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NAWAŁNICA ZNISZCZYŁA ŁÓDKI I SAMOCHODY
WYDARZENIA\\\ Nawałnica przez nasz powiat przeszła 14 sierpnia, ale jeszcze 15 trwało usuwanie jej skutków. Łącznie straż pożarna 
wyjeżdżała do 27 zdarzeń na terenie całego powiatu. W większości były to powalone drzewa i usuwanie konarów m.in. z jezdni.

Jak mówi rzecznik 
prasowy komendy 
powiatowej Państwo-

wej Straży Pożarnej st. kpt. 
Krzysztof Rutkowski, naj-
gorsza sytuacja była w Sie-
mianach, gmina Iława. 
–  Drzewa pod wpływem 
wiatru powywracały się 
na samochody osobowe, 
dość mocno je przygnia-
tając – mówi rzecznik. Na 
szczęście ludziom nic się 

nie stało. 
Nadleśnictwo Susz in-

formowało o  zamkniętej 
ścieżce edukacyjnej prowa-
dzącej nad Jezioro Jasne, 
właśnie z powodu wiatro-
łomów. W chwili wydania 
tego numeru ścieżka jest 
już dostępna.

– Osób poszkodowanych 
nie było w żadnym ze zda-
rzeń. Jedną z  poważniej-
szych sytuacji mieliśmy 

też w Kazanicach w gminie 
Lubawa, gdzie wiatr zerwał 
blachę z  budynku gospo-
darczego – dodaje st. kpt. 
Rutkowski. 

Także w gminie Lubawa 
na dachu kościoła w Zło-
towie zostały uszkodzone 
dachówki. W Ogrodzieńcu 
w gminie Kisielice zawalił 
się drewniany budynek go-
spodarczy.

Edyta Kocyła-PawłowskaW Siemianach drzewa kładły się na samochody
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NOWY DYREKTOR SZPITALA 
WYBRANY, ALE NIEOFICJALNIE
SŁUŻBA ZDROWIA\\\ Wiadomo już, kto wygrał konkurs na nowego dyrektora szpitala powiatowego 
w Iławie. Pracę rozpocznie w październiku.

Sytuacja w  Powia-
towym Szpitalu 
w  Iławie wygląda 
następująco: do-

tychczasowa dyrektorka 
szpitala Iwona Orkiszew-
ska rozstanie się ostatecz-
nie z  placówką z  końcem 
września. Nie świadczy 
obecnie pracy.

Jak informowaliśmy, 
jej obowiązki do końca 
września przejął wice-
dyrektor ds. lecznictwa 
Jerzy Kruszewski. Kon-
kurs na nowego dyrektora 
szpitala (w którym brały 
udział cztery osoby) został 
rozstrzygnięty, ale nie ma 
jeszcze uchwały zarządu 
w tej sprawie. Wygrał Ja-
cek Zachariasz z Olsztyna.

Ile będzie zarabiać nowy 
dyrektor?
Przewodniczący komisji 

konkursowej i wicestarosta 

Marek Polański powiedział 
nam, że zwycięzca już został 
poinformowany o wygranej. 
Umowy jeszcze nie ma. 

– Czekamy na szefa, aż 
wróci z urlopu. W uchwa-
le zarządu powiatu (któ-
ry jest organem prowa-

dzącym szpitala - przypis 
red.) musi być podana 
wysokość pensji dyrek-
tora, a to musi uzgodnić 
starosta. To on odpo-
wiada jednoosobowo za 
płace –  podkreśla wice-
starosta. 

– Zarząd będzie tę kwotę 
akceptował lub nie, nato-
miast o  tym, jaką kwotę 
wpisać do uchwały, decy-
duje starosta –  mówi Po-
lański. 

Jacek Zachariasz sprawu-
je obecnie funkcję wicedy-
rektora ds. inwestycyjno-
-eksploatacyjnych Szpitala 
Zespolonego w Olsztynie. 
Pracę w Iławie rozpocznie 
1 października. 

 eka

Jacek Zachariasz, z-ca dyrektora ds. administracyjno-eksploatacyjnych MSZ w Olsztynie
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POSZUKIWANI WOLONTARIUSZE
SPOŁECZEŃSTWO\\\ Choć coroczna akcja pomocowa dla najbardziej potrzebujących pomocy Szlachetna Paczka fi nał będzie 
miała tuż przed świętami Bożego Narodzenia, to już potrzebni są ludzie, którzy stworzą struktury i pokierują działaniami.

Jak informuje me-
nadżerka opera-
cyjna Szlachetnej 
Paczki na nasze wo-

jewództwo Justyna Wysz-
kowska-Zając, w  Suszu 
w  powiecie iławskim po-
szukiwany jest lider. 

– CHODZI O OSOBĘ, 
KTÓRA „URUCHOMI” TEN 
REJON I W TEN SPOSÓB 
BĘDZIE MOŻNA DOTRZEĆ 
DO OSÓB W POTRZEBIE, 
TAM MIESZKAJĄCYCH. 
NATOMIAST W IŁAWIE 
POTRZEBNI SĄ 
WOLONTARIUSZE. 

Tutaj liderką jest ponow-
nie Martyna Wyżlic, miej-
ska radna. 

Co będzie należeć do 
zadań poszukiwanych 
osób?
Wolontariusz/_ka Paczki
Spotyka się z Rodzinami, 
które potrzebują pomocy
Bez Wolontariuszy nie by-

łoby Szlachetnej Paczki, 
to  dzięki nim Paczka do-
ciera bezpośrednio do osób 
żyjących w biedzie. W całej 
Polsce potrzeba ich ok. 
11 tys.

Współpracuje z Darczyńcą
Wolontariusz/_ka odwie-

dza rodziny w  potrzebie 
w swojej okolicy – pozna-
je ich historie i decyduje, 
jaka pomoc będzie najlep-
szą formą wsparcia. Kiedy 
Darczyńca decyduje się 
na  przygotowanie paczki 
– wspiera radą.

Koordynuje dostarczenie 
paczki
W  czasie grudniowe-

go „Weekendu Cudów” 
przejmuje paczkę od Dar-
czyńców i pomaga dostar-
czyć ją  Rodzinie, którą 
ma pod opieką. W kolejnych 
tygodniach wspiera Rodzi-
nę w usamodzielnieniu się.

Kim jest Wolontariusz
/_ka Szlachetnej Paczki 
i czym się zajmuje?
Wolontariusze Szlachet-

nej Paczki to te osoby, 
które są najbliżej potrze-
bujących. To właśnie oni 
spotykają się z Rodzinami, 
poznają ich historie i – na 
ile to możliwe – wspierają 
ich w  dążeniu do samo-
dzielności. Wolontariusz/_
ka jest również łącznikiem 
między osobami w potrze-
bie a Darczyńcami –  to 
właśnie on/_ona przekazu-
je Rodzinie paczki przygo-
towane przez Darczyńców. 
W tych, często niełatwych, 
działaniach Wolonta-
riusz/_ka nigdy nie jest 
sam/_a. Ma wsparcie Li-
dera/_ki, a także zespołu 
Wolontariuszy. Dobra at-
mosfera, wzajemne wspar-
cie i wymiana doświadczeń 
w rejonie pozwalają wspól-
nie mądrze pomagać. 

Wśród najważniejszych 
zadań Wolontariuszy są:

Wdrożenie się w  rolę 
i  zadania poprzez uczest-
nictwo w warsztacie wdro-
żeniowym oraz zapoznanie 
się z e-learningami (e-lear-
ningi są dostępne na plat-
formie Paczki).

PRACA Z RODZINĄ 
– PRZED PODJĘCIEM 
DECYZJI O WŁĄCZENIU 
RODZINY DO 
SZLACHETNEJ PACZKI 
WOLONTARIUSZ ODBYWA 
Z NIĄ CO NAJMNIEJ DWA 
SPOTKANIA. 

Tworzy anonimowy opis 
Rodziny, który widzą póź-
niej Darczyńcy na stronie 
www oraz utrzymuje kon-
takt z Darczyńcą/_czynią, 
odpowiadając na pojawia-
jące się pytania o potrzeby 
Rodziny. Wolontariusze 
spotykają się z  jedną Ro-
dziną lub kilkoma – sami 

decydują, na ile mogą 
się zaangażować.

Współtworzenie rejonu 
Paczki – poza pracą z Ro-
dziną współpracuje się 
również z  Liderem/_ką 
rejonu oraz innymi Wo-
lontariuszami w  okolicy 
m.in. w  przygotowaniu 
magazynu na Week-
end Cudów.

Lider/_ka Zespołu 
Wolontariuszy
Koordynuje działania 
rejonu Paczki
Jest lokalnym sercem 

Paczki. Organizuje pracę 
jednego z  700 rejonów, 
w których realizowana jest 
nasza pomoc, koordynuje 
działania Wolontariuszy, 
aby były efektywne i zgod-
ne ze standardami Paczki 
oraz zasadami mądrej po-
mocy.

Reprezentuje Paczkę 
w swojej okolicy
To  Lider/_ka we  współ-

pracy z  lokalnymi wła-
dzami, służbami i instytu-
cjami zbiera informacje 
o  osobach oraz  rodzinach 

żyjących w biedzie i wysy-
ła do nich Wolontariuszy. 
To on/_a napędza machi-
nę pomocy.

Organizuje Weekend 
Cudów w rejonie
W  okresie Weekendu 

Cudów (grudzień) dba 
o to, aby dany rejon miał 
miejsce na magazynowa-
nie paczek oraz  tworzy 
plan ich dostarczenia 
do Rodzin.

Kim jest Lider/_ka Paczki 
i czym się zajmuje?
Lider/_ka to osoba, któ-

ra w swoim rejonie (lokal-
nym środowisku) zarządza 
zespołem Wolontariuszy 
odwiedzających Rodziny 
i poszczególnymi zadania-
mi, dzięki którym w danej 
okolicy Szlachetna Paczka 
może się odbyć.

Jak to wygląda 
w praktyce?
Lider/_ka buduje ze-

spół Wolontariuszy – po-
zyskuje ich, rekrutuje, 
dba o wdrożenie do roli. 
Zarządza również swoim 

zespołem: integruje, de-
leguje zadania, wspiera, 
motywuje. Szlachetna 
Paczka, to nie tylko gru-
dniowy Weekend Cudów, 
działania w niej są roz-
łożone na kolejne etapy 
i zadania. Rolą Lidera/_
ki jest takie zarządzanie, 
by wszystkie zadania 
zostały właściwie zreali-
zowane, a Rodziny otrzy-
mały pomoc.

Lider/_ka nie wykonuje 
wszystkich zadań samo-
dzielnie. Ma zespół, z któ-
rym współpracuje, może 
liczyć również na wsparcie 
innych, bardziej doświad-
czonych Liderów-Wolon-
tariuszy.

WŚRÓD ZADAŃ, JAKIE 
SĄ DO ZREALIZOWANIA 
W PACZCE, 
MOŻNA WYMIENIĆ 
M.IN. POZYSKANIE 
HISTORII RODZIN, KTÓRE 
POTRZEBUJĄ WSPARCIA 
SZLACHETNEJ PACZKI 
(WE WSPÓŁPRACY 
Z LOKALNYMI 
INSTYTUCJAMI 
NP. MOPS CZY 
STOWARZYSZENIAMI 
DZIAŁAJĄCYMI 
W LOKALNYM 
ŚRODOWISKU), 
PRZEPROWADZENIE 
DZIAŁAŃ 
POZYSKUJĄCYCH 
DARCZYŃCÓW 
DLA RODZIN, 
PRZYGOTOWANIE 
WEEKENDU 
CUDÓW, W CZASIE 
KTÓREGO RODZINY 
OTRZYMUJĄ PACZKI, 
PODSUMOWANIE PRACY 
W REJONIE.

Wolontariusze zgodnie 
twierdzą, że zaangażowa-
nie w Szlachetną Paczkę 
pozwala im rozwijać róż-
ne kompetencje, takie jak: 

organizacja czasu, praca 
w zespole, zarządzanie 
ludźmi, praca projektowa. 

WOLONTARIUSZE 
NABYWAJĄ RÓWNIEŻ 
UMIEJĘTNOŚCI 
INTERPERSONALNYCH 
I KOMUNIKACYJNYCH, 
SĄ BARDZIEJ OTWARCI 
I MAJĄ POCZUCIE, 
ŻE ICH DZIAŁANIE MA 
REALNY WPŁYW NA 
ŻYCIE INNYCH LUDZI. 

Umiejętności te nabywa-
ją zarówno podczas pracy 
z Rodzinami, działań z ze-
społem Wolontariuszy, 
jak i  korzystając z  ofero-
wanych szkoleń z zakresu 
zarządzania, komunikacji 
i innych dziedzin.

Jakie wymagania trzeba 
spełnić, by zostać 
Wolontariuszem/_ką?
Dolna granica wieku to 

ukończone 16 lat, górna 
granica nie istnieje.

WOLONTARIUSZE 
I WOLONTARIUSZKI 
TO OSOBY W RÓŻNYM 
WIEKU, Z RÓŻNYM 
DOŚWIADCZENIEM 
ZARÓWNO ŻYCIOWYM, 
JAK I ZAWODOWYM. 
DZIĘKI TAKIEJ 
RÓŻNORODNOŚCI, 
WOLONTARIUSZE MOGĄ 
UCZYĆ SIĘ OD SIEBIE 
NAWZAJEM I JESZCZE 
EFEKTYWNIEJ POMAGAĆ 
POTRZEBUJĄCYM.

Jeżeli masz więcej niż 
16, a  mniej niż 18 lat 
to Twój opiekun/rodzic 
musi wyrazić pisemną zgo-
dę na Twój udział w wo-
lontariacie.

(na podstawie informacji 
Szlachetnej Paczki) eka
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Liderką w Iławie jest radna miejska Martyna Wyżlic
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ZŁOTA TARKA 2022
KULTURA\\\ Po latach przerwy do Iławy powrócił konkurs o Złotą Tarkę. Wygrał 
21-latek ze swoim bandem. Przez trzy dni miasto rozbrzmiewało muzyką.

Tegoroczny Festiwal 
Jazzu Tradycyjne-
go Old Jazz Mee-
ting rozpoczął się 

wernisażem prac Agaty 
Topolewskiej oraz paradą 
jazzową ulicami miasta.

Piątek podczas Złotej 
Tarki wiązał się zawsze 
z  konkursem. Niestety, 
przez kilka lat nie był on 
organizowany, a  wrócił 
w  tym roku, podczas 51 
Festiwalu. W jury zasiedli 
znakomici muzycy i  pro-
pagatorzy jazzu, m.in.: 
Wiesław Pieregorólka, 
Krzysztof Wilski, Paweł 
Brodowski, Grzech Pio-
trowski. 

Całość prowadził trady-
cyjnie Paweł Sztompke.

W tym roku publiczność 
zgromadzona w  amfi tea-
trze im. Louisa Armstron-
ga w  Iławie wysłuchała 
czterech wykonawców: 
Laury Godziejewskiej, któ-
ra już 5 lat temu wystąpiła 
na iławskiej scenie; Zuzan-
ny Wojnickiej, która poza 
śpiewaniem jest operato-
rem filmowym (obu pa-
niom towarzyszył ten sam 
zespół), Natalii Capelik, 
laureatki programów tele-
wizyjnych Voice of Poland 
i Mam Talent, z zespołem 
Muianga Band. Ostatnim 
konkursowiczem był ze-
spół Ignacy Wendt Band, 
jako jedyny występujący 
bez wokalisty. I to właśnie 
ostatniego wykonawcę jury 
wybrało jako zwycięzcę 
konkursu. Zwycięzcy otrzy-
mali czek na 10.000 zł.

Drugie miejsce (i czek na 
3.000 zł) otrzymała Nata-
lia Capelik. Dwa wyróżnie-
nia i po 1.000 zł nagrody fi -
nansowej otrzymały: Laura 
Godziejewska i  Zuzanna 
Wojnicka. Ich wysoki po-
ziom podkreślał zarówno 
dyrektor artystyczny Fe-
stiwalu Grzech Piotrowski, 
jak i przewodniczący jury 
Piotr Schmidt. Dyrektor 

artystyczny dodatkowo 
podkreślał, że w tym roku 
nowością jest konieczność 
przygotowania nie tylko 
standardu polskiego i ob-
cojęzycznego, ale także 
kompozycji własnej. Ten 
wymóg musiał spełnić 
każdy wykonawca zakwa-
lifikowany do konkursu. 
– Liczyła się dla nas jakość 
wykonawców, a  nie ich 
ilość – mówił Grzech Pio-
trowski. I  dlatego dodat-
kowo wyróżniono Natalię 
Capelik i  Muianga Band, 
przekazując muzykom 
dodatkowe 1.000 zł za naj-
piękniejszy utwór własny.  

Wszyscy otrzymali sta-
tuetki autorstwa iławskie-
go artysty Rafała Szulca. 
A  laureaci dwóch pierw-
szych miejsc także zapro-
szenia na festiwale jazzowe 
w kraju.

Dwutomową monogra-
fi ę na temat Złotej Tarki 
wydano krótko przed te-
gorocznym Festiwalem. 
Dlatego wykorzystano 
możliwość podziękowania 
jej twórcom. I tak na scenę 
weszli: Adam Ludwiczak 
(odpowiedzialny za iław-
ską część książki), Krzysz-
tof Wilski, Witold Mirski 
(który mówił, że czuje się 
tu jak w  domu), Wojtek 
Bartkowski (twórca pla-

katów, który wyróżnienie 
dedykował Stanisławowi 
Cejrowskiemu), Ada Bart-
kowska, Krzysztof Niżyń-
ski z Klubu Stara Stodoła 
(poprzednia lokalizacja 
Tarki) oraz Aleksander 
Pałac (twórca telewizyjny). 

Na scenie amfi teatru tego 
wieczora grała też Brass 
Federacja, która wcześ-
niej prowadziła paradę. 
Z utworami ze swojej naj-
nowszej płyty „Nika sings 
Ella” wystąpiła Nika Lu-
bowicz. Ostatnio w Iławie - 
w 2010 r., wówczas została 
laureatką nagrody głównej 
– „Złota Tarka” oraz Nagro-
dy Dyrektora Artystyczne-
go Festiwalu.

Dokładnie w  dniu kon-
certu na rynku pojawiła 
się jej płyta, na której śpie-
wa utwory Elli Fitzgerald. 
Jako „all stars” wystąpili 
m.in.: Wiesław Pierego-
rólka (który nawet śpie-
wał) i Henryk Miśkiewicz 
na saksofonie.

Koncert główny sobot-
niego wieczoru podczas 51. 
Festiwalu Jazzu Tradycyj-
nego to uczczenie stu lat 
polskiego jazzu. Dlaczego 
akurat 100 lat - o tym mó-
wił ze sceny Paweł Bro-

dowski, redaktor naczel-
ny Jazz Forum. Pierwsza 
część wieczoru to utwory 
z polskich fi lmów, bo one 
najlepiej ilustrują historię 
polskiego jazzu, jak powie-
dział dyrektor artystyczny 
Festiwalu, Grzech Pio-
trowski. 

Wystąpili m.in.: Janusz 
Szrom, Ada Kiepura, 
Bernard Maseli, Tamara 
Behler. 

Druga część koncertu ga-
lowego to: Ewa Bem, któ-
ra w Iławie na Złotej Tarce 
bywa regularnie, Hanna 
Banaszak oraz Gunhild 
Carling, która na Tarkę 
przyjeżdżała zawsze, jesz-
cze jako dziewczynka, z ro-
dziną. Tym razem nie było 
inaczej, lecz to ona zebrała 
rodzinny zespół. 

Frekwencja w amfi teatrze 
im. Louisa Armstronga? 
Jak za starych dobrych 
czasów! 

Następnie, już po koncer-
tach w amfi teatrze tuż nad 
brzegiem Małego Jeziora-
ka, najwytrwalsi spotkali 
się na jam session w par-
ku miejskim.

Ostatni dzień festiwalu to 
msza gospel w amfi teatrze. 

Edyta Kocyła-Pawłowska

Parada jazzowa

Zwycięzcy konkursu: Ignacy Wendt (pierwszy z prawej), 
Natalia Capelik (w środku) oraz Laura Godziejewska

Frekwencja w piątek nie była tak zadowalająca, jak w sobotę

Bogdan Wojciech Bartkowski (z ręką w górze)

Adam Ludwiczak
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ZAGRALI, BY UCZCIĆ PAMIĘĆ BOGDANA OLKOWSKIEGO
KULTURA\\\ Od 4 lat pod koniec sierpnia, odbywają się muzyczne inicjatywy z udziałem osób grających na instrumentach dętych.

W niedzielę 21 sierp-
nia w  iławskim 
parku przy żabie 

odbył się koncert Orkiestry 
Dętej AMODII „Gramy, 
bo kochamy” – muzyczne 
wspomnienie kapelmi-
strza Bogdana Olkowskie-
go. Wieloletni kapelmistrz 
Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej przy Zespole Szkół 
im. Bohaterów Września 
1939 r. w Iławie, śp. Bog-

dan Olkowski zmarł 25 
sierpnia 2018 r. Już po raz 
drugi koncert, który jest 
muzycznym hołdem zło-
żonym Jego pamięci, zor-
ganizowała Orkiestra Dęta 
AMODII, w której składzie 
w większości grają byli

uczniowie pana Bogdana 
Olkowskiego. „Gramy, bo 
kochamy” –  hasło wielo-
krotnie powtarzane podczas 
występu, jak mówią człon-

kowie orkiestry, można 
rozciągnąć o treść: „...bo Ty 
nas nauczyłeś tak kochać, 
bo Ty zaszczepiłeś w nas tę 
pasję”. Koncert, który jest 
wspomnieniem, powrotem 
do przeszłości, do młodo-
ści, stał się dla AMODII 
najważniejszym występem 
w roku. To właśnie z myślą 
o tym dniu są przygotowy-
wane i prezentowane pre-
mierowo nowe utwory.

Ku radości orkiestry 
i  rodziny pana Bogdana 
publiczność tego koncertu 
nigdy nie zawodzi. Iława 
pamięta... Orkiestra Dęta 
AMODII obiecuje, że gra 
i grać będzie. Zawsze ser-
decznie zaprasza publicz-
ność na swoje występy. 
W niedzielę również padły 
słowa: Do zobaczenia za 
rok, w  tym samym miej-
scu... Edyta Kocyła-PawłowskaCzłonkowie orkiestry
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PEŁEN AMFITEATR NA SOUNDLAKE FESTIVAL
KULTURA\\\ Daria Zawiałow, Kaśka Sochacka, Ralph Kaminski — taki zestaw artystów jest idealnym przepisem i gwarantem na zapełnienie 
widowni. Gwiazdy polskiej muzyki przyciągnęły tłumy fanów na Soundlake Festival, co też świadczy o dobrym wyczuciu organizatorów.

Położony nad brze-
giem Małego Jezio-
raka amfiteatr im. 
Louisa Armstronga 

zapełnił się po brzegi. Bilety 
na Iława Soundlake Festival 
bardzo szybko rozeszły się 
wśród fanów muzyki i twór-

czości Ralpha Kaminskiego, 
Kaśki Sochackiej i Darii Za-
wiałow. 

Na widowni zasiadło aż 
1800 osób! Oczywiście, nie 
tylko z Iławy i okolic — taki 
zestaw gwiazd przyciągnął 
fanów muzyki również z in-

nych miejscowości. I — co 
ważne i warte podkreślenia 
— była to publiczność żywo 
reagująca na wykonania 
kolejnych utworów, czynnie 
uczestnicząca w koncertach, 
co w Iławie wcale taką nor-
mą nie jest.

Festiwal zakończył się 
w nocy z soboty na niedzielę 
(30/31 lipca). Jak się jednak 
okazuje, już trwają prace 
nad edycją 2023 Iława So-
undlake Festiwal.  

— Jesteśmy w trakcie przy-
gotowań przyszłorocznego 

festiwalu, pracujemy m.in. 
nad doborem artystów na 
kolejny Soundlake — mówi 
w rozmowie z nami burmistrz 
Iławy, Dawid Kopaczewski.

— Zauważyłem zresztą, że 
już w trakcie wczorajszego 
koncertu wśród publicz-

ności pojawiały się rozmo-
wy na temat wykonawców, 
którzy powinni wystąpić na 
naszym festiwalu w  przy-
szłym roku. Czyli jest dla 
kogo robić Iława Soundlake 
— dodaje burmistrz Kopa-
czewski. zico
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ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA
HISTORIA\\\ Także w Iławie upamiętniono rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Uroczystości odbyły się na placu przy ratuszu.

Harcerze rozdawali fl a-
gi Polski, a tymczasem 
przy iławskim ratuszu 

zbierali się mieszkańcy i tu-
ryści. Gości, w obecności or-
ganizacji kombatanckich, 
władz miasta, gminy i po-
wiatu oraz przedstawicieli 
służb mundurowych (w 
tym pocztów sztandaro-

wych) przywitał komendant 
iławskiego hufca ZHP Piotr 
Jakimowicz. Równo o 17:00 
nie tylko przy ratuszu, ale 
i w innych punktach mia-
sta rozległ się dźwięk syren. 
Odśpiewano hymn Polski. 
W ten sposób uczczono 78 
rocznicę wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego. 

Do mikrofonu podszedł 
burmistrz Dawid Kopa-
czewski. Mówił o  tym, że 
trwający ponad 2 miesią-
ce zryw niepodległościowy 
przyniósł straty w wysoko-
ści ok. 200 tysięcy cywili 
i  ok. 18 tysięcy żołnierzy. 
Mówił też, że pamięć o Po-
wstaniu to dziedzictwo, 

które powinno nas umac-
niać. I oby nie zapomniały 
o tym kolejne pokolenia. 

Następnie głos zabrała iła-
wianka Zenona Suwińska, 
która miała 4 lata, gdy wy-
buchło Powstanie, a miesz-
kała wówczas z  rodziną 
w  Warszawie. Przekaz, 
który niosła jej wypowiedź, 

był pełen emocji. Przytacza-
ła wspomnienia bardziej 
rodziców, niż swoje, bo 
jako dziecko nie wszystko 
rozumiała. Mówiła przy 
ratuszu: – Proszę, błagam, 
nigdy więcej wojny. 

Piotr Jakimowicz także 
przypomniał historię Po-
wstania, które trwało 63 

dni, a jego celem było wy-
zwolenie stolicy spod wła-
dzy niemieckiego okupanta.

Po przemówieniach 
przedstawiciele władz i or-
ganizacji złożyli kwiaty pod 
tablicą na elewacji ratusza, 
upamiętniającą setną rocz-
nicę odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. eka

NIE ZABRAKŁO AWANSÓW I ODZNACZEŃ
WYDARZENIA\\\ Uroczyste obchody Święta Policji odbyły się w Iławie 8 sierpnia. Z tej okazji tuż po mszy św. w amfi teatrze 
w pełnym umundurowaniu policjanci odbierali odznaczenia i akty mianowania na wyższe stopnie.

24 lipca 1919r. 
p r z y j ę t o 
ustawę o Po-
licji  Pań-

stwowej, określała ona 
zasady organizacyjne i pod-
stawowe zadania policji. Tę 
datę co roku celebrują poli-
cjanci z całego kraju, w tym 
i z naszego powiatu. Z  tej 
okazji 8 sierpnia odbyły się 
uroczyste obchody Święta 
Policji. Najpierw w  tzw. 
czerwonym kościele, czyli 

w parafi i pw. Przemienie-
nia Pańskiego odprawiona 
została msza św. w intencji 
policji. Ks. Marian Florek, 
proboszcz parafi i pw. Brata 
Alberta w Iławie i kapelan 
policji z naszego powiatu, 
w  kazaniu mówił m.in. 
o trudzie oddzielania dobra 
od zła w pracy policyjnej. 
Podkreślał, że policjant to 
musi być człowiek odważ-
ny i  uczciwy. Zalecał też 
rozdzielanie życia prywat-

nego, rodzinnego, od pracy. 
Następnie w amfi teatrze 

im. Louisa Armstronga 
odbył się uroczysty apel 
z  wyróżnieniami, awan-
sami i  podziękowaniami. 
Przybyli nie tylko policjan-
ci i pracownicy cywilni Ko-
mendy Powiatowej Policji, 
ale i przedstawiciele władz, 
służb również dbających 
o bezpieczeństwo, emery-
towani policjanci, w  tym 
poprzedni komendanci 

policji, a także rodziny po-
licjantów.

Kolejnym punktem był 
piknik prewencyjny tuż 
obok amfi teatru, nad Ma-
łym Jeziorakiem. Można 
było poćwiczyć pierwszą 
pomoc, zjeść watę cukrową 
lub kawałek mięsa. Nie za-
brakło oczywiście grochów-
ki. Zainteresowani pracą 
policji mogli się przyjrzeć 
policyjnym sprzętom.

Edyta Kocyła-Pawłowska
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WOJSKO WRACA DO OSTRÓDY 
– OGŁOSIŁ MINISTER BŁASZCZAK W IŁAWIE
WYDARZENIA\\\ Piknik wojskowy, który odbył się w Iławie, cieszył się sporym powodzeniem. Wiele osób, w tym turystów, czekało na 
przybycie wicepremiera i ministra obrony Mariusza Błaszczaka. Ten faktycznie przybył i ogłosił powrót wojska do pobliskiej Ostródy.

Jednostka wojskowa 
w Ostródzie została 
zlikwidowana w la-
tach 90., a  kosza-

ry –  zdemilitaryzowane. 
W Ostródzie istnieje obec-
nie tylko Wojskowe Cen-
trum Uzupełnień. Jednak, 
na fali ostatnich wydarzeń, 
jednostka ma zostać reak-
tywowana. Ogłosił to mini-
ster obrony narodowej Ma-
riusz Błaszczak na pikniku 
wojskowym w  Iławie 13 
sierpnia. Piknik zorgani-
zowano z okazji obchodów 

Święta Wojska Polskiego.
Minister przybył do Iła-

wy około 16:30. Przywitał 
się z obecnymi wojskowy-
mi, posłami Zbigniewem 
Babalskim i  Robertem 
Gontarzem oraz samo-
rządowcami, w  tym bur-
mistrzem Iławy Dawidem 
Kopaczewskim, wójtem 
gminy Iława Krzysztofem 
Harmacińskim, zastępcą 
starosty Markiem Polań-
skim, radnymi miejskimi 
Andrzejem Rykaczewskim 
i  Ryszardem Forysiem, 

a także powiatowym – Pio-
trem Jackowskim.

Następnie w  obstawie 
ochrony i ofi cjeli minister 
przespacerował się po te-
renie pikniku, zatrzymując 
przy każdym stanowisku, 
witając i robiąc sobie zdję-
cia z mieszkańcami i tury-
stami. 

Podczas zorganizowanej 
na placu konferencji pra-
sowej z udziałem mediów 
i lokalnych, i regionalnych, 
i  ogólnopolskich, mini-
ster Błaszczak w  krótkim 

przemówieniu ogłosił, 
że 16. Pomorska Dywizja 
Zmechanizowana Woj-
ska Polskiego zostanie 
wzmocniona czołgami 
K2, zamówionymi w Korei, 
a  zostaną one ulokowane 
w  Ostródzie. –  Wojsko 
wraca do Ostródy – mówił 
minister, co gestem „OK” 
podkreślił Zbigniew Babal-
ski, który o powrót wojska 
do Ostródy, według słów 
ministra, zabiegał. Błasz-
czak mówił o wzmocnieniu 
wojska i odstraszeniu agre-

sora, czyli Rosji. – W związ-
ku z tym organizujemy pik-
niki w całym kraju – mówił. 
–  Jest to także świetna 
okazja do świętowania 
102 rocznicy zatrzymania 
przez naszych przodków 
wojsk radzieckich. 

Minister dziękował za 
obecność w Iławie wszyst-
kim zgromadzonym oraz 
za wypełnianie deklaracji 
przystąpienia do Wojsk 
Obrony Terytorialnej. 
W  momencie, gdy mówił 
te słowa, było ich już 20. 

Podkreślał także możli-
wości, jakie daje wojsko 
polskie: –  Jeśli ktoś ma 
trudny start, a jest ambit-
ny i  pracowity, to wojsko 
zapewni mu dobry start. 
Uposażenie początkowe 
to 4.560 zł, do tego możli-
wość zrobienia prawa jazdy 
czy studiów – zachęcał.

Wizyta ministra Błasz-
czaka w  Iławie jest jedną 
z  trzech w  naszym woje-
wództwie, którą odbyły się 
tego weekendu. 

Edyta Kocyła-Pawłowska
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SZANTY WRÓCIŁY NA DZIKĄ PLAŻĘ
WYDARZENIA\\\ Po przerwie ponownie piosenka żeglarska zagościła nad Dużym Jeziorakiem w Iławie, na plaży przy ul. Kajki. W poprzednich latach bowiem impreza odbywała się w amfiteatrze. 

Dopisała i  pogoda, 
i  wykonawcy, i  pub-
liczność wreszcie 

się rozkręciła i zaczęła się 
energicznie bawić i bliżej, 
i  dalej od sceny. Publicz-
ność bardzo chwaliła to 

miejsce, świetnie oddają-
ce klimat szant i piosenek 
żeglarskich słyszanych ze 
sceny. Wybór tzw. dzikiej 
plaży przy ul. Kajki w Iła-
wie był wyborem bardzo 
trafi onym, takie dało się 

słyszeć głosy wśród pub-
liczności. Był to właści-
wie powrót szant na dziką 
plażę, razem z  powrotem 
zespołu Banana Boat. 
Ostatnio wystąpili w  Iła-
wie właśnie tu, na scenie 

ustawionej  w tym samym 
miejscu w 2017 r. 

Tym razem panowie z Ba-
nana Boat wyszli na scenę 
jako zespół drugi w kolej-
ności, tuż za Kapitanem 
Thornem. Na fi nał zagrała 

grupa Trzecia Miłość. Ca-
łość prowadzili: Wojciech 
Harmansa i  Michał Gra-
matyka. Równocześnie za 
plecami publiczności, na 
placu zabaw górującym 
nad plażą, odbywały się 

animacje dla dzieci. „Pod-
wodną przygodę” przygoto-
wali MagMowcy. A całość 
zorganizowało Iławskie 
Centrum Kultury. Wstęp 
był bezpłatny.  

 eka

POEZJA ŚPIEWANA NA POSTEDÓWCE
KULTURA\\\W iławskiej Galerii Jazzowej ponownie spotkali się miłośnicy i wykonawcy poezji śpiewanej, a w szczególności 
– Edwarda Stachury. Do późnego wieczoru śpiewano utwory z głębokim przesłaniem.

W iławskiej Gale-
rii Jazzowej po-
nownie spotka-
li się miłośnicy 

i  wykonawcy poezji śpie-
wanej, a  w szczególności 
– Edwarda Stachury. 

Zarówno Edward Stachu-
ra zwany przez przyjaciół 
Stedem, jak i  jego poezja, 
jednak są żywe w pamięci 
iławian i turystów, zwłasz-
cza wśrod przybyłych na 
czwartą już poSTEDówkę.

Pomysł, który zrodził się 
w Miejskiej Bibliotece Pub-
licznej, przyjął się w  Iła-
wie na dobre. I  choć tym 
razem w Galerii Jazzowej 
zabrzmiało mniej samego 
Stachury, a więcej w ogó-
le poezji śpiewanej, to 
publiczności się bardzo 
podobało. Doceniła fakt, 

że wśród wykonywanych 
tego wieczora utworów 
sporo było tych autorskich, 
zwłaszcza wśród piosenek 
granych i śpiewanych przez 
Pawła Orkisza i Krzysztofa 
Napiórkowskiego. Janusz 
Król, jedyny w tym zesta-
wieniu iławianin, rozpo-
czął stawkę wykonawców, 
jak zwykle do swojego wy-
stępu dodając anegdotki.

Niezwykłego klimatu temu 
wieczorowi dodały źródła 
światła przystrajające drze-
wa, krzewy i elementy małej 
architektury. Zamontowane 
przez organizatora lampki, 
żarówki i świeczki tworzyły 
piękną atmosferę.

A przygotowane na tę oka-
zję śpiewniki, bransoletki 
z pacyfką i zakładki do ksią-
żek były dodatkowym smacz-

kiem. Całość prowadzili: dy-
rektorka Miejskiej Biblioteki 
Publicznej Kinga Groszkow-
ska oraz Grzegorz Olszewski, 
właściciel szkoły językowej.

Edward Stachura pierw-
szy raz przyjechał do miasta 
nad Jeziorakiem w  kwiet-
niu 1976 roku. Zakochał 
się w  pejzażu ziemi iław-
skiej, jak to wiele lat temu 
wspominał jego przyjaciel 

Wiesław Niesiobędzki, 
przez wiele lat kierujący 
iławską biblioteką. Ostatni 
raz Edward Stachura był 
w  Iławie w  styczniu 1979 
roku. Odbył wówczas kilka 
spotkań autorskich w klu-
bie „Pojezierza” w Miejskim 
Domu Kultury. Odwiedził 
też po raz kolejny Siemiany. 
W tamtejszym Klubie Rolni-
ka śpiewał swoje piosenki. 

Ta wieś w gminie Iława tak 
mu się spodobała, że gdy 
tylko usłyszał o  zamiarze 
utworzenia tu fi lii iławskiej 
biblioteki, zapowiedział, 
że z  tym miejscem zwiąże 
swoje życie. Niestety, kilka 
miesięcy później już nie żył 
- odebrał sobie życie.

Dodajmy, że biblioteka 
w Iławie od 1983 r. do 1995 
r. nosiła imię Stachury.  eka
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JESIENNE TARGI ROLNICZE „WSZYSTKO DLA ROLNICTWA” 
PRZENOSZĄ SIĘ NA LĄDOWISKO W GRYŹLINACH
WYDARZENIA\\\ To przedsięwzięcie o bogatej historii promujące rolnictwo i płody produkcji rolnej z regionu Warmii i Mazur. Będą one 
doskonałą okazją do skorzystania z porad specjalistów i doradców rolnych, wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z nowinkami 
technologicznymi w dziedzinie rolnictwa.

Na Targach prezen-
towane będą ma-
szyny i urządzenia 
rolnicze, pasze 

i dodatki paszowe, wyposa-
żenie budynków inwentar-
skich, zwierzęta hodowlane 
i ozdobne, nawozy i środki 
ochrony roślin, budowni-
ctwo, odnawialne źródła 
energii, krzewy i  rośliny 
ozdobne, wyposażenie 
ogrodów, żywność trady-
cyjna i  regionalna, prze-
twórstwo rolno-spożywcze 
oraz instytucje działające 
na rzecz rolnictwa i obsza-
rów wiejskich.

Równolegle z  Targami 
odbywać się będzie War-
mińsko-Mazurska Wysta-
wa Zwierząt Hodowlanych, 
na której swój bogaty doro-
bek zaprezentują hodowcy 
bydła mlecznego i mięsne-
go, koni oraz owiec i  kóz 
oraz międzynarodowa 
konferencja Forum Inno-
wacji podczas, której dobre 
praktyki prezentować będą 
grupy operacyjne z zagra-
nicy, a  eksperci branżowi 
przedstawią zastosowa-
nie nowych technologii 
w  praktyce rolniczej oraz 
wskażą nowe ścieżki roz-
woju w  oparciu o  anali-
zę trendów!

NOWE MIEJSCE 
ORGANIZACJI KOLEJNEJ 
EDYCJI JESIENNYCH 
TARGÓW ROLNICZYCH 
„WSZYSTKO DLA 
ROLNICTWA” TO PRZEDE 
WSZYSTKIM DUŻO 
WIĘKSZA POWIERZCHNIA 
WYSTAWIENNICZA ORAZ 
DOSKONAŁE WARUNKI 
KOMUNIKACYJNE. 

Położone przy drodze 
ekspresowej S51 lądowi-
sko w  Gryźlinach pozwo-
li Ośrodkowi na dalszy 

rozwój tego wydarzenia, 
Państwu –  wystawcom, 
zagwarantuje bardziej 
komfortowe warunki do 
prezentacji Państwa asor-
tymentu. To także dosko-
nałe warunki do prezenta-
cji warmińsko-mazurskich 
zwierząt hodowlanych 
w  dwóch halach namio-
towych o  powierzchni 
1000 m2 każda oraz setki 
miejsc parkingowych.

Wspólnie z   partne-
rami tego wydarzenia 
–  Powiatem olsztyńskim 
i Gminą Stawiguda – po-
dejmujemy działania, aby 
wydarzenie to zostało 
należycie skomunikowa-
ne środkami komunika-
cji publicznej.

3-4 września 2022 r. 
na terenie Lądowiska 
Gryźliny w Gryźlinach 

Program XXVIII Jesiennych 
Targów Rolniczych i War-
mińsko-Mazurskiej Wysta-
wy Zwierząt Hodowlanych 

Sobota 3.09.2022 r. 
09:00-17:00 Zwiedzanie stoisk 
wystawowych 
09:00-17:00 Warmińsko-
-Mazurska Wystawa Zwierząt 
Hodowlanych – wystawa byd-
ła ras mięsnych, bydła rasy 
polskiej czerwonej, alpak, 
zwierząt futerkowych, drobiu 
ozdobnego i gołębi rasowych 
(hale namiotowe) 
11:00-11:30 Uroczyste otwar-
cie XXVIII Jesiennych Targów 
Rolniczych „Wszystko dla 
rolnictwa” oraz Warmińsko-
-Mazurskiej Wystawy Zwierząt 
Hodowlanych (scena) 
10:00-12:30 Ocena bydła 
mlecznego – wybór czempio-
nów i wiceczempionów (hale 
namiotowe) 
12:30-14:00 Próba zaprzęgowa 
klaczy zimnokrwistych (hale 
namiotowe) 

15:00-16:00 Ocena hodowlana 
owiec – wybór czempionów 
i wiceczempionów (hale 
namiotowe) 
11:30-16:00 Występy arty-
styczne (scena) 
17.00 Zakończenie pierwszego 
dnia Targów i Warmińsko-
-Mazurskiej Wystawy Zwierząt 
Hodowlanych 

Niedziela 4.09.2022 r. 
09:00-17:00 Zwiedzanie stoisk 
wystawowych 
09:00-17:00 Warmińsko-
-Mazurska Wystawa Zwierząt 
Hodowlanych (hale namio-
towe) 
10:00-11:00 Konkurs Młodego 
Hodowcy (hale namiotowe) 
11:00-12:40 Uroczyste podsu-
mowanie konkursów (scena): 
l Najładniejsze Stoisko 
l Hit Targów 
l Najciekawsza zagroda edu-
kacyjna Warmii i Mazur 2022 
l Najlepsze gospodarstwo 
agroturystyczne z tradycjami 
l Konkurs na największą dynię 
l Najlepszy Doradca Ekolo-
giczny 
l Najlepsze gospodarstwo 
ekologiczne 

l Konkurs fotografi czny „Rol-
nictwo to moja pasja” 
l Doradca roku 
12:40-13:40 Występy arty-
styczne (scena) 
11:00-13:00 Czempionat źre-
biąt ras zimnokrwistych (hale 
namiotowe) 
13:00-14:30 Uhonorowanie 
hodowców prezentowanych 
zwierząt – prezentacja wy-
różnionych zwierząt na ringu 
(hale namiotowe) 
13:40-14:20 Pokaz cięcia drzew 
i krzewów owocowych (scena) 

14:20-14:50 Występy arty-
styczne (scena) 
17:00 Zakończenie Targów 
i Warmińsko-Mazurskiej Wy-
stawy Zwierząt Hodowlanych 

Program Forum Innowacji 
„Głód Jakości” 

Sobota 3.09.2022 r. 
10:00-11:30 SPOTKANIE 
BRANŻOWE: KONIE 
Wykład: Identyfi kacja i analiza 
trendów chowu i hodowli koni 
w Polsce Panel dyskusyjny 

12:00-13:30 SPOTKANIE 
BRANŻOWE: 
BYDŁO MIĘSNE I RASY 
ZACHOWAWCZE Wykład: 
Identyfikacja i analiza tren-
dów jakościowych produkcji 
wołowiny w Polsce 
Panel dyskusyjny 
14:00-15:30 SPOTKANIE 
BRANŻOWE: BYDŁO MLECZNE 
Wykład: Identyfi kacja i analiza 
trendów jakościowych pro-
dukcji mleka w Polsce 
Panel dyskusyjny 
16:00-17:30 SPOTKANIE 
BRANŻOWE: OWCE 
Wykład: Identyfi kacja i analiza 
trendów chowu i hodowli 
owiec w Polsce 
Panel dyskusyjny 

Niedziela 4.09.2022 r. 
10:00-10:10 Przywitanie gości 
Damian Godziński, Dyrektor 
WMODR z siedzibą w Olszty-
nie 
10:10-10:40 Perspektywa 
rozwoju sektora rolno-
-spożywczego w kontekście 
reformy i wdrażania Wspólnej 
Polityki Rolnej 
10:40-11:00 Wystąpienie 
przedstawiciela Krajowej 
Grupy Spożywczej S.A. 
11:00-11:30 Łańcuch dostaw 
oparty na technologii block-
chain Marcin Kowalski, Dyrek-
tor ds. Produktów i Wdrożeń 
Caruma Sp. z o.o. 
11:30-11:45 Token NFT jako 
certyfi kat autentyczności 
produktu Izabela Zawistow-
ska, Dyrektor ds. Rozwoju, 
Caruma Sp. z o.o. 
11:45-12:15 W poszukiwaniu 
żywności wysokiej jakości. 
O trendach żywieniowych 
w czasach kryzysowych 
Piotr Wasyluk, specjalista 
ds. projektowania usług, 
Wasyluk Projektowanie 
Kreatywne 
12:15-12:30 Praktyczne 
aspekty działania Sieci na 
rzecz innowacji w rolnictwie 
Przedstawiciel SIR
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ZAWSZE CHCIAŁA PRACOWAĆ Z DZIEĆMI 

– Droga do otwarcia gabi-
netu może nie była zbyt 
długa w sensie czasu, bo 
to trzy lata pracy w szkole. 
Ale w głowie pewnie od 
dawna to kiełkowało?
– Zacznijmy od tego, że 

pedagogika nie była moim 
pierwszym zawodowym 
wyborem. Najpierw pod-
jęłam studia z  zakresu 
bankowości i przez 10 lat 
pracowałam w banku. Po 
czym, kiedy adoptowałam 
dwójkę dzieci, stwierdzi-
łam, że warto byłoby po-
większyć swoją wiedzę, 
żeby im pomóc. Dlatego 
zdecydowałam się podjąć 
studia z zakresu pedagogi-
ki. Jeszcze wtedy nie my-
ślałam, że będę nauczycie-
lem. Kierowała mną chęć 
pomocy w wyrównywaniu 
braków, w  pokonywaniu 
trudności, z jakimi się bo-
rykają. Mają niepełnoobja-
wowy FAS, defi cyty uwagi, 
ADHD, zaburzenia inte-
gracji sensorycznej. Chcia-
łam więc jak najwięcej na 
ten temat wiedzieć, by 
te dysfunkcje usprawnić. 
Oprócz tego, że korzysta-
łam z pomocy specjalistów, 
to chciałam też z dziećmi 
pracować w domu.

Wciągnęłam się w  tryb 
studiów i stwierdziłam, że 
to jest to, co chciałabym 
w życiu robić. Na studiach 

licencjackich zostałam 
wiceprezydentem Parla-
mentu Studenckiego. Re-
aktywowałam także koło 
naukowe wydziału peda-
gogicznego, któremu prze-
wodniczyłam. Dawałam 
z siebie wszystko, zorgani-
zowałam nawet warsztaty 
dla studentów, nauczycie-
li i  rodziców, zapraszając 
do Iławy aż z  Poznania 
Mateusza Grabowskiego, 
który jest synem Andrzeja 
Grabowskiego, twórcy kart 
matematycznych do nauki 
dodawania i odejmowania 
oraz mnożenia i dzielenia. 
Wielu nauczycieli pracuje 
z dziećmi na tych kartach. 
Co roku otrzymywałam 
stypendium rektora za naj-
lepsze wyniki w nauce. Na 
magisterce na innej uczelni 
– również.

Pracowałam już wów-
czas w  szkole, a  będąc 
nauczycielem kreatyw-
nym i  zaangażowanym, 
mającym niewiele czasu 
dla siebie, a  tym bardziej 
na naukę, chciałam iść 
na łatwiznę i  magisterkę 
również skończyć w Iławie 
z wczesnoszkolnej (śmieje 
się). Zdecydowałam jednak 
inaczej, dzięki wsparciu 
mojego partnera Tomka 
i wybrałam diagnozę i  te-
rapię pedagogiczną daleko 
od domu, na Uczelni Kor-

czaka. To pchnęło mnie do 
miejsca, w którym teraz je-
steśmy, do mojego własne-
go gabinetu. Można śmiało 
powiedzieć, że Tomek, któ-
ry podczas moich zjazdów 
opiekował się dziećmi 
i mobilizował mnie do po-
dejmowania tych trudnych 
decyzji, który wytrzymywał 
ze mną siedzącą do drugiej 
w nocy i wymyślającą cie-
kawe lekcje, a w weekendy 
piszącą pracę, jest trochę 
autorem moich sukcesów. 
To jemu powinnam zade-
dykować pracę magister-
ską, którą obroniłam na 
5. To jest gość, który jest 
zawsze ze mnie dumny, ni-
gdy zazdrosny o moją pracę 
i wiecznie mobilizuje mnie 
do samorozwoju.

– W szkole uczyłaś w nie-
zwykły sposób...
– To nie była nauka na 

zasadzie: ćwiczenia, pod-
ręcznik. Dzieci uczyły się 
polisensorycznie, z  wyko-
rzystaniem wszystkich zmy-
słów. Badania dowodzą, że 
w taki sposób dziecko naj-
łatwiej przyswaja wiedzę. 
W celu nauczenia obliczeń 
pieniężnych stworzyliśmy 
z  dziećmi sklepik szkolny, 
do którego uczniowie przy-
nieśli puste opakowania 
po produktach żywnościo-
wych, tabliczka mnożenia 
była ćwiczona za pomocą 
gier i zabaw, aby przyswoić 
części mowy, graliśmy w po-
lonistyczne muchy, wyko-

rzystując klepki na muchy. 
Zajęcia przyrodnicze odby-
wały się np. w oborze w za-
przyjaźnionym gospodar-
stwie rolnym, gdzie dzieci 
mogły spróbować świeżego 
mleka i  poszaleć na balo-
tach. Było wesoło i ciekawie. 
Moi uczniowie, wspania-
łe dzieciaki, bardzo lubiły 
przychodzić do szkoły. 

– Po trzech latach ode-
szłaś…
– Dojrzałam do tego, żeby 

stworzyć coś swojego, dzia-
łać na własny rachunek. 
Zawsze marzyłam, by pra-
cować bezpośrednio z dzie-
ckiem.

– Marzenia zatem się 
spełniają.
– Na moim przykładzie 

powiem: Tak. Choć dodać 
muszę, że otwarcie fi rmy, 
nawet najmniejszej, jed-
noosobowej, to nie jest 
takie hop-siup. Trzeba 
wszystko przeanalizować, 
włożyć dużo pracy i się na-
chodzić. Ja wykorzystałam 
dodatkowo swoją wiedzę 
na temat dotacji. Otrzy-
małam dotację z  Urzędu 
Pracy. Szukałam też tanie-
go lokalu. Przecież bardzo 
ważne jest zminimalizowa-
nie kosztów, zwłaszcza dla 
bardzo młodego przedsię-
biorcy. Po niewielkim re-
konesansie stwierdziłam, 
że lokale na iławskim ryn-
ku są dość drogie. Mam 
na myśli i czynsz, i media. 
A  ja znalazłam miejsce 

w  Iławskim Inkubatorze 
Przedsiębiorczości przy ul. 
Kościuszki.

– Twoi klienci to dzieci.
– Tak. Dzieci, które po-

trzebują pomocy. Które 
mają problemy z  nauką, 
sfrustrowane, które nie 
lubią szkoły. Borykają się 
z różnymi problemami, jak 
dysortografia, dysleksja, 
dysgrafi a, problemy z  ro-
zumieniem matematyki. 
I właśnie do takich dzieci 
- i  ich rodziców - kieruję 
swoją ofertę.

– Brak koncentracji to 
częsty problem, prawda?
– Tak, też mam takie ob-

serwacje, tym bardziej, że 
wychowuję dziecko z defi -
cytem uwagi. Zresztą spra-
wa dotyczy i dzieci, i doro-
słych. I w moim gabinecie 
prowadzę takie zajęcia, by 
te braki wyrównywać.

– Chcesz powiedzieć, że te 
sprawy można wyprosto-
wać?
– Wyprostować na tyle, 

aby poprawić komfort ży-
cia dzieci, niestety nie da się 
całkowicie wyleczyć. Stosu-
je się różne metody, nauczy-
ciel powinien odpowiednio 
indywidualizować proces 
nauczania takiego dziecka. 
Mówię o  szkole. W  gabi-
netach terapeutycznych 
prowadzone są zajęcia, 
które pomagają dzieciom 
w wyrównywaniu braków. 
Skuteczna jest też terapia 
poznawczo-behawioralna.

– Na pewno nie pomagają 
wszechobecne ekrany.
– Jak najmniej telewizji, 

telefonu, gier... To trud-
ne, sama wiem. Aplikacje 
ograniczające czas - ok, to 
dobre rozwiązanie. Z  tym 
że starsze dzieci potrafi ą 
je obejść. To trudne dla 
rodziców, bo jesteśmy po-
strzegani jako źli, jako ci 
ciągle kontrolujący. War-
to o  tym z dzieckiem roz-
mawiać już na spokojnie, 
bez emocji. Tłumaczmy 
naszym dzieciom, że nam 
na nich zależy i dlatego im 
ograniczamy czas spędzo-
ny przed ekranem. A  da-
jąc dziecku telefon na cały 
dzień, wbrew pozorom tra-
cimy z nim kontakt. Mamy 
święty spokój, dziecko nic 
od nas nie chce. Tak jakby 
nam na nim nie zależało. 

Wiele dzieci ma teraz 
problemy psychiczne, 
związane z tym, co się dzia-
ło w czasie pandemii i  lo-
ckdownu. Potrzebują po-
mocy nawet psychiatrów. 
A psychiatrów dziecięcych 
mamy jak na lekarstwo.

– Wizyty u ciebie to nie 
jest grzeczne siedzenie 
przy biureczku?
– Terapię trzeba prowa-

dzić tak, żeby dziecko się 
nie nudziło. Żeby chciało 
na nią przychodzić. Trze-
ba być kreatywnym i  cią-
gle wymyślać coś nowego. 
Ja pracuję, wykorzystując 
na przykład serię książek 
i  klocków PUS. C, czyli 
pomyśl, ułóż i  sprawdź. 
Sama zresztą także tworzę 
pomoce dydaktyczne. Mam 
gry z plastikowych środków 
od jajek niespodzianek. Ta 
akurat jest do nauki samo-
głosek. Do tego kostka z sa-
mogłoskami. Mam mnó-
stwo kostek, tu wychodzi 
moja mania zbieractwa. 
Wszystko jest pięknie po-
segregowane w pudełkach. 
Znajdzie się u  mnie też 
dobble ortografi czne, sy-
labowe oraz z wszystkimi 
częściami mowy, wykorzy-
stywane do ich utrwalenia. 
Są pomoce klamerkowe 

AGNIESZKA OSMAŃSKA TO IŁAWIANKA, 
Z WYKSZTAŁCENIA NAUCZYCIEL, 
TERAPEUTA PEDAGOGICZNY, 
OLIGOFRENOPEDAGOG. JEST 
TEŻ TERAPEUTĄ INTEGRACJI 
SENSORYCZNEJ I TERAPEUTĄ 
BEHAWIORALNYM. PRZEZ TRZY 
LATA UCZYŁA DZIECI W KLASACH 
1-3 W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W PODIŁAWSKICH FREDNOWYCH. 
A TERAZ PROWADZI GABINET TERAPII 
PEDAGOGICZNEJ. DOPIERO CO GO 
OTWORZYŁA, WIĘC JEST PEŁNA 
NADZIEI I OBAW JEDNOCZEŚNIE.
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Agnieszka Osmańska i ortografi czne maskotki
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i  pomoce na rzepy, które 
ćwiczą sprawność grafo-
motoryczną, koordynację 
wzrokowo-ruchową i kon-
centrację. Pracuję też nad 
przetwarzaniem słucho-
wym i tu też wykorzystuję 
wiele ciekawych pomo-
cy dydaktycznych.

Ale opowiem ci też cie-
kawą historię. W  szkole 
i  terapii wyznaję zasadę 
„podążaj za dzieckiem”. 
Wielokrotnie moje lekcje 
nie przebiegały zgodnie 
z planem. Oczywiście sce-
nariusz lekcji zawsze był 
przygotowany, ale wszyscy 
wiemy, jak bardzo dzieci są 
nieprzewidywalne, nauczy-
ciel czy terapeuta często 
musi zmieniać koncepcję, 
dlatego jest to praca dla 
ludzi kreatywnych. Warto 
wsłuchać się w dzieci i po-
zwolić im myśleć, że mają 
wpływ na kształt lekcji czy 
też terapii. Stąd też często 

trzeba weryfi kować swoje 
plany i choć trochę pozwo-
lić dzieciom decydować. 
Ale wracając do tematu… 
Do gabinetu przyniosłam 
zabawkę moich dzieci, 
małą maskotkę, uszytą 
z  frotki, która podczas 
otwierania ust wydawa-
ła dziwne dźwięki. Jeden 
z moich małych klientów, 
Janek, na pierwszej wi-

zycie zainteresował się tą 
zabawką. Trochę mnie to 
zbiło z tropu, bałam się, że 
może ona obniżyć poziom 
koncentracji dziecka pod-
czas terapii. W  myśl mo-
jej zasady, postanowiłam 
zostawić sprawy w rękach 
Janka. Chłopiec nadał 
imię zabawce, nazwał ją 
Krykyś, a  następnie pod-
czas wykonywania ćwi-

czeń wymyślił sobie, że 
Krykyś będzie takim ma-
łym pomocnikiem i będzie 
potwierdzał – lub nie – czy 
zadanie zostało prawidło-
wo wykonane. I rzeczywi-
ście, ta niepozorna ma-
skotka, którą moje dzieci 
już dawno spisały na stra-
ty, doskonale sprawdziła 
się w  roli pomocniczego 
terapeuty. Terapia z Kryky-
siem była dla chłopca i cie-
kawsza, i bardziej owocna. 
Od tej pory Krykyś wspo-
maga każdą terapię Janka, 
jak i również innych dzieci. 
Janek zaś wie i  jest z tego 
dumny, że to on wymyślił 
Krykysia i tak już zostanie.

– To, co robisz w czasie 
wolnym, jest również 
interesujące…
– Masz pewnie na my-

śli rymowanie, tworze-
nie wierszy? Faktycznie, 
mam po mamie pewną ła-
twość pisania – i mówienia 

– wierszem. Wykorzystuję 
to w  różnych okolicznoś-
ciach, także smutnych, 
opisując życie zmarłej już 
osoby. Są to mowy pogrze-
bowe. Najczęściej jednak 
piszę uszczypliwe rymo-
wanki, życzenia na uro-
dziny lub rocznice. Sce-
nariusze do przedstawień 
teatralnych, piosenki dla 
dzieci. W oczekiwaniu na 

adopcję pierwszego dzie-
cka napisałam kilka wier-
szy, w  których wyraziłam 
swoją tęsknotę za tym 
małym istnieniem, które 
gdzieś tam w świecie cze-
kało na mnie. A poza tym, 
z czego jestem dumna, na 
studiach napisałam rymo-
waną bajkę o tym, dlaczego 
warto czytać książki.

Edyta Kocyła-Pawłowska

Tę książeczkę napisała razem z koleżanką Własnoręcznie wykonane pomoce naukowe mają swój urok
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Susz i ZalewoNabór do sekcji

 PIECHOTKA TEAM
KLUB SPORTOWY

tel. 722 127 688

ZALEWO   

17.00
18.15
19.30

SUSZ   Hala CSiR

17.00
18.00-20.00

-P21822ilzi-A 22022ilzi-a-M
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Masz pytania? 
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ZAPISY/REKRUTACJA:
www.jeziorakilawa.protrainup.com

kontakt: tel. 663 546 125 

e-mail: akademia@jeziorakilawa.pl

Trener Koordynator Grup 

-P21422ilzi-B

SZKOŁA TECHNIKI LEGII, STARTUJEMY OD WRZEŚNIA!

PIŁKA NOŻNA\\\ Projekt 
„Szkoły techniki Legii” 
adresowany jest do dzieci 
w wieku 6-14 lat i jest otwar-
ty dla wszystkich chętnych 
bez względu na przynależ-
ność klubową. Zajęcia będą 
odbywać się w małych, 
6-10 osobowych grupach, 
podzielonych pod wzglę-
dem sportowym. — Główny 

nacisk położony jest na 
odpowiednie wykorzystanie 
najważniejszych umiejętno-
ści technicznych w warun-
kach meczowych. 
Pierwsze efekty będzie 
widać już po pierwszym 
miesiącu treningów 
— mówi Mariusz Śliżewski 
z Legia Soccer Schools. 
Treningi odbywać się będą 

raz w tygodniu na Orliku 
w Wikielcu na profesjonal-
nie wyposażonym placu 
treningowym. Dodatkowo 
wszyscy uczestnicy projektu 
otrzymają bilety na mecze 
Legii Warszawa dla siebie 
i opiekuna. Zapraszamy do 
zapisów na stronie www.
ilawa.legiasoccersschools.
pl, tel. 504 170 218.
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O G Ó L N O P O L S K I  M I E S I Ę C Z N I K

p  PORADY 
SPECJALISTÓW 
od produkcji roślinnej i zwierzęcej

p  SYLWETKI 
OSÓB które życie 

związały z wsią 

Kupisz nas na poczcie, w sieciach: DINO, Polo Market,  Auchan, Real, Stokrotka, 
w sklepach Społem, Chorten,  salonikach prasowych, 
za pośrednictwem stron www.kupgazete.pl i e-kiosk.pl. 
Chcesz otrzymać gazetę prosto do domu, zadzwoń: 502 499 528.

W „Rolniczym ABC” m.in.

15322ilzi-A-P

EKSPRESOWA 
NAPRAWA PROTEZ 

AGNIESZKA LAUCZ 
tel. 665 446 545 

Wykonujemy 
wszystkie rodzaje 
protez: 

PROMOCJA

ZA DWA I PÓŁ MIESIĄCA – NOWY PLAC ZABAW 

INWESTYCJE\\\ Jeden 
z etapów Lipowego Zakąt-
ka Radości, czyli nie-placu 
zabaw, zostanie zrealizowany 
jeszcze w tym roku. Niestety, 
dwa kolejne - już nie. Zabrakło 
pieniędzy w budżecie miasta.
Lipowy Zakątek Radości trafi a 
do realizacji. Mowa o wniosku 
do Iławskiego Budżetu Oby-
watelskiego, złożonego przez 
mieszkanki Iławy. Na terenie 
zielonym w okolicach plaży, 
tzw. Skarbka (ulica Brzechwy) 
ma powstać plac zabaw, ale 
nietypowy, dlatego nazywany 
jest nie-placem. 
Przetarg został rozstrzygnię-
ty, a umowa na zagospodaro-
wanie terenu właśnie podpi-
sana. Można więc rozpocząć 
realizację Lipowego Zakątka 
Radości – pomysłu, który 
wygrał IBO 2022.
Projekt zakładał realizację 3 
etapów: budowę placu zabaw, 
ścieżki zdrowia oraz nasa-
dzenia.
Jak poinformował burmistrz 
Iławy Dawid Kopaczewski, na 

placu zabaw zaplanowane są 
m.in.:  statek typu Vinci Play 
Robinia RB, huśtawka bocia-
nie gniazdo, kuchnia błotna, 
piaskownica z wkładem 
„Dino”,  przeszkoda tereno-
wa w formie drewnianych 
pieńków oraz górka aktywno-
ści, czyli uformowany nasyp 
z elementami zabawowymi 
na skarpie (sznur jutowy, śliz-
gawka, ścianka wspinaczko-
wa, drewniane schody z bali). 

Kolejne dwa etapy, tj. ścieżki 
i nasadzenia, przekraczają 
kwoty zarezerwowane na 
IBO w budżecie miasta, nie 
oznacza to jednak, że z nich 
rezygnujemy. – Środki na ten 
cel chciałbym zabezpieczyć 
już we wrześniu – mówi bur-
mistrz Kopaczewski.
Umowa opiewa na kwotę 
228.780 zł. Wykonawca ma 10 
tygodni na realizację inwestycji.
 eka

Nowe miejsce zabaw powstanie na jesieni

fo
t. 
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W Ząbrowie miesz-
kanki: Ilona 
Sobczuk, Beata 
Nowakowska, 

Agnieszka Śmigielska 
stworzyły nieformalną 
grupę Aktywni Ząbrowia-
nie i  pozyskały środki na 
projekt „Wspólnie działamy 
i korzystamy”. Partnerami 
projektu są GOK w Lasecz-
nie, OSP w Ząbrowie oraz 
Rada Sołecka w Ząbrowie. 
Środki zostały pozyskanie 
z  mikrodotacji Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich 
NOWEFIO WARMIA 
MAZURY LOKALNIE 5” 
— dofi nansowanego przez 
Narodowy Instytut Wol-
ności - Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatel-
skiego w ramach programu 
Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich NOWEFIO na lata 
2021-2030.

Celem projektu jest ho-
listyczne podejście do 
zdrowia fizycznego i  psy-
chicznego, pożyteczne za-
gospodarowanie czasu inte-
grując przy tym środowisko 
lokalne. Uczestnicy czerpią 
radość ze wspólnego dzia-
łania. Projekt skierowany 
jest do wszystkich chętnych 
ząbrowian, mieszkańców 
gminy Iława i okolic, każde-
go kto chce zadbać o swoje 
zdrowie fi zyczne, psychiczne 
i na nowo włączyć do życia 
w społeczeństwie po trud-
nym dla nas okresie pan-
demii. Projekt skierowany 
jest także do ludności ukra-
ińskiej przebywającej na 
naszym terenie. Zajęcia są 
bezpłatnie dla uczestników.

Działania, zaplanowane 
w ramach projektu:
1. Joga prowadzona przez 

Ewę Michałowską, która 
prowadzi zajęcia na terenie 
Iławy i okolic. W swojej pra-

cy podchodzi holistycznie 
do człowieka. Oprócz tego 
jest dietetykiem z wielolet-
nim stażem.

2. „Wiem co jem” —  to 
autorskie warsztaty prowa-
dzone przez Ilonę Sobczuk. 
Celem zajęć jest pokazanie, 
że zdrowo żyć to nie znaczy 
„drogo, skomplikowanie 
i  niesmacznie”, ale wyko-
rzystując lokalne produkty 
możemy zaoszczędzić i żyć 
zdrowo w  zgodzie z  sobą 
i  naturą. Na zajęcia przy-
chodzą dzieci, mamy, opie-
kunowie, którzy są bardzo 
aktywnymi uczestnikami 
i  degustatorami. To czas 
spędzany wspólnie z  ró-
wieśnikami i  ich opieku-
nami. Gotując wspólnie 
łączymy pokolenia. Spoty-
kamy się na Wiejskiej Sali 
w Ząbrowie oraz w terenie 
(miejscach, które należą do 
zaplecza gminy Iława: plac 
zabaw, Pumptrack, plac za-
baw i plaża w Kamionce).

Ostatnie spotkanie „Wiem 
co jem” przeprowadzi dla 
nas Ewa Michałowska. Za-
czniemy od zajęć jogi, a po-
tem — warsztaty kulinarne. 
Tematem przewodnim bę-
dzie wzmocnienie naszej 
odporności przed jesienią.

3. Spotkanie z  psycho-
logiem pod hasłem „Od-
dycham pełną piersią” 

odbyło się w lipcu, prowa-
dziła je psycholog Ewelina 
Woźniak. Pani Ewelina 
pokazała nam nowe obli-
cze terapii. Było to bardzo 
inspirujące spotkanie. Pani 
Ewelina uświadomiła nam, 
jak ważne jest pozwolenie 
sobie na uwolnienie emocji, 
aby żyć w zgodzie ze sobą. 
Przeprowadziła z nami me-
dytację.

4. Zajęcia z  udzielania 
pierwszej pomocy prze-
prowadzone przez straża-
ków z OSP Ząbrowo. Stra-
żacy pokazali i opowiedzieli 
nam, jak wygląda ich praca 
od podszewki. Każdy miał 
możliwość przećwiczenia 
swoich umiejętności na 
fantomach: założenia praw-
dziwego munduru straża-
ckiego, dokładnego obej-
rzenia wozu strażackiego 
i całego dostępnego asorty-
mentu. Opowiedzieli nam, 
z  jakimi trudnościami się 
borykają i jaką satysfakcję 
mają z  wykonywanej pra-
cy. Było to spotkanie bar-
dzo inspirujące, zarówno 

dla dzieci młodszych, mło-
dzieży, ale i dla dorosłych. 

5. „Maluję jak czuję”, to 
cykl zajęć uwzględniają-
cych malowanie intuicyjne, 
gdzie każdy jest artystą. Tu-
taj nie liczą się umiejętno-
ści, ale emocje jakie zostaną 
uwolnione podczas zajęć. 
Zajęcia te adresowane są do 
mieszkańców gminy Iława, 
a także rodzin ukraińskich 
po traumatycznych prze-
życiach związanych z woj-
ną, a prowadzi je artystka 
Danuta Glińska.  Zajęcia 
odbywają się w plenerze i na 
Sali Wiejskiej w Ząbrowie. 
Zapraszamy całe rodziny do 
wspólnego malowania. 

6. Otwarta konferencja 
podsumowująca projekt 
z  prezentacją wszystkich 
etapów działań odbędzie 
się - 25.08.2022 o  godzi-
nie 17.00 w  wiejskiej Sali 
w Ząbrowie – rozpoczniemy 
Jogą rodzinną.
Nasza strona na Facebooku: 
https://www.facebook.com/
wspolniedzialamyikorzystamy

materiały Aktywnych Ząbrowian

Podziękowania
Właśnie kończy się nasz 
projekt „Wspólnie działamy 
i korzystamy”. Przyszedł 
czas na podsumowania 
i podziękowania. 25.08.2022 
o godzinie 17.00 w wiejskiej 
Sali w Ząbrowie odbędzie się 
oficjalna, otwarta konferen-
cja podsumowująca naszą 
wspólną pracę.  
Chciałabym podziękować 
w imieniu grupy nieformal-
nej Aktywni Ząbrowianie 
całemu zespołowi z Gminne-
go Ośrodka Kultury w La-
secznie, a w szczególności: 
Dyrektor GOK Grażynie 
Piękos, Danucie Glińskiej, 
Arkadiuszowi Osieckiemu, 
OSP w Ząbrowie: Jarosła-
wowi Antoszewskiemu, 
Grzegorzowi Czarneckiemu, 
Damianowi Czarneckiemu, 
Adrianowi Czarneckiemu, 
Andżelice Czarneckiej oraz 
Arkadiuszowi Meler. Prowa-
dzącym zajęcia za ogromne 
zaangażowanie: Ewie Micha-
łowskiej, Danucie Glińskiej, 
Ewelinie Woźniak, za pomoc 
podczas zajęć i promocję 

projektu: Agnieszce  Śmigiel-
skiej, Beacie Nowakowskiej, 
Justynie Grzegrzółce, Zofii 
Kuli, Marcie Kudlak, Annie 
Czarnowskiej, Piotrowi Czar-
nowskiemu, Darii Górnik, 
Arkadiuszowi Kukiełce oraz 
wszystkim uczestnikom za 
ich aktywny udział w zaję-
ciach, dzięki Wam mieliśmy 
możliwość realizacji naszego 
projektu. Koło Gospodyń 
z Ząbrowa — dziękujemy za 
udostępnienie kuchni wraz 
z asortymentem, podczas 
zajęć „Wiem co jem”.  
Dziękuję za zaangażowanie 
Sołtys Ząbrowa Beacie 
Nowakowskiej. Naszym 
darczyńcom: Zapach Chleba, 
Zdrowo Nacudowane, Wie-
sławie Czarneckiej, Natalii 
Kolasińskiej. Specjalne 
podziękowania dla pana 
Dawida Pergesa z jego całym 
zespołem ze „Stowarzysze-
nia Przystań” za wsparcie 
merytoryczne podczas trwa-
nia całego projektu. Mojej 
rodzinie za wsparcie podczas 
całego przedsięwzięcia. 
 Ilona Sobczuk

INICJATYWY

22722ilzi-b-M

AKTYWNI ZĄBROWIANIE: 
WSPÓLNIE DZIAŁAMY I KORZYSTAMY
GMINA IŁAWA\\\ Działania na obszarach wiejskich nie są prostą sprawą. Jednak są osoby w gminie Iławy, które zechciały 
zaktywizować lokalną społeczność.
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KOLEJNY ŚMIAŁEK POKONAŁ JEZIORAK!
PŁYWANIE\\\ Najdłuższe jezioro w kraju jest wyzwaniem nie tylko dla żeglarzy, czy — jak już jesteśmy nad wodą — dla wędkarzy. 
Także pływacy chcą zmierzyć się z Jeziorakiem, który z południa na północ wije się niczym wąż.

Jakub Grabara, iła-
wianin od 12 lat, 
jest a właściwie był 
jedną z  tych osób, 

które chciały pokonać Je-
ziorak wpław. Jak już wie-
cie z tytułu tego artykułu, 
dokonał tego co zamierzał. 
Jak sam skromnie przy-
znaje, „żaden to wyczyn”. 
— Uważam tak dlatego, że 
— po pierwsze — w prze-
szłości już co najmniej 
pięć lub nawet sześć osób 
pokonało Jeziorak wpław 
z  jego jednego krańca na 
drugi. Między innymi 
byli to pływacy z  Iławy: 
Cezary Zapadka i  Agata 
Wacławska, która była dla 
mnie wzorem i  inspiracją 
do pokonania Jezioraka 
—  mówi Jakub Grabara. 
— Po drugie — nie trakto-
wałem mojej próby jako 
wydarzenia sportowego 
w  rozumieniu ogólnym, 
jako bicie jakiegoś rekor-
du czy coś w tym rodzaju. 
Jak sami wiecie, nawet lo-
kalne media nie były poin-
formowane o moim „rejsie” 
po Jezioraku. Dopiero póź-
niej, po już udanej próbie, 
pojawiły się informacje na 
ten temat. Nie chciałem 
nakładać na siebie jakiejś 
wielkiej presji, związanej 
też z ewentualnym niepo-
wodzeniem w  wodzie. To 
również świadczy o  tym, 
że mojego przepłynięcia 
nie traktuję jako wyczynu 
w dzisiejszym pojmowaniu 
— mówi pływak.

W trakcie rozmowy 
nie możemy nie poru-
szyć tematu Bartłomie-
ja Kubkowskiego i  jego 
niezwykłej, ostatecznie 
nieudanej, próby prze-
płynięcia Bałtyku (z Ko-
łobrzegu do Szwecji). Nie-
dawny zawodnik Medyka 
Giżycko i  olsztyńskiego 
Kormorana planował, że 
170 kilometrów pokona 
w  czasie poniżej 60 go-
dzin. Niewiele brakowa-

ło, by tego niesamowitego 
wyczynu dokonał. Więcej 
na ten temat pisaliśmy 
w  artykule: „Niespełnio-
ne marzenie Bartłomie-
ja Kubkowskiego... Na 
razie” (dostępny na por-
talu sport.wm.pl). —  No 
i  właśnie, jak mi się po-
równywać na przykład 
do takich pływaków... Już 
sama próba podjęta przez 
Bartka Kubkowskiego 
była niezwykła, bardzo 
mu kibicowałem w osiąg-
nięciu zamierzonego celu. 
Nie udało się, jednak i tak 
zasługuje on na uznanie 
i  wielki sportowy szacu-
nek — ocenia Grabara.

Znad Bałtyku wraca-
my na Pojezierze Iław-
skie. Próba została pod-
jęta w  niedzielę 24 lipca. 
W ostatnich latach Jezio-
rak jest w czołówce (natu-
ralnych) jezior jeśli chodzi 

o  najwyższą temperaturę 
wody w  sezonie letnim, 
więc Grabara — teoretycz-
nie — na chłód Jezioraka 
nie mógł narzekać.

Wczesnym rankiem 
Kuba wszedł do wody 
w okolicach miejscowości 
Dobrzyki, to najdalej na 
północ wysunięty „punkt” 
Jezioraka. Z wody wyszedł 
po ponad 11 godzinach 
i  28 pokonanych kilo-
metrach, w  centralnym 
punkcie promenady nad 
Małym Jeziorakiem w Iła-
wie. — Najdłuższe jezioro 
w Polsce przywitało mnie 
optymalną temperatu-
rą, towarzyszył mi rów-
nież wiatr, który czasem 
„uatrakcyjniał” pływanie 
—  mówi Kuba. —  Wyda-
wało mi się, że do godziny 
9 rano jesteśmy sami na 
Jezioraku, dopiero potem 
zrobiło się na wodzie na-

prawdę tłoczno, pełno było 
żaglówek i motorowodnia-
ków — relacjonuje pływak 
z Iławy.

Przez cały dzień towa-
rzyszyła mu silna gru-
pa asekuracyjna: pomoc 
techniczna zabezpieczająca 
wyżywienie oraz wsparcie 
medyczne. Szczególne po-
dziękowania za całodniową 
opiekę Jakub przekazuje 
Jarosławowi Jabłońskie-
mu, Krzysztofowi Lewan-
dowskiemu, Dawidowi 
Białemu oraz Szymonowi 
Grabarze. — Dzięki nim to 
wyzwanie stało się przy-
jemnością — zauważa iła-
wianin.

Pytany o  najtrudniejszy 
moment, o  kryzys w  wo-
dzie, odpowiada, że takie-
go nie było. Właśnie dzięki 
wsparciu i asekuracji swo-
jej drużyny. Do tego moty-
wowała myśl, że kibicują 
mu jego najbliżsi: żona, 
dzieci, cała rodzina.

Jezioro Czyste, 
czyli treningowe
Sam dystans 28 kilo-

metrów nie jest jedynym 
wyzwaniem dla pływaka 
chcącego pokonać Jezio-
rak. Trzeba pamiętać, że 
jezioro to jest wielkim 
szlakiem żeglownym. 
Trzeba zachować czuj-
ność i  bezpieczeństwo, 
pamiętać o  innych „użyt-
kownikach” tych wód. 
Tym bardziej, że Graba-
ra wcześniej tak długich 
dystansów na Jezioraku 
nie pokonywał.

35-latek pochodzi z Byd-
goszczy. Do Iławy, jak sam 
przyznaje, sprowadził go 
głos serca, czyli miłość do 
(już teraz) żony. Wcześniej 
trenował pływanie przede 
wszystkim na bydgoskich 
basenach, a  następnie 
w  Iławie. Jak wspomina 
i  przyznaje, bakcyla po-
łknął na dobre przy okazji 
Rajdów Pływackich or-

ganizowanych przez klub 
Orka Iława na położnym 
w  centrum miasta Ma-
łym Jezioraku. Iławianie 
to wodniacy i pływacy od 
małego i — często — na ca-
łego. Bydgoszczanin szyb-
ko znalazł tu swój drugi, 
a właściwe nowy dom.

DO PODJĘCIA PRÓBY 
PRZEPŁYNIĘCIA 
NAJDŁUŻSZEGO 
JEZIORA W KRAJU 
TRZEBA SIĘ DOBRZE 
PRZYGOTOWAĆ, CHOĆ 
TEŻ NIGDY NIE MOŻNA 
MIEĆ 100-PROCENTOWEJ 
PEWNOŚCI, ŻE NIC SIĘ 
W WODZIE ZŁEGO NIE 
WYDARZY. 

Jezioro bywa niebez-
pieczne, uczy pokory. Kuba 
o tym doskonale wie, więc 
mocno przyłożył się do tre-
ningów: zarówno w base-
nie, jak i w jeziorze. Akurat 
nie w Jezioraku, ten akwen 
zostawił sobie na deser.

— Trenowałem w  iław-
skim basenie oraz w pięk-
nie położonym tuż przy 
miejscowości Smolniki je-
ziorze Czystym. Tam z jed-

nego brzegu na drugi jest 
ściśle wymierzony dystans 
jednego kilometra, w  ten 
sposób pokonywałem na-
wet 18 długości Czystego 
— mówi Grabara.

Treningi, grupa wspar-
cia, kibicująca rodzina. 
Wszystko ładnie przygo-
towane i zakończone pięk-
nym fi nałem na bulwarze 
przy Małym Jezioraku. 
No ale właściwie, po co? 
Co motywowało pływa-
ka, dlaczego postanowił 
pokonać 28 km wpław? 
Przecież w  upalną nie-
dzielę 24 lipca na pewno 
były „ciekawsze” atrakcje 
w Iławie i okolicy. Po co się 
przez tyle godzin męczyć 
w  Jezioraku? Oczywiście 
to pytania retoryczne. 

A Grabara mówi nam: 
—  Nie, nie, to jest dobre 
pytanie. Problem w  tym, 
że od momentu przepły-
nięcia Jezioraka cały czas 
sobie je zadaje i wciąż nie 
potrafi ę znaleźć odpowie-
dzi... — odpowiada półżar-
tem pływak, który w roku 
2022 wszedł do elitarne-
go grona tych, co Jeziorak 
mają już odhaczony.

Mateusz Partyga
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Piątka od najbliższych po pokonaniu wpław Jezioraka 
to najlepsza nagroda — Jakub Grabara już w Iławie

Przez cały dzień Kubie (na zdjęciu w środku) towarzyszyła 
silna grupa asekuracyjna
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POLSKA LEKKA ATLETYKA JEST KOBIETĄ
LEKKO ATLETYKA\\\ 14 miejsc na podium i szósta lokata w klasyfi kacji medalowej — dorobek polskich lekkoatletów podczas 
mistrzostw Europy w Monachium robi wrażenie, chociaż trzeba przyznać, że na ten sukces przede wszystkim zapracowały panie.

Po igrzyskach olim-
pijskich w  Tokio, 
gdzie polscy lekko-
atleci zdobyli 9 me-

dali (4 złote, 2 srebrne i 3 
brązowe), nieco na wyrost 
ogłosiliśmy się światową 
potęgą. Wprawdzie liczby 
robiły wrażenie, ale wia-
domym było, że w najbliż-
szych latach ciężko będzie 
ten wynik poprawić. No 
i  niedawne mistrzostwa 
świata w  Eugene dobit-
nie to potwierdziły: dwa 
srebrne medale Katarzyny 
Zdziebło w chodzie na 20 
i 35 km plus dublet Pola-
ków w rzucie młotem (zło-
to Pawła Fajdka i  srebro 
Wojciecha Nowickiego) 
wyraźnie ostudziły nasze 
mocarstwowe plany. 

Brak spektakularnych 
wyników na amerykań-
skim stadionie sprawił, 
że z pewnym niepokojem 
wyczekiwano startu biało-
-czerwonych na europej-
skim podwórku. Jak się 
fi nalnie okazało, zupełnie 
niepotrzebnie, bo zmaga-
nia o  tytuł mistrza Stare-
go Kontynentu to jednak 
niższa półka niż mistrzo-
stwa świata, a  poza tym 
wykreślenie Rosji i Biało-
rusi z  międzynarodowej 
rywalizacji spowodowało, 
iż w wielu konkurencjach 
o  medal było o  niebo ła-
twiej.

Historyczna Ola  
Mistrzostwa rozpoczę-

liśmy z wysokiego C, czyli 
od medalu w konkurencji, 
w której żadna Polka przez 
30 lat nawet nie otarła się 
o podium - do tej pory mo-
gliśmy się jedynie pochwa-
lić 10. miejscem Izabeli 
Trzaskalskiej w 2018 roku. 
Zwycięstwo Aleksandry 
Lisowskiej w  maratonie 
(2:28.36) powszechnie 
odczytano jako gigantycz-
ną sensację, niejako zapo-
minając, że rekord życiowy 

reprezentującej barwy AZS 
UWM Olsztyn zawodnicz-
ki to bardzo dobre 2:26.08. 
Pochodząca z  Braniewa 
biegaczka w  Monachium 
była klasą samą dla siebie. 
Zdobyła złoto i  osiągnęła 
największy sukces w  hi-
storii olsztyńskiej lekko-
atletyki. 

Lisowska do indywidu-
alnego złota dołożyła brąz 
w  drużynie, w  której wy-
stąpiły Angelika Mach (19. 
miejsce z czasem 2:35.03) 
i  Monika Jackiewicz (26. 
miejsce z czasem 2:37.15). 
Biegu nie ukończyły Kata-
rzyna Jankowska i Izabela 
Paszkiewicz (wcześniej 
Trzaskalska), która uznała 
jednak, że na medal zasłu-
guje i jak gdyby nigdy nic, 
udała się na dekorację. 
Tam Paszkiewicz uświa-
domiono, że krążek dostają 
tylko te panie, które ukoń-
czyły bieg. Nasza maraton-
ka chwilę później oświad-
czyła więc, że dobiegłaby 
do mety, gdyby wiedziała, 
że jest to warunek otrzy-
mania medalu… 

Nowicki i Skrzyszowska 
W Monachium powodów 

do radości było jednak co 
nie miara. Wojciech No-
wicki, jak na mistrza olim-
pijskiego przystało, wygrał 
konkurs rzutu młotem, 
który posłał na imponują-

cą odległość 82 m. Paweł 
Fajdek tym razem upla-
sował się tuż za podium. 
Sfrustrowanemu mistrzo-
wi świata najwidoczniej 
ciężko było przełknąć go-
rycz porażki, bowiem tuż 
po konkursie wypalił: „Ja 
mam wygrywać mistrzo-
stwa świata i  igrzyska, bo 
igrzysk jeszcze nie wygra-
łem. Mistrzostwa Europy 
mnie nie interesują na ten 
moment. Nic z tego nie ma, 
nikt się tym nie interesuje”. 

Trzeba przyznać, że jest 
coś na rzeczy, bowiem me-
daliści mistrzostw Europy 
nie mogli w  Monachium 
liczyć na nagrody fi nan-
sowe — tymczasem w Eu-
gene złoto wyceniono na 
70 000, srebro na 35 000, 
a brąz na 22 000 dolarów. 
Ale to nie koniec, bo prze-
widziano także premie dla 
zawodników, którzy pobi-
ją rekordy świata. Każdy 
z nich mógł liczyć na, ba-
gatela, 100 000 dolarów! 
Natomiast w Monachium 
dodatkiem do medali i re-
kordów był jedynie uścisk 
dłoni i bukiet kwiatów. 

Mimo to w  niedzielny 
wieczór Pia Skrzyszowska 
okazała się bezkonkuren-
cyjna w  biegu na 100 m 
przez płotki (12,53). Swo-
ją drogą na medal w  tej 
konkurencji czekaliśmy 
…  40 lat. W  1982 roku 

płotkarską rywalizację na 
100 m wygrała Lucyna 
Langer-Kałek. 21-letnia 
Pia to z pewnością wielka 
nadzieja polskiej królowej 
sportu, przed którą drzwi 
do światowej czołówki sto-
ją otworem. Poza tym ktoś 
w końcu musi pobić rekord 
kraju Grażyny Rabsztyn, 
która 42 lata temu pobie-
gła 12,36.  

W pogoni za ikoną
A propos długowiecznych 

rekordów, to przez lata wy-
dawało się, że wynik Ireny 
Szewińskiej w  biegu na 
400 m z  igrzysk olimpij-
skich Montrealu (49,29) 
jest nie tylko poza możli-
wościami Polek, ale nawet 
poza granicami ich wyob-
raźni. Wyniki uzyskiwane 
w tym roku przez Natalię 
Kaczmarek i  Annę Kieł-
basińską pokazały jednak, 
że wszystko jest możliwe. 
Nasze panie po twardej 
walce zdobyły odpowied-
nio srebrny i  brązowy 
medal w  biegu na jedno 
okrążenie. Optymizmem 
napawają także osiągnięte 
przez sprinterki rezultaty. 
49,94 i  50,29 to znak, że 
nad Wisłą przedstawiciel-
ki płci pięknej potrafi ą bie-
gać na 400 m. Biorąc pod 
uwagę, że Iga Baumgart-
-Witan również znalazła 
się w fi nale tej konkurencji, 
to przed sztafetą 4x400 m 
mogliśmy zakładać walkę 
o  wszystko. Ostatecznie 
Polki w  składzie Kiełba-
sińska, Baumgart-Witan, 
Święty i Kaczmarek nie bez 
trudu wywalczyły srebrny 
medal. Wygrały Holen-
derki, które miały w swo-
im składzie supergwiazdę 
mistrzostw – Femke Bol (3 
złote medale: 400 m, 400 
m przez płotki i  sztafeta 
4x400 m). 

Jeżeli jesteśmy przy 
multimedalistkach, to 
nie sposób nie wspomnieć 

o  Annie Kiełbasińskiej, 
która pobiegła również 
w sztafecie 4x100 m. Pia 
Skrzyszowska, Marika 
Popowicz, Ewa Swoboda 
i wspomniana Kiełbasiń-
ska dość niespodziewa-
nie zajęły drugie miejsce 
i ustanowiły rekord Polski, 
który od 21 sierpnia 2022 
roku wynosi 42,61. Sukces 
ten był efektem pokerowej 
zagrywki trenera Jacka 
Lewandowskiego, który 
niespodziewanie — nawet 
dla samych zawodniczek 
— postawił na taki właś-
nie skład sztafety. Przecież 
Skrzyszowska zaledwie 
dwie godziny wcześniej 
cieszyła się ze zdobycia 
złota w  biegu na 100 m 
przez płotki, a  mimo to 
selekcjoner postawił na 
nią. I miał rację, bo Polki 
minęły metę na drugiej 
pozycji. 

W ślady pań poszli pano-
wie, których brązowy me-
dal był jeszcze większym 
zaskoczeniem niż sukces 
sprinterek. Adrian Brze-
ziński, Przemysław Sło-
wikowski, Patryk Wykrota 
i Dominik Kopeć uzyskali 
38,15 (rekord kraju) i  w 
nagrodę stanęli na najniż-
szym stopniu podium. 

Niespodzianki 
i pewniaki 
Szczęśliwa Monachium 

opuszczała na pewno mło-
ciarka Ewa Różańska, któ-
ra pod nieobecność Anity 
Włodarczyk uratowała 
honor kobiecych rzutów. 
Skądinąd srebrny medal 
sympatycznej Ewy, która 
rzuciła 72,12, był bodajże 
największą polską sensacją.   

Swoje zrobiła także Ka-
tarzyna Zdziebło, która 
20 km przeszła w  czasie 
1:29.20 i  jako druga mi-
nęła linię mety. Trzeba 
przyznać, że pani doktor 
maszerowała całkiem żwa-
wo, bo każdy kilometr po-

konywała w 4 minuty i 28 
sekund. 

Na słowa uznania za-
służyła także charakterna 
Adrianna Sułek, która po 
czwartym miejscu w sied-
mioboju na mistrzostwach 
świata w Eugene pokazała, 
że niestraszny jest jej ból 
i  zdrowotne dolegliwości. 
6532 punkty tym razem 
dały Adriannie srebrny 
medal i nadzieję na kolej-
ne sukcesy w  niedalekiej 
przyszłości. 

„Do żywych” powróci-
ły Anna Wielgosz i  Sofi a 
Ennaoui. Zmagające się 
z kontuzjami biegaczki na 
monachijskiej bieżni zro-
biły prawdziwą furorę, się-
gając po brązowe medale 
w biegach na 800 i 1500 m. 
O ile w przypadku Ennaoiu 
miejsca na podium byli-
śmy niemal pewni, o  tyle 
trzecie miejsce Wielgosz 
z wynikiem 1.59,87 należy 
uznać za wyjątkowo miłą 
niespodziankę. 

Warmiński ślad 
Na monachijskim sta-

dionie wystąpiło czterech 
reprezentantów Warmii 
i Mazur, a mówiąc ściślej 
—  olsztyńskiego AZS-u 
UWM. Oprócz Aleksandry 
Lisowskiej byli to Karol 
Zalewski, Konrad Buko-
wiecki i Kacper Lewalski. 
Olsztynianie startowali 
ze zmiennym szczęściem. 
Najlepszy polski czterystu-
metrowiec Karol Zalewski 
w  fi nale biegu na 400 m 
na niewygodnym pierw-
szym torze zajął 6. pozy-
cję z czasem 45,62. Medal 
gwarantował wynik 45,17, 
który teoretycznie zdawał 
się być w zasięgu szybko-
biegacza z  Reszla. Karol 
pobiegł także w  sztafecie 
4x400 m, która rywali-
zację zakończyła na 9. 
pozycji. Z kolei kulomiot 
Konrad Bukowiecki w Mo-
nachium bronił tytułu 

Natalia Kaczmarek, dwukrotna srebrna medalistka mistrzostw 
Europy w Monachium
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JEZIORAK ZAGRA W A KLASIE
PIŁKA NOŻNA\\\ Jeziorak Iława będzie miał drugi zespół. Od sezonu 2023/24 ma on grać w A klasie, 
a jego skład tworzyć będzie m.in. młodzież z klubowej akademii.

C zasy gry Jezioraka 
w II lidze w latach 
90-tych ubiegłego 
wieku, czyli pra-

wie 30 lat temu. Wów-
czas to zespół piłkarski 
z  ulicy Sienkiewicza 1 
miał ostatni raz drugą 
drużynę. Poziom prezen-
towany przez ówczesny 
pierwszy skład, jego sze-
roka kadra, a  także pił-
karska jakość juniorów/
wychowanków IKS-u 
pozwalała na stworzenie 
ciekawej ekipy. —  Część 
z tej drużyny zasiliła po-
tem zespół Motoru Luba-
wa — wspomina Andrzej 
Sobiech, były prezes 
iławskiego klubu.

Teraz w Jezioraku, po nie-
całych trzech dekadach, 
postanowiono ponownie 
stworzyć drugi zespół. 
Przez rok będzie on przy-
gotowywał się do nowe-
go, pierwszego zadania, 

czyli gry w  A klasie. A  to 
oznacza, że kadra drużyny 
z  Iławy szczupła obecnie 
być nie może, a tuż przed 
startem ligowego sezonu 
została ona poszerzona 
i wzmocniona.

Na portalu jeziorakila-
wa.pl, gdzie pojawiła się 

informacja o Jezioraku II, 
czytamy:

„Podczas lipcowego spot-
kania Zarządu Warmiń-
sko-Mazurskiego Związku 
Piłki Nożnej, zapadła de-
cyzja dotycząca wniosku 
Stomilu Olsztyn i Jezioraka 
Iława. Od przyszłego roku 

rezerwy iławskiego klubu 
zagrają w A klasie.

Od sezonu 2023/2024 
drużyna rezerw Iławskiego 
Klubu Sportowego będzie 
rywalizowała w  a-klasie. 
—  Zgodnie z  regulacjami 
PZPN i  WMZPN kluby 
szczebla centralnego oraz 

III i IV ligi mają możliwość 
zgłoszenia drużyn rezer-
wowych. Kluby chcące 
zgłosić drużynę rezerw do 
sezonu 2023/24 musiały 
tego dokonać z  rocznym 
wyprzedzeniem, tj. do 31 
lipca 2022 roku. Na ten 
moment z  powyższego 
prawa skorzystały dwa 
kluby —  Stomil Olsztyn, 
który zgłosił rezerwy do IV 
ligi i Jeziorak Iława, który 
zgłosił rezerwy do A  kla-
sy —  czytamy na stronie 
Warmińsko-Mazurskiego 
Związku Piłki Nożnej.”

Jak informuje klub z ul. 
Sienkiewicza, Jeziorak II 
Iława będzie składał się 
z  zawodników Akademii 
IKS Jeziorak, graczy niepo-
wołanych do osiemnastki 
meczowej pierwszej druży-
ny, a także innych zawodni-
ków, którzy będą się ogry-
wać od następnego sezonu 
w A klasie. Mateusz Partyga

SPORT

wicemistrza Europy. Ak-
tualna forma zawodnika 
pozostawia jednak wiele 
do życzenia, dlatego 6. 
miejsce z rezultatem 20,74 
należy uznać za przyzwoi-
ty wynik. 

Brutalne zderzenie z do-
rosłą lekkoatletyką zali-
czył natomiast 19-letni 
Kacper Lewalski. Uzdol-
niony ośmiusetmetrowiec 
w swoim biegu eliminacyj-
nym zajął odległe 7. miej-
sce z wynikiem 1.48,43 i nie 
awansował do półfi nału.

Lekkoatletyczne emocje 
przeszły do historii. Pola-
cy pokazali, że w Europie 
—  poza skokami —  liczą 
się niemalże we wszyst-
kich konkurencjach. Moż-
na więc z  optymizmem 
czekać na kolejne święta 
królowej sportu.

MICHAŁ MIESZKO PODOLAK

Klasyfi kacja medalowa ME
  1. Niemcy  7-7-2 
  2. Wielka Brytania 6-6-8 
  3. Hiszpania 4-3-3 
  4. Grecja  4-1-0 
  5. Holandia  4-0-2 
  6. Polska  3-6-5 
  7. Włochy  3-2-6
  8. Norwegia 3-1-2 
  9. Ukraina  2-1-2 
10. Finlandia 2-1-1 

Polscy medaliści ME
• Złoto – Aleksandra Lisow-
ska (maraton), Wojciech 
Nowicki (rzut młotem), Pia 
Skrzyszowska (100 m przez 
płotki)
• Srebro – Natalia Kaczmarek 
(400 m), Ewa Różańska (rzut 
młotem), Adrianna Sułek 
(siedmiobój), Katarzyna Zdzie-
bło (chód na 20 km), sztafeta 
4x400 m (Natalia Kaczmarek, 
Anna Kiełbasińska, Iga Baum-
gart-Witan, Justyna Święty-
-Ersetic), sztafeta 4x100 
m (Pia Skrzyszowska, Ewa 
Swoboda, Anna Kiełbasińska, 
Marika Popowicz-Drapała)
• Brąz – Aleksandra Lisowska, 
Angelika Mach, Monika Ja-
ckiewicz (maraton, klasyfi ka-
cja drużynowa), Anna Kiełba-
sińska (400 m), Sofi a Ennaoui 
(1500 m), Anna Wielgosz (800 
m), sztafeta 4x100 m (Adrian 
Brzeziński, Przemysław 
Słowikowski, Patryk Wykrota, 
Dominik Kopeć)

YELLOW CUP 2022. NAJSTARSZY ŻEGLARZ MIAŁ 71 LAT!
ŻEGLARSTWO\\\ Za nami 22. edycja najbardziej optymistycznych regat na świecie, czyli Yellow Cup.

W regatach tych 
w malutkich, prze-
widzianych dla 

dzieci łódkach klasy op-
timist ścigają się żeglarki 
i żeglarze o wieku +35. 

Tym razem na liście star-
towej pojawiło się zaledwie 
18 nazwisk, co rekordem 
frekwencji na pewno nie 
jest. Adam Liedtke, pre-
zes Stowarzyszenia Spor-
tów Wodnych MOS Iława 
przyznaje, że rzeczywiście 
startujących zawodniczek 
i  zawodników tym razem 
było mniej, niż w  latach 
ubiegłych, jednak to nie 
zmienia faktu, że impre-
za dalej ma swój klimat 
i  oczywiście zostanie zor-
ganizowana także za rok.

Ogólnopolskie Regaty 
Oldboyów „Yellow Cup 
2022” po raz trzeci z rzę-
du odbyły się na Jeziora-
ku Dużym, a centrum do-
wodzenia znajdowało się 
w  iławskiej Ekomarinie. 
Początki tego niezwykłe-
go wydarzenia sięgają 
położonego w  centrum 
miasta Jezioraka Małe-
go i nieistniejącej już re-
stauracji o nazwie Yellow. 
To tam przez lata biło 
serce żeglarskiej Iławy. 
Następnie impreza prze-
niosła się do tawerny Ka-
per i restauracji U Czapy 
(ta sama lokalizacja, co 
Yellow), aż w końcu po-
stanowiono przenieść 
regaty na posiadający 

lepsze warunki wiatrowe 
Jeziorak Duży.

Zeszłoroczne regaty wy-
grał Michał Maśkiewicz. 
Obrońcy tytułu zabrakło 
w  edycji 2022 z  powodu 
startu jego żeglarskich 
adeptów w  zawodach 
(Maśkiewicz jest trene-
rem optimistkarzy w SSW 
MOS Iława). Nie było tak-
że m.in. Karola Górskiego 
(wygrał w Yellow dwa lata 
temu) czy Krzysztofa Kró-
lika — wszyscy wymienie-
ni żeglarskie szlify zbierali 
w iławskim klubie.

Tym razem najlepiej pły-
wał Andrzej Olejnik, któ-
ry w klasyfi kacji końcowej 
wyprzedził braci, Krzysz-
tofa i Dawida Ziemczono-

ków. Wśród pań zwyciężyła 
Klaudia Liedtke, w królew-
skiej kategorii XXL, czyli 
zawodników ważących 
powyżej 100 kilo, najlep-
szy był Michał Jarecki, 
a najstarszym regatowcem 
był Piotr Hillar, który ma 
71 lat! Gratulujemy har-
tu ducha.

Regaty oldbojów to je-
den z  elementów żeglar-
skiego weekendu w  Iła-
wie. Na Dzikiej Plaży, 
położonej po sąsiedzku 
z Ekomariną, tego same-
go dnia wieczorem (so-
bota 6 sierpnia) odbyły 
się koncerty „Szanty nad 
Jeziorakiem”. A  co do 
Yellow, to Michał Jarecki 
w komentarzu, już po re-

gatach, napisał: „Było su-
per. Wiatr, słońce, super 
atmosfera. Sprawna orga-
nizacja i pyszne jedzenie. 
MOS Iława —  robicie to 
mega!” zico

XXII Ogólnopolskie Regaty 
Oldboyów „Yellow Cup 2022”

WYNIKI
Kat. Open
1. Andrzej Olejnik
2. Krzysztof Ziemczonok
3. Dawid Ziemczonok

Najlepsza kobieta: 
Klaudia Liedtke
Najstarszy zawodnik: 
Piotr Hillar — 71 lat
Najlepszy XXL: 
Michał Jarecki

Zespół Jezioraka Iława (pierwsza drużyna) na sezon 2022/23 IV ligi
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BRAK WODY W ORGANIZMIE POTRAFI 
SPUSTOSZYĆ KAŻDE WNĘTRZE
Zapotrzebowanie na płyny w okresie letnim wzrasta — o tym wiedzą wszyscy biegacze. Wiedza to jedna strona, drugą stanowi 
przyzwyczajenie z okresu przygotowawczego. Było chłodniej. W treningu pijmy z rozsądku, a nie jak czujemy pragnienie.

Brak wody w organi-
zmie potrafi  spusto-
szyć każde wnętrze. 
Z wiekiem odczucie 

pragnienia zmniejsza się 
z  uwagi na postępujące 
spowolnienie informacji ze 
strony układu nerwowego. 
Wiele kłopotów zaczyna się 
od bagatelizowania tej po-
trzeby.

Wszystkie reakcje me-
taboliczne zachodzące 
w  naszym organizmie są 
zależne w  sprawności od 
obecności wody. W  biegu 
bardzo szybko „popłynie-
my” energetycznie po rów-
ni pochyłej na skutek jej 
braku. Utleniane składni-
ki wymagają dostępności 1 
litra płynów na 1000 kcal. 
Woda usuwa wszystkie 
toksyczne produkty prze-
miany materii. Bez niej 
nic się nie może wydarzyć 
w naszym wnętrzu. Sprzą-
ta w nas na całodobowym 
etacie. Wydalana w  ilości 
2,5 litra na dobę w  leni-
wym życiu dba o równowa-
gę. Chłodząc usuwa to, co 
nam szkodzi. Jej niedobór 
to dramat przemian ko-
mórkowych. Jej nadmiar 
też nie jest dobrą wiado-
mością.

Metaboliczne zapotrzebo-
wanie na wodę w treningu 
wzrasta 10-20 krotnie. Jest 
zależne od jego intensyw-
ności. Wytwarzanie ciepła 
w  pracujących mięśniach 
na skutek pracy przyspie-
sza wielokrotnie. Podczas 
biegu wykorzystujemy 
tylko 1/4 energii na prze-
mieszczanie się. Reszta 
zamienia się w ciepło. Już 
po kilku minutach nasze 
mięśnie zwiększają tem-
peraturę o 2 stopnie. Spo-
kojna termoregulacja nie 
wystarczy, aby rozproszyć 
energię cieplną. Zaczyna-

my się pocić. Masa ciała, 
genetyczne uwarunkowa-
nie, wiek, emocje, płeć, in-
tensywność, poziom wytre-
nowania oraz ubiór będą 
zarządzać intensywnością 
tego procesu.

Nawet podczas godzin-
nego pływania w  basenie 
wydalamy około 0,5 litra 
potu. Mnożąc ilość przez 
uczestników przebywa-
jących w  niecce basenu 
w  ciągu dnia zanurzamy 
się w  gospodarkę wodną 
innych pływaków.

Podczas biegu, w zależno-
ści od intensywności i tem-
peratury zewnętrznej, pot 
to 0,5-1,5 l/h. Jak biegnie-
my dłużej w rywalizacji i w 
upale, nawet 4 l/h wydala-
my chłodząc wnętrze. Tra-
cimy elektrolity i witaminy. 
To nie tylko sól szczypiąca 
nas w oczy. Obok jest zna-
czący kawałek tablicy Men-
delejewa.

W jednym litrze potu jest 
ponad 2,5 g soli. Po mara-
tonie jego ilość może już 
stanowić hurtowe ilości. 
Trenując naprawdę dużo, 

powinniśmy dokładniej 
spojrzeć na zalecane dawki 
jej spożycia na dobę (5g). 
Zachwianie gospodar-
ki elektrolitowej wpływa 
na treningowe i  startowe 
oczekiwania. Zrozumienie 
zasad równowagi wymaga 
wiedzy i  doświadczenia. 
Dopiero po wielu błędach 
zostajemy dla siebie mą-
drym doradcą.

Mała i za duża ilość pły-
nów stwarza inne proble-
my. Równowaga bilansu 
—  do niej powinniśmy 
dążyć. Odwodnienie, 
to podniesienie niebez-
piecznie temperatury we-
wnętrznej. Wzrasta tętno, 
zmniejsza się metabolizm 
energetyczny. Negatywna 
reakcja ze strony układu 
nerwowego informuje 
błędnie o wszystkim co się 
z nami dzieje. Pojawia się 
mnóstwo zagrożeń. Do 
dramatycznych włącznie. 
Bieg musi zostać prze-
rwany.

Utrata 1,5 —  2 litrów 
wody (2-3% masy ciała) 
stanowi moment krytycz-

ny. Intensywnie narasta-
jące odczuwane pragnie-
nie może być sygnałem 
problemu, z którym sami 
sobie już nie poradzimy. 
Bóle głowy, to może rów-
nież być konsekwencja 
odwodnienia. 2-3 godziny 
przed ciężkim treningiem 
lub startem powinniśmy 
nawodnić organizm 0,5 
litrową ilością płynów. 
Później, po rozgrzewce 
na kilka minut przed in-
tensywną jego częścią na 
pewno nie zaszkodzą dwie 
małe porcje wody, czy na-
poju izotonicznego.

Podczas startu, szczegól-
nie w upale, co kilka kilo-
metrów 100 ml uchroni 
nas przed kłopotami. 
Dietetycy podpowiadają, 
że po zakończeniu cięż-
kiego wysiłku w celu wy-
równania ubytków jeden 
litr napojów uzupełniają-
cych elektrolity, glikogen 
w ciągu 2 godzin prowadzi 
do równowagi. Dopiero po 
niej rozpoczyna się super-
kompensacja zależna od 
jednostkowej sprawności. 

Samo ugaszenie pragnie-
nia nie jest jednoznaczne 
z potrzebami wnętrza.

Może to dziwne, ale 
można też przedawkować 
wodę (hiponatremia). Zda-
rza się to bardzo rzadko, 
jednak dotyczy biegaczy. 
Nadmiar wody to nie tyl-
ko chlupotanie w żołądku. 
Z uwagi na zwiększone jej 
wydalanie pozbywamy się 
wielu niezbędnych mikro-
składników z  organizmu. 
Zbyt duża ilość wód mi-
neralizowanych to niepo-
żądany ich nadmiar. Płyny 
zawierające duże stężenie 
węglowodanów powodują 
odruchy wymiotne. A gazo-
wane napoje zmniejszają 
odczucie pragnienia. Ist-
ny armagedon na skutek 
bogactwa dobrobytu.

W czasie godzinnego tre-
ningu w lato przed spokoj-
nym biegiem wypijmy 250 
ml i zróbmy tak samo bez 
pośpiechu po powrocie. 
Jak jest chłodno, to za-
mieńmy kubki na mniej-
sze. Ten nawyk zmienia 
wiele w odczuwaniu zmę-
czenia. Niedobór wody 
i  elektrolitów powoduje 
bolesne kurcze cieplne 
w kończynach i mięśniach 
brzucha. Mogą wystąpić 
w  trakcie biegu lub bez-
pośrednio po nim. Naj-
bardziej niebezpieczne 
jest wyczerpanie cieplne 
w  konsekwencji zaniku 
sprawnej termoregulacji. 
Może skończyć się udarem 
cieplnym w wyniku wzro-
stu temperatury powyżej 
40 stopni.

Uzupełnianie wody w or-
ganizmie to działanie logi-
styczne. Zasada jest taka 
sama, jak z  kilometrami. 
Mniej, ale częściej daje 
więcej niż dużo i rzadko.

Paweł Hofman, trener lekkiej atletyki

Podczas startu, szczególnie w upale, co kilka kilometrów 100 ml uchroni nas przed kłopotami (tu Iławski Półmaraton 2013)

UZUPEŁNIANIE 
WODY 
W ORGANIZMIE 
TO DZIAŁANIE 
LOGISTYCZNE. 
ZASADA JEST 
TAKA SAMA, JAK 
Z KILOMETRAMI. 
MNIEJ, ALE 
CZĘŚCIEJ DAJE 
WIĘCEJ NIŻ DUŻO 
I RZADKO
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KRÓLOWA SPORTU JEST DLA KAŻDEGO
LEKKOATLETYKA\\\ Przez całe popołudnie 6 sierpnia przez miasteczko lekkoatletyczne przy galerii Jeziorak w Iławie przewinęło się mnóstwo ludzi.

N iektórzy z  nich już 
pałają miłością do 
lekkiej  atletyki, 

inni dopiero łapią bakcy-
la. — Rozdano około stu 
czterdziestu pakietów me-
dalowych, to oznacza, że 
impreza cieszyła się na-
prawdę sporym zaintere-
sowaniem — mówi Aneta 
Ostanek, trenerka lekkiej 
atletyki. Razem z Pawłem 

Hofmanem, także trene-
rem Królowej Sportu, 
była tego dnia napędem 
całej imprezy. Nad Małym 
Jeziorakiem zorganizo-
wano miasteczko lekko-
atletyczne składające się 
z czterech punktów: bież-
ni elektrycznej (do niej 
była największa kolejka), 
skoku wzwyż (zamiast 
poprzeczki —  bezpiecz-

na guma), biegu przez 
niewysokie płotki oraz 
ogromnych klocków, po 
których można było się 
wspinać. Żeby zdobyć dy-
plom i medal, trzeba było 
przejść wszystkie punk-
ty i otrzymać certyfikaty. 
A wszystko to okraszone 
było ciekawymi opowieś-
ciami Pawła Hofmana 
(zresztą naszego sporto-

wego felietonisty) oraz 
życzliwym, acz fachowym 
okiem Anety Ostanek.

Na wydarzenie zaprosili: 
Galeria Jeziorak, Iławskie 
Centrum Sportu, Turysty-
ki i Rekreacji, Iławski Pół-
maraton La Rive. Całość 
miała nie tylko promo-
wać ten sport w  ramach 
programu „Lekkoatlety-
ka dla każdego”, ale i być 

zaproszeniem na kolejne 
wydarzenie, już ściśle bie-
gowe, mianowicie Iław-
ski Półmaraton. Jego 12. 
edycja już w  niedzielę 11 
września, a to wydarzenie 
było też zaproszeniem 
do rejestracji w  systemie 
zgłoszeń na stronie www.
maraton-ilawa.pl do akcji 
#biegnepomagam.
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101 OSÓB GRAŁO W KOTEWICZ CUP!
TENIS\\\ Iławskie korty żyją i mają się dobrze. Dowodem na to jest turniej Kotewicz Cup. Z zaproszenia Jarosława Kotewicza, 
znakomitego skoczka wzwyż, skorzystało 101 zawodniczek i zawodników, co jest rekordem frekwencji tych rozgrywek.

J arosław Kotewicz 
to multimedalista 
mistrzostw Polski 
w skoku wzwyż, za-

równo na stadionie, jak i w 
hali (tu krążków MP ma 
szczególnie dużo). Iławia-
nin to także olimpijczyk, 
na igrzyskach w  Atlan-
cie w  1996 roku zajął 11. 
miejsce.

W pewnym momencie 
sportowej kariery zaprzy-
jaźnił się, trochę z  musu, 
z  tenisem. —  Po operacji 
kolana, jeszcze w  trakcie 
mojego czynnego skakania, 
musiałem wrócić do pełni 
sił, zarówno psychicznych, 
jak i  fi zycznych. A  nasza 
piękna Iława ma wszyst-
ko, aby taką mentalno-fi -
zyczną rehabilitację prze-
prowadzić, więc wróciłem 
na trochę do rodzinnego 
miasta —  wspomina Ko-
tewicz. — Jedną z form re-
habilitacji ruchowej była 
gra w  tenisa, na korty po 
raz pierwszy zabrał mnie 
mój brat Zbyszek. Dużo 
też grałem z człowiekiem, 
który właściwie stworzył 
dla mnie klub sportowy 
w Iławie, czyli Zygmuntem 
Dmochewiczem — dodaje 
skoczek/tenisista.

Z bratem Zbyszkiem były 
skoczek wzwyż zaczął orga-

nizować turniej, od począt-
ku przewidziany dla ama-
torów. Faktem jest, że raz 
w Kotewicz Cup, w dwóch 
jedynych rozegranych 
w  Bydgoszczy edycjach, 
udział w  turnieju deblo-
wym wzięła Agnieszka 
Radwańska, ale oczywiście 
nikt nie miał nic przeciw-
ko obecności znakomitej 
polskiej tenisistki na li-
ście startowej.

Pozostałych 27. edycji 
rozegranych zostało w Iła-
wie. Także jubileuszowy, 
30. Kotewicz Cup grany 
był na kortach stadionu 
miejskiego przy ul. Sien-
kiewicza. Na kilka dni 
przed rozpoczęciem tur-
nieju wiadomo już było, 
że może zostać ustano-
wiony nowy rekord, jeśli 
chodzi o frekwencję.

— Listy startowe zapeł-
niają się bardzo szybko. 
Zgłaszają się zawodnicz-
ki i  zawodnicy z  Morąga, 
Ostródy, Lubawy, dzwonią 
ludzie z Olsztyna. Podejrze-
wam, że do Kotewicz Cup 
2022 może zapisać się re-
kordowa ilość uczestników, 
nawet około stu — mówił 
nam Jarosław Kotewicz 
w  czwartek. No i  rekord 
padł —  do turnieju zapi-
sało się aż 101 osób z wielu 

miejscowości, także spoza 
województwa warmiń-
sko-mazurskiego, o  czym 
świadczyły choćby (oprócz 
list startowych) tablice re-
jestracyjne aut na parkingu 
przy kortach.

Na rozgrywki składa-
ły się zmagania w  singlu 
mężczyzn (kat. wiekowe 
+35 i +50), mikście, deblu 
kobiet i  deblu mężczyzn. 
Początkowo planowano, 
że turniej potrwa przez 
cały ostatni weekend lip-
ca, jednak organizatorzy 
wiedząc o zbliżającym się 
niedzielnym deszczu po-
stanowili wszystkie kate-
gorie rozegrać do soboty. 

Doba z  gumy nie jest, 
a wszystkie kategorie trze-
ba było rozegrać nie przez 

trzy, a  przez dwa dni. To 
spowodowało, że w piątek 
grano aż do 3 w nocy!

— Szczęśliwie udało się 
nam rozegrać wszystkie 
kategorie w  ciągu dwóch 
dni. Gdy w  niedzielę po-
jechaliśmy na obiekt, by 
posprzątać po zawodach, 
to korty były już zalane 
— mówi Kotewicz.

— Akurat fajnie to 
wszystko wyszło, bo prze-
ważnie było tak, że nie-
dzielne fi nały naszego tur-
nieju oglądało już mniejsze 
grono kibiców. Większość 
uczestników i  ich fanów, 
po odpadnięciu wcześniej 
z rywalizacji, było już w do-
mach lub w drodze do nich. 
A w tym roku, w związku 
z tym, że graliśmy bardzo 

intensywnie, to sobotnie 
finały były rozgrywane 
przy bardzo licznej publice 
— dodaje organizator.

— Cieszę się, że tak dużo 
partnerów z Iławy i okolicy 
przystało na propozycję 
współpracy z nami. Chciał-
bym bardzo podziękować 
naszym sponsorom. Bank 
PKO BP był sponsorem 
głównym, wsparli nas tak-
że sponsorzy i  partnerzy: 
Hotel Stary Tartak, Sola-
no, Spomer, Mazurek Pre-
mium Cars, Envio Group, 
War-Ma Beton, Tkaniny 
24.pl, Grupa KWK, Dolux-
-M, Olwnet.pl, OCMB-M3, 
Souvre, La Rive, Triss, Ro-
dowita, La Faye, Mionetto, 
Maj-Bus, Mydent, Omega 
Kwidzyn, Rolimpex. Cie-
szę się również, że do na-
szych partnerów dołączyło 
miasto Iława — wymienia 
Kotewicz, który już myśli 
o przyszłorocznym turnieju.

Czy tenisistki i  tenisiści, 
opuszczając iławskie kor-
ty, zapowiadali powrót na 
ulicę Sienkiewicza za rok? 

— Oj tak, chcą do nas 
wracać. „Obawiam się”, 
że za rok rekord frekwen-
cji może zostać ponownie 
pobity — mówi półżartem 
legenda iławskiego sportu.

Mateusz Partyga

WYNIKI XXX TURNIEJU 
KOTEWICZ CUP
Mężczyźni, kat. +35 lat
1. Bartosz Kowalewski 
— Olsztyn
2. Wojciech Wróbel — Kwidzyn
3. Łukasz Gwiazda — Kwidzyn

Mężczyźni, kat. +50 lat
1. Zbigniew Kotewicz — Iława
2. Mirosław Dymiński 
— Grudziądz
3. Daniel Lipowski — Grudziądz

Turniej mikstowy
1. Julia Karczewska / Robert 
Urbański — Bydgoszcz
2. Monika Izbaner / Zbigniew 
Kotewicz — Bydgoszcz / Iława
3. Małgorzata Nowacka / 
Adrian Zygmunt — Bydgoszcz
— Anna Jusis / Jacek Sokołowski 
— Ostróda / Nowe Miasto Lub.

Debel kobiet
1. Karolina Czarkowska / Aga-
ta Nosko — Iława / Kwidzyn
2. Monika Tarach / Aleksandra 
Szymańska — Iława
3. Beata Przyborska-Deron / 
Karolina Służalec — Bydgoszcz

Debel mężczyzn
1. Jacek Breś / Dariusz 
Niekraszewicz — Bydgoszcz
2. Wojciech Wróbel / Łukasz 
Gwiazda — Kwidzyn
3. Michał Kisielewski / Robert 
Urbański — Bydgoszcz
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Iławianka Karolina Czarkowska, grająca w parze z Agatą 
Nosko z Kwidzyna, zwyciężyła w turnieju deblowym kobiet
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ŻEGLARSTWO \\\ — Nikt nie wierzył w to, że Janek zdobędzie medal w Pucku. Nikt, poza mną — mówi trener Wojciech Janusz 
z SSW MOS Iława. Jego zawodnik, Jan Rohde, wygrał rywalizację w klasie ILCA 4 podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.

To kolejny sukces 
żeglarskiego klubu 
z Iławy, których ma 
już na swoim wy-

chowawczym koncie wie-
lu medalistów mistrzostw 
Polski, Europy i  świata. 
A także — Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży, któ-
ra corocznie jest testem dla 
młodych wodniaków. Od 
razu na wstępie zaznacz-
my, że na podium klasyfi -
kacji klasy ILCA 4 w OOM 
2022 był także drugi że-
glarz z  woj. warmińsko-
-mazurskiego. Maciej Du-
dek z Nauticus Yacht Club 
Olsztyn był trzeci, a  jego 
klubowi koledzy: Jakub 
Rusiniak i Szymon Kroczek 
zajęli, odpowiednio, 5. i 6. 
miejsce w regatach.

Nikt się nie spodziewał. 
Oprócz trenera
Kolejne laury dla Sto-

warzyszenia Sportów 
Wodnych MOS Iława 
zdobył Jan Rohde, który 
wywalczył złoty medal 
w  rozegranych w  Pucku 
regatach odbywających 
się w ramach OOM właś-
nie. W dniach 1-4 sierpnia 
miała miejsce pierwsza 
część żeglarskiej olim-
piady dzieci i  młodzieży, 
następnie przyszedł czas 
na drugą (od czwartku 
startowali m.in. optimist-
karze SSW MOS trenowa-
ni przez Marka Karbow-
skiego).

Wróćmy jednak do star-
szej rywalizacji w  klasie 
ILCA 4, czyli w dawnym 
Laserze 4.7 (4.7 to po-
wierzchnia żagla w  me-
trach kwadratowych), 
który może być wstępem 
do pływania na jednost-
kach klasy ILCA 6 (ko-
biety) czy ILCA 7 (męż-
czyźni).

W zawodach, które od-
były się w Pucku, iławski 
klub reprezentowany był 
przez trójkę żeglarzy pro-
wadzonych przez Woj-
ciecha Janusza, a  więc 
trenera, który w  swoim 
szkoleniowym dorob-
ku ma już m.in. sukcesy 

Agaty Barwińskiej, aktu-
alnej wicemistrzyni świata 
i mistrzyni Europy w kla-
sie ILCA 6. Oprócz wspo-
mnianego już Janka Roh-
de na OOM w klasie ILCA 
4 startował też Bartosz 
Bilicki, który zajął 9. miej-
sce w klasyfi kacji końco-
wej rywalizacji chłopców, 
a także Natalia Chojnow-
ska, która wśród dziew-
cząt była 16. —  Łącznie 
odbyło się 11 wyścigów. 
W  kategorii dziewcząt 
było zgłoszonych 30 za-
wodniczek, natomiast na 
listach startowych u żegla-
rzy mieliśmy 52 nazwiska 
— mówi trener Janusz. Po 
wyścigach eliminacyjnych 
odbyły się biegi fi nałowe 
w konkretnych fl otach.

— Natalia Chojnowska 
ma bardzo dobre warun-
ki fi zyczne do trenowania 
żeglarstwa, jednak trzeba 
przyznać szczerze, że tre-
nuje dużo mniej niż na 
przykład Janek czy Bar-
tek. Ostatnio jednak zade-
klarowała nam w  klubie, 
że w  większym stopniu 
poświęci się tym zajęciom 
i będzie dbała o swój spor-
towy rozwój — mówi tre-
ner z Iławy.

— Bartek Bilicki to, po-
dobnie jak Jan Rohde, 

wodniak o dużych predys-
pozycjach, jednak akurat 
w  Pucku popełnił zdecy-
dowanie za dużo błędów, 
by myśleć o  miejscu na 
podium. Sam zresztą so-
bie obliczył, że gdyby nie 
wpadki własne, to mógłby 
być nawet na trzecim miej-
scu w klasyfi kacji końcowej 
—  zauważa Wojciech Ja-
nusz.

Tak przechodzimy do 
naszego mistrza Zatoki 
Puckiej. Jan Rohde jesz-
cze przed ostatnim wy-
ścigiem zajmował drugie 
miejsce, a  na prowadze-
niu był Bartłomiej Wrzo-
sek z  KŻ Horn Kraków. 
Sprawa złotego medalu 
rozstrzygnęła się w ostat-
nim biegu. — W wyścigu 
tym Janek pokazał swo-
ją moc i  przewagę, jaką 
daje mu jego żeglarska 
uniwersalność. Popłynął 
znakomicie w  trudnych 
warunkach, na metę 
wpłynął jako trzeci, a jego 
bezpośredni rywal w wal-
ce o mistrzostwo był do-
piero piętnasty. To pozwo-
liło Rohde wskoczyć na 
pierwsze miejsce w klasy-
fikacji i  to z przewagą aż 
11 punktów nad Bartkiem 
Wrzoskiem z  Krakowa 
— relacjonuje Janusz.

— WIEDZIAŁEM, ŻE 
JESTEM DOBRZE 
PRZYGOTOWANY DO 
TYCH REGAT. CHWILA 
NIEPEWNOŚCI POJAWIŁA 
SIĘ PO TRZECIM DNIU 
STARTÓW, KIEDY TO 
SPADŁEM NA DRUGIE 
MIEJSCE W TABELI. 
POTEM JEDNAK 
POPŁYNĄŁEM JUŻ SWOJE 
— MÓWI MISTRZ OOM.

— Janek ma wielki po-
tencjał. Uważam, że to 
materiał na znakomitego 

żeglarza. Nikt nie wierzył 
w to, że zdobędzie on me-
dal na regatach w Pucku. 
Nikt, poza mną —  mówi 
trener żeglarek i  żeglarzy 
z SSW MOS Iława, a  jego 
słowa potwierdza mama 
Janka, Justyna Rohde. 
—  Rzeczywiście tak było: 
sukces i medal Janka jest 
dla nas wielkim, pozytyw-
nym zaskoczeniem. Tym 
bardziej, że dopiero nie-
dawno przesiadł się z łodzi 
klasy Optimist na daw-
nego Lasera 4.7 —  mówi 
pani Justyna.

Jak się okazuje, w rodzi-
nie Rohde przed Jankiem 
nie było żadnych tradycji 
żeglarskich. Młody jest 
pierwszy, który pływa 
pod żaglami. To absol-
went Szkoły Podstawowej 
nr 2 w  Iławie, gdzie cho-
dził do klasy sportowej. 
—  W  Dwójce szczególnie 
dużo trenował lekkoatlety-
kę, którą zresztą też bardzo 
lubi. Jednak sportem nu-
mer 1 jest dla naszego syna 
zdecydowanie żeglarstwo 
—  dodaje mama mistrza 
z Iławy.

A JAK SIĘ ZACZĘŁA 
PRZYGODA JANKA 
Z ŻAGLAMI I KLUBEM 
Z IŁAWY? TAK SAMO, 
JAK W WIELU INNYCH 
PRZYPADKACH 
W MIEŚCIE NAD 
JEZIORAKIEM: 
OD PÓŁKOLONII 
ORGANIZOWANYCH 
W WAKACJE PRZEZ SSW 
MOS IŁAWA. 

Przez wiele lat skorzysta-
ło z  nich mnóstwo dzieci 
z tego miasta i okolic, czę-
sto już w wieku 6 lat (tak 
było np. w przypadku mło-
dego Rohde). A jak raz się 
na łódkę wejdzie i połknie 
się bakcyla żeglarstwa, to 
potem trudno z niej zejść.

Mateusz Partyga

Jan Rohde (SSW MOS Iława) w trakcie rywalizacji na regatach w Pucku w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
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Jan Rohde ze swoją łodzią klasy ILCA 4
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