wsi koło Zalewa odbywają 
się co roku na jesieni. Jest 
to pole rolne, więc badania 
z wykorzystaniem wykrywa-
czy metalu, są prowadzone 
dopiero po zebraniu plonów. 
Skarb ma charakter rozpro-
szony, monety znajdowano 
na obszarze 20 arów. Teraz 
znalezione zostały kolejne 
trzy monety.

Przypominamy, że skarb 
z Półwsi został odkryty przez 
Przemysława Kulpę w 2016 r. 
Pasjonat historii znalazł wów-

czas 86 rzymskich srebrnych 
denarów. O znalezisku powia-
domił Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków.

Skarb spod Zalewa to srebr-
ne denary datowane na ko-
niec I  i II wieku naszej ery. 
Najstarsza moneta została 
wybita w rzymskiej mennicy 
w 96 r. za panowania cesarza 
Nerwy, najmłodsza pochodzi 
z przełomu lat 194-195, czyli 
czasów Septymiusza Sewera. 
Tak dużego odkrycia rzym-
skich denarów z tego okresu 
nie odnotowano po 1945 r. 
w całym województwie war-
mińsko-mazurskim. 

Zdaniem archeologów, mo-
nety ukryte zostały w  ziemi 
na początku III wieku n.e. 
i można je łączyć w zamiesz-
kującymi te tereny plemio-
nami Gotów i Gepidów. Nie 
wiadomo jednak, czy skarb 
zakopany został przez właś-
ciciela z powodu zagrożenia, 
czy był to depozyt o charak-
terze wotywnym.

Stanowisko zostało objęt 

badaniami archeologiczny-
mi, którymi kierował Łu-
kasz Szczepański z Muzeum 
w  Ostródzie. W  ich efekcie 
pozyskano dodatkowych 18 
denarów: po jednym dena-
rze Wespazjana, Trajana, 
Lucjusza Verusa, Kommo-
dusa i Sabiny, po dwa denary 
Hadriana, Marka Aureliusza 
i Lucilli oraz sześć denarów 
Antoninusa Piusa. Skarb 
liczył do ostatnich badań 
104 monety i  decyzją Wo-
jewódzkiego Konserwatora 
Zabytków trafi ł do Muzeum 
w Ostródzie, gdzie ekspono-
wany jest na wystawie stałej 
w pełnej okazałości.

Starożytne znalezisko było 
kolejnym ciekawym od-
kryciem archeologicznym 
w  ostatnich latach. Świad-
czy o  tym, że przez tereny 
Pojezierza Iławskiego wiódł 
dawniej szlak handlowy i że 
barbarzyńcy zaczęli znacznie 
wcześniej posługiwać się bi-
tym pieniądzem, niż się mo-
gło wcześniej wydawać. bcl Najstarsza moneta pochodzi z lat 72-73 naszej ery
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szkolnych wybo-
rach, które odby-
ły się 10 grudnia, 
iławska młodzież 
wybrała łącznie 

17 radnych. Radnymi nowej 
kadencji Młodzieżowej Rady 
Miasta zostali:

 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. 

Mikołaja Kopernika - Amelia 
Maguda, Ignacy Woźniak

Szkoła Podstawowa nr 2 im. 
Marii Konopnickiej - Alek-
sandra Przepiórska

Szkoła Podstawowa nr 3 im. 
Polskich Olimpijczyków - Ju-
lia Chojecka

Szkoła Podstawowa nr 4 im. 
Polskich Podróżników - Karol 
Radzanowski, Iga Janiszek

Szkoła Podstawowa nr 5 im. 
Polskich Noblistów - Mateusz 
Bajor, Alicja Kurek, Kuba An-
drzej Miecznik

Zespół Szkół Ogólno-
kształcących im. Stefana 
Żeromskiego - Mikołaj 

Samoszuk, Marcel Skolan-
kiewicz

Zespół Szkół im. Bohaterów 
Września 1939 Roku - Nata-
lia Brzozowska, Julia Krawa-
czyńska, Bartosz Skolmowski, 
Wiktoria Wnuk

Zespół Szkół im. Konstytu-
cji 3 Maja - Kornelia Duńska, 
Klaudia Szewczyk.

Opiekunem Rady jest To-
masz Woźniak, który kilkana-
ście lat temu sam był radnym 

MRM (była to pierwsza ka-
dencja). Reprezentanci mło-
dzieży poznawać będą pracę 
iławskiego samorządu przez 

najbliższe dwa lata. Przede 
wszystkim będą mieli moż-
liwość inicjowania działań 
przeznaczonych dla swoich 

rówieśników. Będą też po-
dejmować się rozwiązywania 
problemów młodych ludzi. 

oprac. eka

40021ilzi-a-M

EKSPRESOWA 
NAPRAWA PROTEZ 

AGNIESZKA LAUCZ 
tel. 665 446 545 

Wykonujemy 
wszystkie rodzaje 
protez: 

akrylowe
szkieletowe
elastyczne
kombo

40021ilzi-b-M

Zdrowych 

-P1821otzl-A
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IŁAWSKA „MŁODZIEŻÓWKA” 
ODMIENIONA PO WYBORACH
WYDARZENIA\\\ Znane są już personalia nowych radnych Młodzieżowej Rady Miasta w Iławie. Łącznie Rada będzie liczyć 17 osób.

Jednym z radnych jest ponownie Marcel Skolankiewicz
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W 
sali Kinoteatru 
„Pasja” 26 listo-
pada odbył się 
koncert jubile-
uszowy z  okazji 

40-lecia Państwowej Szkoły 
Muzycznej I Stopnia im. Tade-
usza Bairda w Iławie. Gospo-
dynią tego dnia była dyrektor 
Maria Kotewicz. Galę popro-
wadzili związani ze szkoła 
zawodowo: Barbara Chołasz-
czyńska i H. Piotr Chichowski.

Wśród gości byli m.in.: bur-
mistrz Iławy Dawid Kopaczew-
ski, wiceprzewodniczący rady 
Wojciech Szymański , wójt 
gminy Iława Krzysztof Har-
maciński, ks. kanonik Zbigniew 
Markowski z Nowego Miasta 
Lubawskiego, pastor Marcin 
Chrząszcz z Olsztynka, prezes 
Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego, Oddział w Iławie – Iwo-
na Gawińska, przewodnicząca 
rady rodziców Jadwiga Konde-
ja, dyrektorzy szkół i przedszkoli 
iławskich oraz dyrektorzy szkół 
muzycznych z  całego regionu 
północno-wschodniego, a także 
rodzice uczniów. 

Listy gratulacyjne od Szkoły 
wręczono: dyrektor ICK Lidii 
Miłosz, przewodniczącej rady 
rodziców Jadwidze Kondei, 

członkini rady rodziców Han-
nie Gamalskiej.

Wręczono także nagrody 
dyrektora Szkoły za wybitne 
osiągnięcia w  pracy dydak-
tyczno-wychowawczej i arty-
stycznej pracownikom obsługi 
oraz nauczycielom:

Bartłomiejowi Żółtowskiemu, 
Helmutowi Piotrowi Cichow-

skiemu, Wojciechowi Szymań-
skiemu, Dorocie Żarczyńskiej, 
Ilonie Dworeckiej - Staszew-
skiej, Małgorzacie Bigorajskiej, 
Alicji Szymańskiej, Katarzynie 
Kraszewskiej, Annie Preuss, 
Joannie Siatkowskiej, Edycie 
Link, Elżbiecie Dąbrowskiej, 
Bożenie Leśnikowskiej, Hen-
rykowi Karczewskiemu, Ro-

manowi Osikowskiemu i Pio-
trowi Jurdze.

Listy gratulacyjne wręczo-
no także: Marcie Szewczyk, 
Agnieszce Orlikowskiej, Mo-
nice Topp, Sandrze Schwarc, 
Ryszardowi Przebierale, Ka-
zimierzowi Wieczorkowskie-
mu, Kamilowi Szafrańskiemu 
i Jackowi Wróblewskiemu.

Minuta ciszy za zmarłych
Wspomniano zmarłych 

związanych ze szkołą: Roman 
Kwiatkowski, Hipolit Szalkie-
wicz, Bogdan Olkowski, Maria 
Szydłowska, Zbigniew Siekań-
ski, Paweł Wiatrowski, Irena 
Miśkiewicz, Marian Szydłow-
ski, Ryszard Fijałkowski.

Medale i nagrody
Przedstawiciel Minister-

stwa Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego, wizytator Cen-
trum Edukacji Artystycznej 
Andrzej Bukowski wręczył 
Marii Kotewicz Złoty Me-
dal za Długoletnią Służbę, 
przyznany przez prezydenta 
Andrzeja Dudę.

Natomiast dyrektor Cen-
trum Edukacji Artystycznej 
Zdzisław Bujanowski przyznał 
Marii Artiemiew, nauczycielo-
wi klasy fortepianu, Nagrodę 
Indywidualną II Stopnia za 
szczególny wkład w  rozwój 
edukacji artystycznej w Polsce. 
W  zastępstwie wyróżnienie 
wręczył wizytator.

Czas na muzykę!
Gala składała się z  kilku 

części. Po ofi cjalnej –  nade-
szła pora na część muzycz-
ną. Wystąpili w niej zarówno 
obecni uczniowie, jak i absol-
wenci Szkoły (przy akompa-
niamencie lub pod dyrekcją 
nauczycieli). Byli to m.in.: 
szkolny chór, Filip Plec, gru-
pa rytmiczna PSM, Aleksan-
dra Pielenc, zespół gitarowy: 
Agnieszka Biłgorajska, Olga 
Białecka, Kacper Werfel, 
duet fortepianowy AGNE: 
Agata Bernaciak, Nell Ob-
rębska, duet fl etowy: Olivia 
Dziedziak i Amelia Standar-
ska, Agata Kłodowska, Alek-
sandra Stopkowska, Agata 
Bernaciak i  Nell Obrębska, 
Wiktoria Kaźmierczyk, Mar-
ta Szewczyk, Alicja Szalkow-
ska, Małgorzata Bigorajska, 
Monika Topp oraz – na fi nał 
– big band złożony z uczniów, 
absolwentów i przyjaciół Szko-
ły pod kierownictwem Bartło-
mieja Żółtowskiego.

Edyta Kocyła-Pawłowska

KONCERT NA 40-LECIE
KULTURA\\\ Od 40 lat Szkoła Muzyczna w Iławie edukuje muzycznie mieszkańców Iławy i całego regionu. Z okazji jubileuszu 
zorganizowano specjalną galę w Kinoteatrze.

39521ilzi-A -P
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Alicja Szymańska (w środku) odbiera list gratulacyjny

Od lewej: Maria Kotewicz i Lidia Miłosz

Big band pod kierownictwem Bartłomieja Żółtowskiego
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PORT IŁAWA 
— ŻEGLARSKA PERŁA WARMII I MAZUR 
— Od najmłodszych lat jestem związana z iławskim Portem, kiedyś popularną Bazą. To właśnie w tym miejscu 
rozpoczęłam swoją karierę i przygodę z żeglarstwem, to jedno z moich cudownych miejsc na świecie...

... To magiczne miejsce po-
woduje, że chce się tutaj wra-
cać. Kiedy opowiadam znajo-
mym, że wychowałam się nad 
pięknym Jeziorakiem zawsze 
czuję dumę z  tego powodu. 
Wielu z nich odwiedziło Iławę 
i mój Port. To żeglarska i tury-
styczna perła Warmii i Mazur 
— tak o Porcie Śródlądowym 
w  Iławie mówi Agata Bar-
wińska, tegoroczna mistrzyni 
Europy i wicemistrzyni świa-
ta w olimpijskiej klasie Laser 
Radial, multimedalistka uro-
dzona w Iławie.

KOMFORT, 
FUNKCJONALNOŚĆ, 
ALEJA ŻEGLARSKA
Kiedy 10 lipca 2015 roku 

oddano do użytku Port Śród-
lądowy to bez wątpienia był 
on uznany za najnowocześ-
niejszy tego typu obiekt na 
Warmii i Mazurach. Do dzi-
siaj cieszy się taką opinią. 

Port powstał na miejscu wy-
służonych obiektów Między-
szkolnego Ośrodka Sportowe-
go. Jego budowa pochłonęła 
blisko 15,5 miliona złotych, 
z  czego ponad 9 milionów 
złotych pochodziło ze środ-
ków Unii Europejskiej. 

W ramach realizacji in-
westycji portowej powstały 
cztery obiekty. W pierwszym 
z nich, „sercu portu”, znajduje 
się Powiatowe Centrum In-
formacji Turystycznej, gdzie 
przybywający otrzymają fa-
chową wiedzę dotyczącą nie 
tylko Jezioraka, ale także ca-
łego regionu. Mogą również 
dokonać opłat portowych, 
dzięki którym uzupełnią prąd 
i  wodę na swoich jachtach 
bezpośrednio z  pomostów 
przy których cumują. W bu-
dynku znajduje się także re-
stauracja, smażalnia ryb „Pod 
Żaglami” z tarasem widoko-
wym, z którego możemy po-
dziwiać rozlewisko Jezioraka.

W bezpośredniej bliskości 
znajduje się drugi z  budyn-
ków, gdzie zlokalizowany jest 
bosmanat, dwie sale konfe-
rencyjne na 60 i 15 osób oraz 
pokoje biurowe. Wspomnia-
ny budynek połączony jest 
z trzecim, w którym znajdują 
się między innymi pokoje dla 
osób poszkodowanych na wo-
dzie, pokój pierwszej pomocy, 

a także warsztat do bieżących 
drobnych napraw szkutni-
czych. Tu także znajduje się 
zewnętrzny punkt zmywania 
naczyń, pralnia i umywalnie. 

Czwarty budynek pełni 
funkcję hangaru, w  którym 
zimowanych jest 12 jedno-
stek pływających. Tuż obok, 
na umocnionym nabrzeżu, 
znajduje się dźwig oraz slip 
dla łodzi. Przy falochronie 
- molo i  trzech pomostach, 
udostępnionych jest ponad 
60 stanowisk cumowni-
czych dla różnego rodzaju 
jednostek. 

W Porcie Iława znajduje 
się Aleja Żeglarska, która 
powstała w  połowie 2015 
roku. Wzdłuż niej znajdu-
ją się pamiątkowe tablice, 
upamiętniające wybitnych 
żeglarzy, miłośników żeglar-
stwa i osoby, które przyczyniły 
się do popularyzacji i rozwo-
ju sportów wodnych w Polsce 
i nad Jeziorakiem. Nieodłącz-
ną częścią alei jest Żeglarska 
Izba Pamięci. W  szklanych 
witrynach znajdujących się 
w Powiatowym Centrum In-
formacji Turystycznej pre-
zentowane są pamiątki po 
osobach wyróżnionych w Alei 
Żeglarskiej. Zobaczyć tam 
można między innymi na-
leżące do kapitana Tomasza 
Lewandowskiego: Srebrny 
Sekstans – najwyższe polskie 
wyróżnienie żeglarskie, pre-
stiżowego Kolosa – pierwszą 
polską nagrodę podróżni-

czo-eksploracyjną, banderę, 
ryngraf i cyrkiel nawigacyjny 
z  jachtu Luka, medale i  od-
znaczenia honorowe Maria-
na Skubija, w tym Krzyż Ka-
walerski Orderu Odrodzenia 
Polski, Złoty Krzyż Zasługi, 
odznakę Zasłużonego Dzia-
łacza Żeglarstwa Polskiego 

oraz prestiżowy Medal 40-le-
cia Sportu na Warmii i Mazu-
rach, przyznany w 1985 roku.

ŻEGLARZE 
I MOTOROWODNIACY 
Z CAŁEJ POLSKI
Jednym z  największych 

atutów lokalizacji Portu 

Iława jest dostępność ko-
munikacyjna. Port Śród-
lądowy w  Iławie zlokalizo-
wany jest na południowym 
krańcu najdłuższego jeziora 
w Polsce – Jezioraka, w oto-
czeniu przedwojennego 
osiedla willowego. To właś-
nie w tym miejscu Warmia 
i  Mazury otwierają swoje 
wrota ukazując naturalne 
piękno. Przybywający tu 
z zachodu, północy czy po-
łudnia Polski po raz pierw-
szy żeglarze, turyści stykają 
się z urokami Jezioraka. To 
właśnie stąd przepływając 
przez całe jezioro i pokonu-
jąc Kanał Elbląski, dotrze-
my nad Bałtyk.

BEZPIECZNA BAZA 
Port Iława na stałe współ-

pracuje ze wszystkimi służ-
bami, które na co dzień od-
powiadają za bezpieczeństwo 
wypoczywających turystów 
nad Jeziorakiem. W sezonie 
letnim stały dyżur w  Porcie 
pełni karetka wodna z pełną 
obsadą profesjonalnych ra-
towników medycznych. Swoją 
bazę ma tu także policja wod-
na oraz strażacy ochotnicy 
interweniujący w  czasie po-
trzeby na wodach Jezioraka. 

Z pomieszczeń pierwszej 
pomocy znajdujących się 
w  Porcie korzystają nieza-
wodni ratownicy i ratowniczki 
z Iławskiego Wodnego Ochot-
niczego Pogotowia Ratunko-
wego, pełniący letnie dyżury 
na pobliskiej plaży miejskiej.

ŁĄCZY NAS JEZIORAK
Kolejnym atutem Portu 

Iława są profesjonalne wa-
runki do treningu dla mło-
dych żeglarzy, którzy od lat 
pod okiem doświadczonych 
trenerów z Międzyszkolnego 
Ośrodka Sportowego osiągają 
bardzo dobre wyniki nie tylko 
na akwenach krajowych, ale 
także europejskich czy nawet 
światowych. Sporty wodne 
to styl życia i swoisty system 
wartości. Najdłuższe jezio-
ro w  Polsce jest łącznikiem 
między pokoleniami „doro-
słych” wodniaków i najmłod-
szych żeglarzy.

Mimo trudnej sytuacji 
pandemicznej w  ostatnich 
miesiącach port zaplanował 

i  zrealizował szereg wyda-
rzeń i  imprez dla środowi-
ska wodniackiego. W sezonie 
letnim odbywały się koncer-
ty szantowe oraz warszta-
ty tematyczne z  udziałem 
szkutników oraz żaglowni. 
Nie zabrakło interesujących 
wystaw i wycieczek plenero-
wych współorganizowanych 
z  Zespołem Parków Krajo-
brazowych Pojezierza Iław-
skiego i Wzgórz Dylewskich 
z  siedzibą w  Jerzwałdzie. 
Dla wielu form wypoczynku 
letniego dzieci i  młodzieży 
Port Iława był początkiem 
wspaniałej przygody na Je-
zioraku, a  „zielone szkoły” 
na stałe wpisały się w porto-
wy krajobraz.

Sezon żeglarski nie koń-
czy się z  dniem, kiedy nik-
ną jachty z  portowej kei. 
Cykl spotkań z  ciekawymi 
osobowościami sportu, jak 
również kultury, pozwalają 
interesująco doczekać do ko-
lejnego sezonu żeglarskiego. 
Przez okres jesienno-zimowy 
swoją bazę w  Porcie mają 
Wesołe Morsy z  Jezioraka, 
które promują orzeźwiające 
kąpiele w zimnej wodzie i do-
starczają wielu atrakcji od-
wiedzającym Port gościom. 
Wspólnie z morsami załoga 
portowa organizuje spotka-
nia związane ze zdrowym 
stylem życia oraz bezpie-
czeństwem nad wodą.

Przyszły rok, a tym samym 
sezon letni planujemy już 
zimą. Zapraszamy wszyst-
kich do Portu Iława i  obie-
cujemy wiele atrakcji, które 
dla Państwa przygotowujemy. 
Ponadto zapewniamy niepo-
wtarzalną atmosferę w praw-
dziwym żeglarskim klimacie. 
Cieszymy się, że w  opinii 
naszych gości jesteśmy pro-
fesjonalnym Portem, w któ-
rym każdy żeglarz i motoro-
wodniak czuje się świetnie. 
Mamy nadzieję, że spacer po 
portowym molo z widokiem 
na największą wyspę śródlą-
dową w Polsce oraz magicz-
ny Jeziorak będzie inspiracją 
do kolejnych wizyt w Porcie 
Śródlądowym w Iławie.

Zapraszamy na naszą stro-
nę internetową port-ilawa.pl 
oraz na naszego facebooka. 
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Zachód 17.12

PRACA

BOSMANA

FABRYKA

PRACA

ZATRUDNIMY:

SPRZEDAM

CHOINKI

DREWNO

NML

NML

NML

NML

SPRZEDAM

SPRZEDAM

SPRZEDAM

NIERUCHOMOŚCI

!-KANCELARIA

BIURO

LOKAL

MUSZAKI

NML

NML

NML

NML

NML

NML

NML

NML

POKOJE

POSIADAM

SPRZEDAM

SPRZEDAM

SPRZEDAM

WWW.DOMKIANGIELSKIE.PL; 

KUPIĘ

AUTO-MOTO

!

!

!

AUTOKASACJA,

LAWETA,

NML

OPONY

POMOC

SKUP

SPRZEDAM

SPRZEDAM

SPRZEDAM

USŁUGI

!

!

FIRMA

GLAZURA,

LOKALIZACJA

PRZEPROWADZKA-

PRZEPROWADZKA-

REMONTY,

TRANSPORT-

TRANSPORT-

TRANSPORT-

TRANSPORT-

TRANSPORT

TRANSPORT,

TYNKI

UTYLIZACJA,

WIZYTY

RÓŻNE

WYKONAM,

NAUKA

ZWIERZĘTA

SKUP

ROLNICTWO

zwierzęta hodowlane

BYCZKI,

KURY

KURY

SPRZEDAM

maszyny rolnicze

NML

SPRZEDAM

produkty rolne

NML

NML

SPRZEDAM

SPRZEDAM

SPRZEDAM

ZIEMNIAKI:

inne

NML

LEKARZE
SPECJALIŚCI

PRYWATNY

 
 
 
 

      514 800 908 (redakcja) 885 998 192 (reklama)

ilawa@gazetaolsztynska.pl

www.ilawa.wm.pl

facebook.com/GazetaIlawska

Masz dla nas temat?

Chcesz, żebyśmy napisali 

o Twojej firmie?
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5 LAT PRACY, ALE TEŻ I RADOŚCI
LEKKA ATLETYKA\\\ Najpierw w strukturach MOS-u, następnie w Małym Jezioraku, a od 2019 roku już jako sekcja w Orce Iława. 
Najważniejsze, że jest ciągłość szkolenia w grupie adeptek i adeptów lekkoatletyki, którą od 5 lat prowadzi Aneta Ostanek.

W 
pewnym mo-
mencie, jakieś 
kilka dobrych lat 
temu, w iławskim 
sporcie nastąpiła 

pustka jeśli chodzi o  zajęcia 
lekkoatletyczne dla dzieci 
i młodzieży. A to przecież Kró-
lowa Sportu, która jednocześ-
nie jest podstawą wielu innych 
dyscyplin (tak naprawdę, zaję-
cia z LA można spokojnie wy-
korzystywać w każdej z nich, 
jako dodatkowe).

Na szczęście znalazła się 
(zmotywowana przez odcho-
dzącego już z  Iławy trenera 
Pawła Hofmana) Aneta Osta-
nek. Jeden telefon wystarczył, 
aby iławianka zawiązała gru-
pę dla najmłodszych. Potem 
już tylko praca, praca i oczy-
wiście, na koniec — praca. 

W piątek 3 grudnia w Cen-
trum Aktywności Lokalnej 
przy ul. Wiejskiej odbyło się 
podsumowanie sezonu 2021 
w  wykonaniu sportowców 
z grupy Orka Iława Athletics. 
Mało tego —  grupa prowa-
dzona przez Anetę Ostanek 
na początku listopada ob-
chodziła pięciolecie istnienia! 
Szybko zleciało, a dzieci, które 
rozpoczynały wówczas trenin-
gi u nauczycielki wychowania 
fi zycznego teraz już weszły 
lub wchodzą właśnie w wiek 
młodzieńczy. 

Były zatem dane, statysty-
ki, podziękowania, plany na 
2022 rok. Prowadząca spot-
kanie Aneta Ostanek zapro-
siła m.in. osoby, które poma-
gały jej zakładać sekcję. Było 
miło, sympatycznie, mogli-
śmy zobaczyć, jak dobrą ro-
botę przez ten czas wykonała 
trenerka z Iławy, a zwłaszcza 
jej zawodniczki i zawodnicy. 
Widać zgranie i  wzajemną 
sympatię w tej grupie.

Ale dobra, dość tego miłego! 
Teraz czas na przygotowania 
do sezonu 2022. Oczywiście 
liczymy na to, że kolejna fala 
pandemii nie pokrzyżuje star-
towych planów lekkoatletów 
z Iławy.  Mateusz Partyga

NAJWAŻNIEJSZE WYNIKI 
ORKA IŁAWA ATHLETICS 
W 2021 ROKU
Kategoria wiekowa U12
Michalina Tasarz
Ogólnopolskie Zawody LDK 
- Sieradz: 11 miejsce, bieg na 
600m
Mistrzostwa Województwa LDK 
- Olecko: 2 miejsce - sztafeta 
4x200 metrów; 3 miejsce - 

600m; 7 miejsce - skok w dal
Halowa Olimpiada LDK – Toruń: 
12 miejsce – 600m
Alicja Suchocka
Halowa Olimpiada LDK – Toruń: 
12 miejsce bieg na 60 m; 13 
miejsce sztafeta 4x200
Ogólnopolskie Zawody LDK - 
Sieradz: 16 miejsce bieg 60 m; 7 
miejsce sztafeta 8x200
Mistrzostwa Województwa LDK 
- Olecko
2 miejsce - sztafeta 4x200m
5 miejsce - 60m
11 miejsce - skok w dal ze strefy

Kategoria wiekowa U14
Natalia Zięba
Mistrzostwa Województwa 
WMZLA - Olsztyn: 3 miejsce 
- skok w dal; 5 miejsce - bieg 
100m
Halowa Olimpiada LDK – Toruń: 
20 miejsce - skok w dal
Mistrzostwa Województwa 
LDK - Olecko: 7 miejsce bieg na 
100m; 4 miejsce skok w dal
Mistrzostwa Województwa LZS 
w kategorii U14 oraz U16 - Luba-
wa: 6 miejsce bieg na 100m
Gabriela Lubieniecka
Ogólnopolskie Zawody LDK - 
Sieradz: 11 miejsce bieg 80 m 
przez płotki 
Halowa Olimpiada LDK – Toruń: 
11 miejsce bieg na 60 m przez 
płotki
Mistrzostwa Województwa 
WMZLA - Olsztyn: 13 miejsce 
bieg na 300 m; 14 miejsce bieg 
na 100m 
Mistrzostwa Województwa LDK 
- Olecko: 1 miejsce bieg 80m 
przez płotki (rozstaw U16); 15 
miejsce bieg na 100m
Mistrzostwa Województwa LZS 

w kategorii U14 oraz U16 - Luba-
wa: 10 miejsce bieg na 100 m; 12 
miejsce bieg na 300m 
Bartosz Kopeć
Mistrzostwa Województwa 
WMZLA - Olsztyn: 3 miejsce 
bieg 300 m; 4 miejsce 100 
metrów
Mistrzostwa Województwa LDK 
- Olecko: 2 miejsce bieg na 300 
m; 5 miejsce bieg na 100 m 
Mistrzostwa Województwa 
WMZLA i LZS w Biegach Prze-

łajowych - Narzym: 7 i 7 miejsce 
bieg na 1000 m
Oliwia Rogińska
Mistrzostwa Województwa 
WMZLA - Olsztyn: 2 miejsce 
skok w dal ze strefy; 19 miejsce 
bieg na 600 m
Halowa Olimpiada LDK – Toruń: 
13 miejsce skok w dal z belki
Mistrzostwa Województwa 
WMZLA i LZS w Biegach Przeła-
jowych - Narzym:
5 i 3 miejsce bieg na 800m

Amelia Kaniewska
Mistrzostwa Województwa 
WMZLA - Olsztyn: 15 miejsce 
bieg na 600 m 
Mistrzostwa Województwa 
LDK - Olecko: 31 miejsce bieg 
na 100m
Alicja Zabłocka
Mistrzostwa Województwa 
WMZLA - Olsztyn: 8 miejsce 
bieg na 600 m
Mistrzostwa Województwa LDK 
- Olecko: 10 miejsce bieg na 300 
m; 18 miejsce bieg na 100 m
Mistrzostwa Województwa 
LZS w kategorii U14 - Lubawa: 
10 miejsce bieg na 300 m; 14 
miejsce bieg na 100m 

Kategoria wiekowa U16
Amelia Cieszewska
Międzywojewódzkie Mistrzo-
stwa Młodzików - Olecko: 
11 miejsce bieg na 100 m; 12 
miejsce bieg na 300 m
Mistrzostwa Województwa 
WMZLA - Olsztyn: 2 miejsce 
bieg na 600 m
Mistrzostwa Województwa 
LDK - Olecko: 5 miejsce biega 
na 300m
Tomasz Kozibski
Mistrzostwa Województwa 
LDK - Olecko: 1 miejsce bieg na 
300m 
Aleksandra Sobczyńska
Mistrzostwa Województwa 
LDK - Olecko: 13 miejsce bieg 
na 100 m 
Krystian Knowski 
Mistrzostwa Polski U16 - Kar-
pacz: 23 miejsce bieg na 1000 m
Międzywojewódzkie Mistrzo-
stwa Młodzików - Olecko: 5 
miejsce bieg na 1000 m 
Adam Cieszewski
Mistrzostwa Polski U16 – Kar-
pacz: 27 miejsce bieg na 300 m
Międzywojewódzkie Mistrzo-
stwa Młodzików - Olecko: 
4 miejsce bieg na 300 m; 8 
miejsce bieg na 100 m 
Mistrzostwa Województwa 
WMZLA - Olsztyn: 1 miejsce bieg 
na 100m 
Kaja Szczypińska
Mistrzostwa Polski U16 - Kar-
pacz: 19 miejsce bieg na 300 m 
Międzywojewódzkie Mistrzo-
stwa Młodzików - Olecko: 5 
miejsce bieg na 100 m; 
5 miejsce bieg na 300 m 
Mistrzostwa Województwa 
WMZLA - Olsztyn: 1 miejsce 
bieg na 100 m; 1 miejsce bieg na 
300 m 
Halowa Olimpiada LDK – Toruń: 
12 miejsce bieg na 300 m
Mistrzostwa Województwa LDK 
- Olecko: 3 miejsce bieg na 100 
m; 2 miejsce 300 m

Mistrzostwa Województwa 
LZS w kategorii U14 oraz U16 - 
Lubawa: 2 miejsce w biegu na 
300m (45,28 rekord życiowy); 3 
miejsce bieg na 100m (13,69)
Mistrzostwa Województwa 
WMZLA i LZS w Biegach Przeła-
jowych - Narzym: 11 i 6 miejsce 
bieg na 1500 m
Patryk Myszkiewicz
Mistrzostwa Polski U16 - Kar-
pacz: 21 miejsce bieg na 1000 m 
Międzywojewódzkie Mistrzo-
stwa Młodzików – Olecko: 3 
miejsce bieg na 1000 m 

Kategoria wiekowa U18
Wiktoria Czarzasta
Mistrzostwa Województwa 
WMZLA - Olsztyn: 3 miejsce 
bieg na 400 m przez płotki; 8 
miejsce bieg na 200 m
Mistrzostwa Polski Zrzeszenia 
LZS U18 i U20 - Słubice: 15 miej-
sce bieg na 400 m przez płotki
Mistrzostwa Województwa 
LZS kat. U18 i OPEN - Olsztyn: 
2 miejsce bieg na 100 m przez 
płotki; 3 miejsce bieg na 400 m 
przez płotki 
Martyna Zielińska 
(zawodniczka zaplecza
kadry narodowej)
Halowe Mistrzostwa Polski - 
Toruń: 16 miejsce bieg na 300 m
Mistrzostwa Polski U18 - 
Włocławek: 23 miejsce bieg na 
400 m
Mistrzostwa Polski Sztafet 
- Łódź: 4 miejsce sztafeta 
szwedzka
Mistrzostwa Województwa 
WMZLA - Olsztyn: 2 miejsce 
bieg na 400 m; 4 miejsce 
200m
Mistrzostwa Polski Zrzeszenia 
LZS U18 i U20 - Słubice: 11 miej-
sce bieg na 200 m; 18 miejsce 
bieg na 400 m
Mistrzostwa Województwa 
LZS kat. U18 i OPEN - Olsztyn: 1 
miejsce bieg na 400 m
Aleksandra Kowalska 
(zawodniczka zaplecza 
kadry narodowej od 2019 r)
Halowe Mistrzostwa Polski - 
Toruń: 17 miejsce bieg na 60 m 
przez płotki 
Mistrzostwa Polski U18 - Włoc-
ławek: 12 miejsce bieg na 100 m 
przez płotki 
Mistrzostwa Województwa 
WMZLA - Olsztyn: 2 miejsce 
bieg na 100 m przez płotki 
Mistrzostwa Polski Zrzeszenia 
LZS U18 i U20 - Słubice: 7 miej-
sce bieg na 100 m przez płotki 
Mistrzostwa Województwa 
LZS kat. U18 i OPEN - Olsztyn: 
1 miejsce bieg na 100 m przez 
płotki 
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Aneta Ostanek podczas podsumowania sezonu 2021 podziękowała wszystkim, którzy pomagali 
jej zakładać sekcję lekkoatletyczną w Iławie

Najważniejszymi uczestnikami lekkoatletycznego podsumo-
wania były zawodniczki i zawodnicy Orka Iława Athletics

Nie zabrakło także rodzin i najbliższych iławskich lekkoatletów
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IŁAWIANKA DRUGA NA ŚWIECIE!
ŻEGLARSTWO\\\ Po zdobyciu mistrzostwa Polski i mistrzostwa Europy Agata Barwińska, żeglarka SSW MOS Iława, osiągnęła jeszcze większy 
sukces. Być może największy w historii iławskiego sportu. Reprezentantka Polski wywalczyła wicemistrzostwo świata w klasie ILCA 6!

S
zybkie wyjaśnienie 
na początek: ILCA 
6 to nowa nazwa 
dawnej klasy Laser 
Radial. To jednak 

szczegół, mało ważny w kon-
tekście tego, czego dokonała 
żeglarka z Iławy!

Jak już zaznaczyliśmy w jed-
nej z relacji z regat, które od 
środy 1 grudnia do ponie-
działku (6.12) odbywały się 
w  Omanie, w  kadrze naro-
dowej Polski na mistrzostwa 
świata mieliśmy dwie zawod-
niczki — obie z Iławy! 

Agata Barwińska na Mi-
kołajki 2021 sprawiła sobie 
i  bliskim prezent, jakiego 
nie zapomni do końca ży-
cia. Wiktoria Gołębiowska, 
druga z  żeglarek Stowarzy-
szenia Sportów Wodnych 
MOS na regatach, które od-
bywały się w położonym nad 
Zatoką Omańską mieście 
Al-Masna’a, w  klasyfikacji 
końcowej była na 38 miejscu.

Skupmy się na (wice)mi-
strzyni, która zaliczyła właś-
nie najlepszy sezon w swojej 
karierze sportowej. Kluczem 
do tych wszystkich sukcesów 
w 2021 roku, oprócz kwestii 
tak oczywistych jak talent 
i  ogrom pracy, jest w  przy-
padku iławianki głowa. 
Odpowiednie nastawienie 
psychiczne, „nie spalanie 
się” przed startem, mniejsza 
presja, za to większa radość 
z samego pływania. Barwiń-
ska tak to mądrze sobie po-
układała w głowie na starcie 
sezonu, że potem wszystko 
już szło naturalną koleją 
rzeczy. Mistrzostwo Polski, 
do tego mistrzostwo Europy, 
które już dla Iławy i  całe-
go środowiska żeglarskiego 
w kraju było wielkim sukce-
sem. A teraz drugie miejsce 
w mistrzostwach świata. 

Na dzień przed rozpoczę-
ciem MŚ w  Omanie, gdy 
ostatni raz rozmawialiśmy 
z Agatą przed startem regat 
(w trakcie tak ważnych za-
wodów tylko najbliżsi mają 
z nią kontakt, ale i wówczas 
i  tak mało rozmawiają o... 
żeglarstwie), od iławianki 
wyczuwalny był luz, ale także 
siła i pewność siebie. 

— Forma jest, szybkość na 
wodzie jest, dobrze znam 
akwen na którym będę pły-
wać, bo startowałam tu już 
dwukrotnie. Odpowiednie 
nastawienie psychiczne też 
jest, więc tylko pływać. Je-

stem bardzo pozytywnie na-
stawiona na te zawody — mó-
wiła nam we wtorek.

Początki nie wskazywały na 
to, że iławianka trafi  do stre-
fy medalowej, jednak każdy 
kolejny wyścig i  każdy ko-
lejny dzień przynosił awans 
w  generalce. W  sobotę nie 
tylko żeglarska Iława zrobi-
ła wielkie oczy, bo żeglarka 
znad Jezioraka, dzięki bar-
dzo dobrym startom, wsko-
czyła na pierwsze miejsce 
w klasyfi kacji! Już wówczas 
było wiadomo, że na koniec 
regat, w  trakcie ostatnich 
dwóch dni MŚ, może na-
stąpić duże przetasowanie, 
a karty w trakcie wyścigów na 
wodzie tradycyjnie, po swoje-
mu, rozdawał wiatr. Akurat 
nad Zatoką Omańską było go 
jak na lekarstwo. 

No i  przyszła niedziela. 
O  tym, jak trzeba pływać 
w  takich zawodach sobie 
i  swoim rywalkom przypo-
mniała Dunka Anne-Marie 
Rindom. Trenowana przez 
Polaka Piotra Wojewskiego 
aktualna mistrzyni olimpij-
ska z  Tokio dzięki dobrym 
startom (13, 2 i  2 miejsce 
w  niedzielnych biegach) 

awansowała na pierwszą lo-
katę. To poniedziałek miał 
decydować, która żeglarka 
zdobędzie tytuł najlepszej na 
świecie i jak w ogóle wyglądać 
będzie czołówka mistrzostw.

— Tak naprawdę, po zdo-
byciu mistrzostwa Polski, 
a  zwłaszcza mistrzostwa 
Europy, na które przede 
wszystkim była budowana 
jej forma, Agata nie musiała 
specjalnie nic udowadniać na 
mistrzostwach świata. Zakła-
daliśmy, że miejsce w pierw-
szej dziesiątce będzie już do-
brym wynikiem —  zdradził 
nam już po regatach Woj-
ciech Barwiński, tata naszej 
mistrzyni. 

No więc nie musiała, ale 
zrobiła — wynik jak marze-
nie! W  poniedziałkowych 
startach iławianka była 23 
i  12. Dunka Rindom popły-
nęła gorzej (36 i  19 lokata 
w wyścigach), spadła w kla-
syfikacji i  w efekcie zajęła 
dopiero 4. miejsce na koniec 
MŚ. Za to znakomicie pły-
wała Belgijka Emma Plas-
schaert, która wskoczyła na 
pierwsze miejsce i już na nim 
pozostała. O tym, która z nich 
— Barwińska czy Plasschaert 

— zdobędzie złoto decydował 
dosłownie szczegół!

— Polka po rozegraniu 11 
wyścigów uzyskała identycz-
ną liczbę punktów co mi-
strzyni świata Emma Plas-
schaert. Belgijka wygrała 
z Agatą dzięki lepszej liczbie 
trzecich miejsc —  tłumaczy 
Polski Związek Żeglarski 
w  swoim poście w  mediach 
społecznościowych, okraszo-
nym wielkimi gratulacjami 
dla iławianki. 

— Brązowy medal zdobyła 
Viktorija Andrulyte (Litwa). 
Dramat przeżyła mistrzy-
ni olimpijska Anne Marie 
Rindom. Dunka zaliczyła 
dwa słabe wyścigi i  spad-
ła z  pierwszego na czwar-
te miejsce. Druga z  Polek, 
Wika Gołębiowska zdołała 
awansować na 38 miejsce. 
W  Omanie w  klasie ILCA 
6 rywalizowali także męż-
czyźni. Mistrzem świata zo-
stał Słoweniec Nik Pletikos 
— relacjonuje PZŻ, a autor 
podkreśla, że srebrny medal 
mistrzostw świata to wielki 
sukces Agaty Barwińskiej 
i Australijczyka Jareda We-
sta, trenera kadry narodowej 
klasy ILCA 6. 

— Polka była zaliczana do 
szerokiego grona faworytek 
do medalu. Czapki z głów! 
— nakazuje Polski Związek 
Żeglarski. — To racja, Aga-
ta była jedną z faworytek do 
zdobycia medalu, bo na to 
wskazywały wyniki — mówi 
tata Barwiński, a  na pyta-
nie, czy może czasem nie 
czuje zawodu, bo przecież 
iławianka mogła równie 
dobrze zdobyć mistrzostwo, 
odpowiada. — Ja, osobiście, 
nie czuję żadnego żalu, za-
wodu, czy smutku, że Aga-
ta nie zdobyła mistrzostwa 
świata, bo —  podkreślam 
ponownie — ona już w tym 
sezonie swoje wygrała i coś 
udowodniła — dodaje Woj-
ciech Barwiński. 

 Mateusz Partyga

Jestem jak silnik diesla!
Tuż po mistrzostwach świata, 
które odbywały się w Omanie, 
żeglarka z Iławy udzieliła 
wypowiedzi mediom Polskiego 
Związku Żeglarskiego. 
— Jestem bardzo szczęśliwa 
z tego wyniku, aczkolwiek gdy 
się przegrywa tytuł mistrzyni 
świata na remisie, to zawsze 

jest niedosyt. Ale być może 
tak miało być. Jechałam tutaj 
z nastawieniem walki o medal 
i cel zrealizowałam. To były 
bardzo trudne regaty — oceniła 
Barwińska. — W pierwszym 
wyścigu byłam daleko, ale za-
chowałam zimną krew i spokój 
i po prostu pływałam, jak najle-
piej potrafi ę, w pełni skoncen-
trowana. Lubię o sobie mówić, 
że jestem jak silnik diesla, 
rozkręcam się powoli i stopnio-
wo wchodzę na wysokie obroty. 
Tak było w Omanie. Miałyśmy 
sześć dni ścigania w słabym 
wietrze, a więc w zupełnie in-
nych warunkach niż niedawne 
mistrzostwa Europy. Oznacza 
to, że jestem zawodniczką 
wszechstronną, dobrze się 
czuję zarówno, gdy wieje słabo, 
jak i w warunkach silnowiatro-
wych. Dzisiaj rozegrałyśmy dwa 
wyścigi, a różnice punktowe 
nie były duże, zatem trzeba 
było wykazać się również dużą 
odpornością psychiczną. Cieszę 
się bardzo z tego sukcesu, 
dziękuję trenerom, rodzicom, 
kibicom za trzymanie kciuków 
i wszystkim tym, którzy do tego 
wyniku dołożyli swoją cegiełkę 
— mówiła iławianka w ponie-
działek (6 grudnia). 

Agata Barwińska — mistrzyni Polski, mistrzyni Europy, wicemistrzyni świata!
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„BUŁKA Z MASŁEM!”. TAK MISTRZYNI 
BARWIŃSKA ZACZĘŁA ŻEGLOWAĆ
ŻEGLARSTWO\\\ O tym, ile Agata Barwińska znaczy dla Iławy i klubu SSW MOS, którego jest wychowanką, można było przekonać 
się podczas wydarzenia w Porcie Iława. Środowisko żeglarskie, znajomi i rodzina, kibice — wszyscy chcieli przywitać wicemistrzynię 
świata w olimpijskiej klasie ILCA 6.

W
zór do naślado-
wania, prawdopo-
dobnie najlepsza 
żeglarka w histo-
rii Iławy, do tego 

wierna swojemu macierzy-
stemu klubowi, którego bar-
wy wciąż reprezentuje. Agata 
Barwińska, która w poniedzia-
łek (6 grudnia) przypieczęto-
wała zdobycie wicemistrzostwa 
świata w  olimpijskiej klasie 
Laser Radial (obecnie ILCA 
6) mogła pewnie w przeszło-
ści, teraz zresztą też, odejść 
do każdego klubu w  kraju, 
także do tych dużo większych 
i bogatszych niż Stowarzysze-
nie Sportów Wodnych MOS. 
W Iławie nikt by się na nią za 
to nie obraził, a  wszędzie by 
ją przyjmowano z  otwartymi 
rękoma. 

Ale nie, Agata to iławianka 
z krwi i kości! To Jeziorak i krę-
cący nad nim wiatr zahartował 
aktualną mistrzynię Polski (w 
latach 2016-18 trzy razy z rzędu 
sięgała po ten tytuł!), mistrzy-
nię Europy i  drugą żeglarkę 
na świecie. Jak nam (słusznie) 
powiedziała jedna z osób z SSW 
MOS, Barwińska już jest 
„większa” niż klub, który repre-
zentuje. To stowarzyszenie ma 
więcej korzyści wizerunkowych 
z Agaty, niż odwrotnie. I bardzo 
dobrze! Agata nie ma nic prze-
ciwko temu i dalej jest wierna 
niebiesko-białym barwom. 
Jak nam kiedyś przyznała, 
w wolnej chwili (a ma ich jak 
na lekarstwo), gdy tylko jest 
w  Iławie, to przychodzi nad 
jezioro by podpatrywać trenu-
jących najmłodszych adeptów 
trudnej sztuki żeglarskiej. 

Teraz mistrzyni, wybierana 
najlepszym sportowcem woje-
wództwa 2021 roku. A wszyst-
ko zaczęło się dokładnie 20 lat 
temu. Co ciekawe, w rodzinie 
Barwińskich, przed pokole-
niem Pauliny (siostra naszej 
mistrzyni) i Agaty, nie było tra-
dycji żeglarskich. — To właśnie 
nasza starsza córka, Paulina, 
zaczęła trenować żeglarstwo 
jako pierwsza. Uczęszczała 
wówczas do klasy o  profilu 
żeglarskim w  szkole podsta-
wowej nr 3 przy ul. Niepodle-
głości — wspomina Wojciech 
Barwiński, tata wicemistrzy-
ni świata (nawet się rymuje). 

—  Agata miała wówczas 5,5 
roku, prawie 6. Za każdym ra-
zem zawoziła ze mną Paulinę 
na treningi, do starej jeszcze 
bazy MOS-u przy ul. Chod-
kiewicza . Podczas któregoś 
z treningów, a pamiętam, że był 
to jeden z cieplejszych miesięcy 
w roku, Agata powiedziała, że 
też chce spróbować swych sił. 
Jak tak, to zapraszamy na łód-
kę! — mówi iławianin.

Trenerka Katarzyna Grab-
kowska, która szkoliła Paulinę 
(a wkrótce także Agatę), nie 
miała nic przeciwko temu po-
mysłowi. Mała Agatka po raz 
pierwszy w życiu weszła więc 
na pokład łódki klasy Optimist, 
która wciąż służy do nauki 
i zbierania pierwszych szlifów 
u wodniaków. Oczywiście, z ka-
pokiem na sobie.

— Agata odbiła od pomostu 
i  z delikatnym wiatrem po-
płynęła na środek Jezioraka. 
Potem nagle wszystko zgasło 
na jeziorze, było bezwietrznie, 
jednak po chwili przyszedł 
dość mocny szkwalik. Wa-
runki prawie regatowe. Agata 
bez problemu poradziła sobie 
jednak z tą sytuacją, dobiła do 
brzegu, po czym, wychodząc 
z łódki, oznajmiła nam wszyst-
kim: „To bułka z masłem! Ja 
też chce żeglować!” — mówi 
Barwiński, który nawet teraz, 
po 20 latach od tego dnia, 
śmieje się na wspomnienie 
tej sytuacji.

Potem były już pierwsze tre-
ningi: początkowo pod okiem 
Kasi Grabkowskiej, następnie 
Roberta Szklanego, a  potem 
przeszła pod trenerskie skrzyd-
ła Marka Karbowskiego — to 
właśnie od niego mamy archi-
walne zdjęcia wicemistrzyni 
świata z  jej początków żeglo-
wania. 

Iławianka już wówczas wy-
kazywała bardzo duży talent, 
czego potwierdzeniem było 
zdobycie złotego medalu na 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży w Szczecinie — opisy-
waliśmy ten sukces na łamach 
Gazety Iławskiej. Agata miała 
wówczas zaledwie 12 lat, to był 
szok, że zawodniczka w tak mło-
dym wieku wygrała OOM.

W MOS-ie wiedzieli, że 
mają — nieoszlifowany jeszcze 
wówczas — diament. Podobno 

trenerzy w iławskim klubie za-
biegali o to, żeby młoda Bar-
wińska trafi ła akurat do ich 
grupy. Ostatecznie przeszła do 
klasy Laser Radial, którą pro-

wadził trener Wojciech Janusz. 
I  tak naprawdę do tej pory 
może liczyć na jego poradę, 
dobre słowo, ale też techniczne 
wskazówki (trenerem żeglarki 

w kadrze narodowej jest z kolei 
Australijczyk Jared West).

>> Najlepszy sportowiec w hi-
storii Iławy! Jeśli tak o  tobie 
mówi Wojciech Żmudziński, 
dyrektor Iławskiego Centrum 
Sportu, Turystyki i Rekreacji 
to wiedz, że to musi być praw-
da. A żeglarka Agata Barwiń-
ska na takie miano zasługuje. 
Bo czy można dyskutować ze 
złotym medalem mistrzostw 
Polski, złotym medalem mi-
strzostw Europy i  srebrnym 
medalem mistrzostw świata 
w olimpijskiej klasie ILCA 6? 
A  to wszystko sukcesy tylko 
z 2021 roku!

W czwartek (9 grudnia) 
w  Porcie Śródlądowym przy 
ul. Chodkiewicza odbyło się 
przywitanie naszej mistrzyni, 
powodem było zdobycie ostat-
niego tytułu, czyli wicemistrzo-
stwa świata (relacja z regat na 
sąsiedniej, 20 stronie). Na 
przywitaniu było mnóstwo 
gratulacji i  bardzo dobrego 
humoru. No i był pyszny tort! 
A na nim zdjęcie Agaty na La-
serze, jak jeszcze niedawno 
nazywano łódki regatowe tej 
olimpijskiej klasy.

Agata Barwińska na początku 
została na okoliczność zdobycia 
medalu MŚ przepytana przez 
jednego ze swoich pierwszych 
trenerów z  MOS-u, Roberta 
Szklanego (w przeszłości także 
dziennikarza). Mistrzyni żeglar-
stwa z Iławy przyznała, że regaty 
w Omanie były bardzo wyma-
gające, zarówno w  znaczeniu 
fi zycznym, jak i mentalnym. 

Wicemistrzyni świata zauwa-
żyła bardzo ważną dla iław-
skiego sportu kwestię — w za-
wodach rangi mistrzostw 
świata klasy ILCA w tym roku, 
w reprezentacji Polski, były trzy 
osoby. To, oprócz Barwińskiej, 
Wiktoria Gołębiowska (także 
startowała w MŚ w Omanie) 
i  Piotr Malinowski. Każde 
z nich pochodzi z  Iławy i  jest 
zawodniczką/zawodnikiem 
Stowarzyszenia Sportów Wod-
nych! Iława rządzi w tej klasie. 
A  jaki kawałek tortu chciała 
Gołębiowska? Oczywiście, że 
ten z głową Barwińskiej. Do-
brego humoru nie brakowało. 

Na powitaniu obecni byli lo-
kalni samorządowcy, przedsta-
wiciele środowiska sportowego 

(m.in. Mieczysław Pietroczuk 
z  siatkarskiego Zryw-Volley 
Iława czy reprezentanci klubu 
smoczych łodzi, Drakens Iła-
wa), ludzie dbający o wizeru-
nek iławskiego żeglarstwa (np. 
Stanisław Kasprzak), oczywi-
ście władze iławskiego klubu 
sportów wodnych z prezesem 
Adamem Liedtke na czele.

Była także Bernadeta Hor-
dejuk, przewodnicząca sejmi-
ku województwa warmińsko-
-mazurskiego, która przyznała, 
że żeglarki z Iławy zazdroszczą 
jej w całym województwie. Iła-
wianka Hordejuk podkreśliła 
także rolę i znaczenie rodziny 
Agaty w  jej życiu i  karierze 
sportowej. 

— Widzieliśmy to na gali 
podsumowującej plebiscyt 
sportowy Gazety Iławskiej, na 
którą przyszłaś ze swoją siostrą 
Pauliną, widzimy także dzisiaj 
—  mówiła przewodnicząca 
sejmiku mając na myśli m.in. 
Wojciecha Barwińskiego, tatę 
naszej mistrzyni, od którego 
ma zawsze wielkie wsparcie.

Na koniec Marek Karbowski, 
kolejny szkoleniowiec trenują-
cy w przeszłości Agatę, szybko 
zorganizował stolik, na którym 
rozłożył żagiel klasy ILCA 6. 
Najpierw autograf złożyła na 
nim sama właścicielka żagla, 
czyli Barwińska, a  następnie 
wszyscy zebrani goście. Ta 
niezwykła pamiątka zostanie 
wkrótce przekazana na rzecz 
licytacji podczas najbliższej 
Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. 

Żeglarstwo jest sportem 
dość niszowym w  naszym 
kraju. W  wielu miejscowoś-
ciach nawet nie występuje, co 
oczywiście spowodowane jest 
warunkami geograficznymi, 
czyli brakiem akwenów. Aku-
rat Iława białą plamą nie jest, 
wręcz przeciwnie —  miasto 
i Jeziorak nazywane są nawet 
mekką dla żeglarzy. Mieszkań-
cy Iławy i  okolic od pokoleń 
uprawiają (dla przyjemności, 
ale też wyniku sportowego) tę 
wymagającą dyscyplinę. A te-
raz, po największym sukcesie 
w historii, w niejednej rodzinie 
sprawdzili, kiedy w SSW MOS 
Iława jest najbliższy nabór 
adeptów żeglarstwa do grup 
początkujących.  Mateusz Partyga

Niedawno Iława witała Agatę Barwińską po zdobyciu mi-
strzostwa Europy. Teraz była jeszcze lepsza i większa okazja 
— iławianka wywalczyła wicemistrzostwo świata!

Żagiel z autografem Agaty Barwińskiej trafi  na licytację WOŚP

Agata zaczęła żeglować nie mając jeszcze 6 lat!
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GRUBY, GDZIE BIEGNIESZ?
IDŹ LEPIEJ NA PIWO
PRZEWODNIK PO BIEGANIU\\\ „Piotr, ty nigdy nie lubiłeś biegać” — teraz często słyszę to zdanie od moich nauczycieli i znajomych. 
Mam dystans oceniając siebie. Czuję go w starcie i w kilometrach treningów. Zastanawiam się czasami, czy tak było zawsze.

T
o świat kontrastów, 
jednak niespecjalnie 
przejmowałem się 
tym, że zawsze było 
mnie za dużo.

>> Iławska podstawowa 
piątka jest blisko lasu. Mogli-
śmy po nim biegać jak udało 
się przejść przez działkowe 
ogrody. Z tym różnie bywało. 
Działkowcy byli bardzo wy-
czuleni na obcych skracają-
cych sobie drogę do lasu.

Dla mojego pokolenia las 
tworzył naturalne środowi-
sko. To miejsce wielu pasji. 
Rower, szaleńcze wycieczki 
w jego wnętrze, nie były nam 
obce. Byłem troszkę misio-
waty, no może bardziej niż 
troszkę. Bieganie bolało moje 
ciało bardziej niż gry zespo-
łowe. Futbol amerykański, 
udawany z braku możliwości 
rozwoju, tworzył fascynację. 
W szkole wiadomo – jak duży, 
to do kuli. Tak to już jest. Lu-
biłem ten segment lekkiej at-
letyki. A po południu – pusz-
czaństwo. Survival, trekking 
– ładnie to brzmi teraz. Wtedy 
to była jazda po bandzie.

Moje ciało jest jak stopnio-
wanie przymiotników. Duże, 
większe... Aby nie wskoczyć 
na następny stopień, dziesięć 
lat temu zacząłem truchtać. 
Kręciłem wieczorami jak 
chomik 150-metrowe kółka 
po tartanowej bieżni wokół 
SP 2. Praca bez emocji, otę-
piająca wirówka kółek. Gdy-
by nie Iławska Nocna Piątka 
IPB, to pewnie bym odpuścił 
ten sport. Namówiony przez 
kolegów i  koleżanki z  pracy 
pomyślałem, dlaczego nie? 
Zamiar duży. Siły mniej, ale 
ambicja przeganiała nie-
chęć. Na dwa tygodnie przed 
startem skręciłem stopę. 
Fioletowo-krwawy kolor po-
siał zwątpienie. Jednak upór 
pchał do przodu. Nasmaro-
wany różnymi cudami, na 
przeciwbólowych prochach, 
naelektryzowany emocjami 
prawie minąłem zwycięzcę 
biegu odbierając pakiet. 

Atmosfera biegu zadzia-
łała na dłużej. Dałem radę. 
Chciałem więcej. Zacząłem 
poznawać siebie z innej stro-
ny. Frycowe jak wszędzie trze-
ba płacić. Pomogli mądrzejsi 
biegowo, pamiętam o  tym. 

Dzięki nim jestem biegowo 
bardziej ogarnięty. Założy-
liśmy swoją biegową grupę. 
Biegacze Gorszego Sortu, 
trochę na przekór naszemu 
mistrzostwu. Nie ma w  tej 
nazwie drugiego dna.

Treningi, to emocje i endor-
fi ny. Endorfi ny Bartoszyce. 
Pozdrawiam was z poziomu 
gorszego sortu. Poznałem 
ciemną stronę biegania. „Gru-
by, gdzie biegniesz? Idź lepiej 
na piwo, powieś się grubasie.” 
Takie polskie wsparcie przy-
padkowych kibiców z innością 
wnętrza. Słyszałem je mijając 
na treningu leniwych bywal-
ców życia. 

Doświadczając tego, nie 
czuję się przegrany. Wiem, 
że ulica ma różne kolory. Nie 
wszyscy z  nas mają w  sobie 
dystans do opinii i  odpor-
ność na pohukiwania chod-
nika. Doskonale rozumiem 
tych, co są słabsi psychicznie 
w  płytkiej ocenie. Wiem, że 
nawet gwizdy zachwytu nad 
sylwetką biegaczek, też im 
nie służą.

Raz lepiej, raz gorzej. Fraj-
da, adrenalina, kontuzje, zna-
jomości. Uśmiechy i grymasy 
życia biegacza. Rower, jak coś 
zatrzymuje trening, szybki 
marsz jak czuję, że boli — to 

też część planu. Po startowych 
piątkach, dycha i czas na pół-
maraton. Po nim łzy w oczach 
— zrobiłem to! To nie tkliwe 
podsumowanie pasji. To rea-
lizm emocji, które zrozumie 
tylko ktoś, kto doznał trudu 
wysiłku z  nadwyżką ciała 
w młodym życiu. Nie jest ła-
two wytrwać, kiedy wszystko 
w tobie chce się położyć.

Pokochałem biegową tury-
stykę. Starty w  okolicznych 
biegach, potem wojewódzkie 
i  ogólnopolskie rywalizacje 
w odkrywaniu tego co mnie 
fascynuje. Historia i  milita-
ria, architektura, pejzaże — to 
pozasportowe dodatki. Nie 
wolno trzymać się kurczowo 
komina własnego domu. Ten 
widok szufl adkuje i  zmienia 
ocenę świata. Unikajmy za-
cieśniającej się pętli ograni-
czenia życia.

Czasami było bardzo grubo 
ze zmęczeniem na granicy. 
Oczekując na start - nocleg 
na sali gimnastycznej. Trud-
no zmrużyć tam oko, a rano 
trzeba ogarnąć siebie na star-
cie półmaratonu. Po starcie, 
zwiedzam miasta i  szukam 
powrotnych połączeń. Zda-
rzało się, że późnym popo-
łudniem wracając do domu, 
przepakowywałem ciuchy 

i pociągiem na drugi koniec 
Polski. Do Gniezna, Pozna-
nia lub dalej. Zagorzali kibice 
Lecha Poznań po przegranym 
meczu — to towarzystwo in-
nych emocji i doświadczeń.

Znam już swój organizm, 
potrafię usłyszeć jak się 
buntuje. Nie walczę. Po pro-
stu truchtam. Starty to jak 

przeciąganie liny. Trzeba być 
czujnym na inne szarpnięcia. 
Moja rodzina akceptuje mnie 
z całym światem moich pasji, 
wspiera wykazując ogromną 
cierpliwość. Mam nadzieję, że 
poczują w sobie podziękowa-
nie za taką obecność.

Lubię Poznańską Maltę. Za-
liczyłem tam swój pierwszy 
maraton. Październik przy-
witał nas gorącą nie tylko at-
mosferą startu. Temperatura 
dostroiła się do niej. To pie-
kiełko poszarpało biegaczami. 
Widziałem po drodze karetki 
zbierające zbyt odważnych, 
może też niedoświadczonych 
biegaczy. Ciekawe, częściej 
zdarza się to facetom. Ich 
wiara w sukces na mecie jest 
czasami sprzeczna z formą. 

Bez wsparcia rodziny, bie-
gowej grupy, pewnie bym nie 
zobaczył mety. Z przygotowa-
niem też nie było kolorowo. 
Wszystko skończyło się dobrze 
dlatego, że bałem się dystansu. 
Dobrze, że meta nie była o metr 
dalej. W bieganiu ambicja nie 
może biec przed zdrowiem. 

Latałem po Polsce poszu-
kując startów. Miałem jed-
nak obawy przed udziałem 
w  Iławskim Półmaratonie. 
Rodzinne miasto, przed któ-
rym trzeba odsłonić biegowe 
niedostatki peszyło. Decyzja 
o  zgłoszeniu się do udzia-
łu w nim, to zwitek różnych 
emocji. Pokonanie ich spo-
wodowało, że to właśnie po-
łówkę lubię najbardziej. Jest 
dla każdego. Nie wymaga 
lęku królewskiego dystansu. 
Wymaga rozwagi i dyscypli-
ny przygotowania.

Bardzo lubię biegi chary-
tatywne. Staram się udzielać 
w społecznych akcjach wspar-
cia. To cząstka mojej osobo-
wości. Chcę pomagać innym. 
Wiem, że w  ten sposób po-
magam też sobie. Jak widzę 
kogoś, kto jest na początku 
biegania, to oklaskuję go. Jak 
jest go za dużo, tym bardziej 
wspieram jego lęki. Wiem, jak 
to jest być puszystym. Pogubi-
łem po drodze ponad 20 kg. 
Muszę jeszcze zgubić wiele, 
aby przestraszyć Kenijczyków.

Bieganie to styl życia. 
Ułańska fantazja z domiesz-
ką rozsądku i  szaleństwa. 
Odkrywanie niezrozumia-

łych zakamarków wnętrza. 
Ten pierwotny wysiłek czy-
ści wiele emocji. Porządkuje 
umysł zaprzęgnięty w  galop 
życia. Nadmiar energii stu-
dzę morsowaniem w odczuciu 
dbania o siebie w innej rege-
neracji. Lubię wolontariat na 
iławskim parkrunie. To fajny 
czas na pogadanie, wsparcie 
i  żarty. Na co dzień pracuję 
z osobami niepełnosprawny-
mi i widzę, jak mój sport daje 
im obraz z innego świata, po-
maga w zrozumieniu go. 

Podziwiam najbardziej tych, 
którzy są dwa razy starsi ode 
mnie i stają ze mną na star-
cie. 70 lat i  więcej w  biega-
niu pana Jurka z  Kurzętni-
ka —  szacunek! Będę robił 
wszystko, aby wskoczyć do 
tej kategorii wiekowej z jego 
zapałem. Właśnie minął ko-
lejny rok życia mojego życia.

Piotr Guzowski

wysłuchał Paweł Hofman,

 trener lekkiej atletyki

Piotr Guzowski na trasie Iławskiego Półmaratonu
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POZNAŁEM 
CIEMNĄ STRONĘ 
BIEGANIA. „GRUBY, 
GDZIE BIEGNIESZ? 
IDŹ LEPIEJ NA 
PIWO, POWIEŚ 
SIĘ GRUBASIE.” 
TAKIE POLSKIE 
WSPARCIE 
PRZYPADKOWYCH 
KIBICÓW 
Z INNOŚCIĄ 
WNĘTRZA. 
SŁYSZAŁEM 
JE MIJAJĄC 
NA TRENINGU 
LENIWYCH 
BYWALCÓW ŻYCIAMOJE CIAŁO 

JEST JAK 
STOPNIOWANIE 
PRZYMIOTNIKÓW. 
DUŻE, WIĘKSZE... 
ABY NIE 
WSKOCZYĆ 
NA NASTĘPNY 
STOPIEŃ, 
DZIESIĘĆ LAT 
TEMU ZACZĄŁEM 
TRUCHTAĆ
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GÓRY I SPARINGI. GKS WIKIELEC MA PLAN NA ZIMĘ 2022
PIŁKA NOŻNA\\\ Na 14 miejscu, czyli tuż nad strefą spadkową, zakończyli rundę jesienną sezonu 2021/22 piłkarze GKS-u Wikielec.

W klubie z gminy Iława 
liczą na to, że w dru-
giej części sezonu 

uda się uniknąć degrada-
cji do IV ligi. Pomóc w tym 
ma dobrze przepracowany 
okres przygotowawczy do 
rundy rewanżowej. Zespół, 
już z  trenerem Piotrem 
Zajączkowskim (w trakcie 
rozgrywek zastąpił Łukasza 
Suchockiego), ma przygo-
towany plan sparingów na 
zimę 2022. Do tego drużyna 
wyjedzie na obóz.

— Zawodnicy „GieKSy” 
zakończyli treningi w  tym 
roku, by 10 stycznia wrócić 
do zajęć przygotowujących 
zespół w  walce o  utrzyma-
nie się w III lidze — czyta-
my na portalu gkswikielec.
pl. —  Podczas tego okresu 
zagramy 9 sparingów. 28 
stycznia drużyna wyjeżdża 
na obóz do Łomnicy (woj. 
dolnośląskie, powiat karko-
noski, gmina Mysłakowice). 
Trenować będzie w  pobli-
skiej Jeleniej Górze. Obóz 

potrwa od 29 stycznia do 
5 lutego —  informuje klub 
z gm. Iława.

Dla zespołu z Wikielca wy-
jazd do gminy Mysłakowice, 
która jest partnerem gmi-
ny Iława, będzie kolejnym 
z rzędu. zico

Plan sparingów 
GKS-u Wikielec:
15.01: Stomil II Olsztyn (miejsce: 
Mrągowo), godz. 13:00
22.01: Sparta Brodnica (Rypin), 
godz. do ustalenia

Obóz górski (29.01-5.02)
01.02: Karkonosze Jelenia Góra
03.02: Miedź II Legnica

09.02: Sokół Ostróda (Ostróda), 
godz. do ustalenia
12.02: Mławianka Mława
(Mława), godz. do ustalenia
19.02: Bałtyk Gdynia (Gdynia), 
godz. 13:00
26.02: Lech Rypin (Rypin), 
godz. do ustalenia
05.03: Huragan Morąg 
(miejsce do ustalenia), 
godz. do ustalenia

Zima 2019 — wówczas GKS Wikielec także był na obozie 
w Karkonoszach, tu akurat podczas wycieczki do Czech
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EXODUS W JEZIORAKU
PIŁKA NOŻNA\\\ W IV-ligowym klubie z Iławy po zakończeniu rundy jesiennej sezonu 2021/22 nastąpił czas odejść i to nie 
tylko zawodników z zespołu, ale także działaczy ze stanowisk. Teraz czekamy na przyjścia do Jezioraka.

A
ndrzej Sobiech re-
zygnuje z funkcji pre-
zesa Jezioraka Iława! 
—  artykuł o  takim 
tytule, który zamieś-

ciliśmy we wtorek 30 listopa-
da na naszym portalu, wywołał 
niemałe zamieszanie w środo-
wisku piłkarskim, nie tylko 
tym związanym z klubem z ul. 
Sienkiewicza. A to był dopiero 
początek exodusu z Jezioraka. 

„Czas powiedzieć dość”
Ostatniego dnia listopada 

potwierdziły się nasze infor-
macje mówiące o tym, że An-
drzej Sobiech rezygnuje właś-
nie z pełnienia funkcji prezesa 
Iławskiego Klubu Sportowego. 
Właśnie w Andrzejki szef klubu 
w rozmowie z nami przyznał, że 
odchodzi zarówno z  zarządu 
Jezioraka, jak i  przestaje być 
prezesem klubu sportowego 
z ul. Sienkiewicza.

— Czas powiedzieć dość 
— mówi Andrzej Sobiech, któ-
ry, póki co, nie podaje dokład-
nych powodów zrezygnowania 
z pełnienia funkcji prezesa Je-
zioraka. — Ofi cjalnej rezygnacji 
jeszcze nie złożyłem, ale o mojej 
decyzji powiadomiłem już za-
rząd klubu. Spotkam się także 
z drużyną, aby poinformować 
piłkarzy o  mojej rezygnacji 
— mówił wówczas Sobiech.

Pytamy więc, czy iławski 
przedsiębiorca, wieloletni pre-
zes Jezioraka, całkowicie od-
chodzi z klubu, czy tylko prze-
staje pełnić ofi cjalne funkcje? 
— Nigdy nie opuściłem Jeziora-
ka i teraz też nie opuszczam. Po 
prostu przestaję być prezesem 

i członkiem zarządu, ale dalej 
będę wspierał klub —  odpo-
wiada Sobiech.

Zarząd Jezioraka musiał spo-
śród swoich członków wybrać 
nowego prezesa. Początkowo 
zastanawialiśmy się, czy bę-
dzie ktoś chętny do pełnienia 
tej funkcji, poza Sobiechem 
oczywiście, którego w  zarzą-
dzie już nie ma. Podczas kilku 
ostatnich wyborów bywał z tym 
problem. Ostatecznie zarząd ze 
swojego grona na prezesa wy-
brał Tomasza Radziwilskiego, 
który z zawodu jest adwokatem.

„Mój czas w tym 
klubie się skończył”
Nie minęła doba, a mieliśmy 

kolejne, dla wielu kibiców Bia-
ło-niebieskich z ul. Sienkiewi-
cza, nie za wesołe wiadomości. 
Z  drużyny odchodzą: Dawid 
Kowalski, Daniel Madej, Cezary 
Nowiński oraz Michał Foj. Na 
początku grudnia potwierdzili-
śmy ofi cjalnie, czyli u źródła, że 

z IV-ligową drużyną Jezioraka 
żegna się tych czterech piłkarzy. 
A jeszcze zanim ligowe granie 
w tym roku zakończyło się, to 
poinformowaliśmy, że z zespołu 
odchodzi także Jakub Słomski, 
który wstąpił do wojska i z tym 
wiąże swoją zawodową przy-
szłość (pisaliśmy o  tym w po-
przednim wydaniu gazety). 

Dawid Kowalski, który po-
dobnie jak Nowiński i  Słom-
ski jest wychowankiem „J”, do 
macierzystego klubu wrócił (z 
Sokoła Ostróda) przed sezo-
nem 2016/17. Od tej pory nie-
ustannie reprezentował barwy 
iławskiej drużyny. — We wtorek 
30 listopada poinformowałem 
prezesa Andrzeja Sobiecha, 
trenera Wojciecha Tarnow-
skiego oraz kolegów z drużyny, 
że odchodzę z zespołu — mówi 
nam Kowalski, który na razie 
nie chce podawać konkretnych 
przyczyn podjęcia takiej decyzji. 

— Mój czas w Jezioraku się 
skończył — tylko tyle na razie 

mówi 32-letni boczny obrońca, 
który butów na kołek jeszcze 
nie zamierza odwieszać. — Zo-
baczymy, co przyszłość przynie-
sie, ale na pewno chcę jeszcze 
gdzieś pograć w piłkę — dodaje 
zawodnik. 

Drużynę, trenera i rezygnujące-
go ze stanowiska prezesa o swo-
im odejściu z zespołu poinformo-
wał też Daniel Madej (w zespole 
od wiosny 2015), najbardziej 
doświadczony (39 lat) zawodnik 
IV-ligowej ekipy z Iławy. Tu także 
piłkarz nie podaje, przynajmniej 
na razie, okoliczności i powodów 
swojego odejścia. Wiadomo za 
to na pewno, że — podobnie jak 
Kowalski — jak zdrowie pozwoli, 
to w piłkę jeszcze pogra. 

— Rezygnuję z gry w zespo-
le seniorów, ale dalej będę 
trenował dzieci w  akademii 
piłkarskiej Jezioraka. Nie po 
to kończyłem niedawno kurs 
trenerski UEFA A, aby teraz 
zrezygnować z tej pracy — tłu-
maczy Madej.

W biało-niebieskich barwach 
iławskiego klubu nie zobaczy-
my, przynajmniej w tym sezo-
nie, Cezarego Nowińskiego. 
Wychowanek wrócił do Je-
zioraka dokładnie rok temu. 
W tym przypadku górę nad grą 
w klubie z IV ligi wzięła eduka-
cja. — Studiuję zaocznie fi zjote-
rapię w Warszawie i nie byłbym 
w stanie w ciągu najbliższych 
kilku miesięcy pogodzić stu-
diowania z grą w meczach li-
gowych. Na cztery weekendy 
w  miesiącu aż trzy mam za-
jęte przez zajęcia na uczelni 
— mówi skrzydłowy, który być 
może w stolicy lub jej okolicy 
poszuka sobie nowego klubu.

Piątek (3 grudnia) to z kolei 
wiadomość dotycząca Micha-
ła Foja. Boczny obrońca, który 
nie raz popisał się bardzo ład-
nymi uderzeniami z dystansu 
zakończonymi golami, także 
podjął decyzję o  zakończeniu 
gry w  Jezioraku. —  Powody 
mojego odejścia z  zespołu są 

bardzo podobne do tych, któ-
re podał wam także Czarek 
Nowiński: nie będę w  stanie 
pogodzić studiowania z treno-
waniem — mówi Foj w rozmo-
wie z nami. — Do tego dochodzi 
jeszcze praca oraz rehabilitacja, 
którą wciąż przechodzę po cięż-
kiej kontuzji kolana. Nie był-
bym w stanie trenować w takim 
stopniu, w jakim chciałbym i w 
jakim trzeba. Dlatego rezyg-
nuję z gry w Jezioraku — mówi 
zawodnik, który już dwa tygo-
dnie wcześniej poinformował 
trenera Wojciecha Tarnow-
skiego, że odchodzi z Jeziora-
ka, potem  powiedział o  tym 
zarządowi klubu. Michał Foj 
studiuje zaocznie zarządzanie 
na Uniwersytecie Warmińsko-
-Mazurskim. 

Czy to koniec odejść z Jezio-
raka? Przekonamy się wkrótce. 
Teraz czekamy też na przyjścia 
do trzeciej aktualnie drużyny 
forBET IV ligi.

Mateusz Partyga

Andrzej Sobiech, były już 
prezes Jezioraka Iława

Dawid Kowalski — odchodzi 
z Jezioraka

Michał Foj — odchodzi 
z Jezioraka

Cezary Nowiński — odchodzi 
z Jezioraka

Daniel Madej — odchodzi 
z Jezioraka
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 REKLAMA 

IŁAWA BĘDZIE GOŚCIĆ MISTRZOSTWA 
POLSKI W PÓŁMARATONIE!

LEKKA ATLETYKA || To 
bardzo dobra wiadomość dla 
całego iławskiego środowiska 
sportowego i nie tylko.
W ramach najbliższej edycji 
(w 2022 roku) Iławskiego 
Półmaratonu rozegrane 
zostaną mistrzostwa Polski, 
a to oznacza, że nad Jeziorak 
przyjadą najlepsze biegaczki 
i najlepsi biegacze w kraju 
startujący na tym dystansie. 
— Z ogromną przyjemnością in-
formujemy biegaczki i biegaczy 
oraz naszych sympatyków, że 
w ramach XII edycji Iławskie-
go Półmaratonu La Rive im. 
Antoniego Gierszewskiego 
w Iławie w 2022 roku odbędą 
się 31. mistrzostwa Polski Pol-
skiego Związku Lekkiej Atletyki 
w półmaratonie — czytamy 
w komunikacie urzędu miasta 
w Iławie.
— Mistrzostwa Polski elity 
w półmaratonie będą drugą 
imprezą biegową o tej randze 
w naszym mieście. W 2015 roku 

w Iławie odbyły się bowiem 
mistrzostwa Polski w biegach 
przełajowych — zauważa Paweł 
Hofman, dyrektor sportowy 
Iławskiego Półmaratonu. Nigdy 
jednak nad Jeziorakiem nie 
odbyły się MP na dystansie 
21,0975 km.
— Miasto Iława i organizatorzy 
Iławskiego Półmaratonu oraz 
sponsor tytularny La Rive dzię-
kują PZLA za zaufanie, jakim zo-
staliśmy obdarzeni po złożeniu 
oferty organizacji tej imprezy. 
Dokładna data zostanie podana 
po ukazaniu się kalendarza im-
prez PZLA na rok 2022. Z dużym 
prawdopodobieństwem będzie 
to pierwsza połowa września 
2022 r. — informuje portal 
internetowy UM Iława (miasto-
ilawa.pl). Przed organizatorami 
biegu zatem mnóstwo pracy, 
być może trzeba będzie zmienić 
trasę Iławskiego Półmaratonu 
na mistrzostwa. Na szczegóły 
przyjdzie jednak czas, do tema-
tu wrócimy.  zico

REKORDOWY KUBA I KAROLINA 
(JUŻ PĄCZKOWSKA)
PODNOSZENIE CIĘŻARÓW\\\ W Siedlcach, które są jednym z najważniejszych ośrodków sportów siłowych w Polsce, odbyły 
się zawody Pucharu Świata federacji XPC. Startowali w nich, i to z sukcesami, iławianie Karolina i Jakub Pączkowscy. Tak, tak 
— Kuba i Karolina to małżeństwo!

O 
parze siłaczy pisali-
śmy nie tylko przy 
okazji kolejnych 
sukcesów zawod-
niczki i  zawodnika 

Mendelejew Team, ale także 
po zakończeniu głosowania 
w  ostatniej edycji nasze-
go plebiscytu sportowego. 
W Złotej Dziesiątce kategorii 
indywidualnej (Sportowiec) 
znalazł się zarówno Kuba 
(2. miejsce), jak i  Karolina  
(9. miejsce). Po raz pierwszy 
w historii w gronie laureatów 
mieliśmy narzeczeństwo, któ-
re już teraz jest po ślubie. 

Plebiscyt to jednak tylko za-
bawa, solą sportu są treningi 
i zawody. W Siedlcach odbył 
się jeden z  najważniejszych 
startów pary z  Iławy w  tym 
roku. — Zawody odbędą się 
według zasad i  przepisów 
obowiązujących w Federacji 
XPC Poland. Będą to zawo-
dy otwarte dla wszystkich 
chętnych —  zawodniczek 
i  zawodników, bez względu 
na przynależność (lub jej 
brak) do jakichkolwiek fede-
racji i związków sportowych. 
Będą mogli oni uczestniczyć 
w rywalizacji, bez dyskrymi-
nowania ich za tę, a nie inną 

przynależność, ponieważ ideą 
sportu jest jednoczyć, a  nie 
dzielić —  można było prze-
czytać przed zawodami na 
stronie federacji XPC. Zawo-
dy miały charakter otwarty, 
w efekcie wystartowali w nich 
przedstawiciele i przedstawi-
cielki aż 15 narodowości. 

Zaczynamy od Karoliny 
Pączkowskiej i jej srebrnego 
medalu. Pochodząca z Wi-
kielca (gm. Iława) a miesz-
kająca od kilku lat w Iławie 
zawodniczka wywalczyła 
drugie miejsce w kategorii 
Junior U-23 do 60 kg. Na 
trójbój siłowy, jak nazwa 
nam podpowiada, składają 
się trzy elementy. W  przy-
siadzie Karola uzyskała 
wynik 87,5 kg, w wyciskaniu 
leżąc 45 kg, a  w martwym 
ciągu zaliczyła próbę na 
127,5 kg.

Kuba po raz pierwszy 
w  swoim życiu startował 
w  kategorii senior, wiek ju-
niora już mu się skończył. 
Poza tym iławianin postano-
wił podnieść sobie poprzeczkę 
i wystartował tym razem nie 
w kategorii 82 kg, tylko w ka-
tegorii zawodników ważących 
do 90 kilogramów. 

— DŁUGO SIĘ 
ZASTANAWIAŁEM PRZED 
TYMI ZAWODAMI W JAKIEJ 
KATEGORII WYSTARTOWAĆ. 
PADŁO NA 90 KG, BO 
TAK NAPRAWDĘ SWOJE 
NAJLEPSZE WYNIKI 
W KATEGORII NIŻSZEJ 
JUŻ ZROBIŁEM 
— MÓWI PĄCZKOWSKI. 

— Pomimo tego, że z wyni-
kami uzyskanymi w Siedlcach 
wygrałbym w kategorii do 82 
kg, to i tak wolałem wystarto-
wać w cięższej kategorii, zmie-
rzyć się z lepszymi przeciwni-
kami i poprawić swoje rekordy. 
To trzecie miejsce daje mi 
większą frajdę, niż wygranie 
„82” — dodaje iławianin.

Ostatecznie Kuba zajął trzecie 
miejsce w zawodach PŚ XPC. 
Pączkowski osiągnął następu-
jące wyniki: przysiad — 262.5 

kg, wyciskanie leżąc — 165 kg, 
martwy ciąg — 282.5 kg. Każdy 
z tych rezultatów jest jego no-
wym rekordem życiowym!

— Drugie miejsce było jesz-
cze w moim zasięgu, jednak 
szans na wygraną i  zajęcie 
pierwszego miejsca nie było 
już żadnych. Uważam, że jak 

na debiut to były to zawody 
idealne —  ocenia zawodnik 
z Iławy.

W 2021 roku Pączkowscy 
już nie zamierzają nigdzie 
startować. Natomiast już 
w 2022 Jakub planuje rozpo-
częcie przygody z zawodami 
strongmenów.  Mateusz Partyga

Karolina Pączkowska wywalczyła drugie miejsce w kategorii 
Junior U-23 do 60 kg

Jakub Pączkowski zajął trzecie miejsce w kat. senior -90 kg
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