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Pogoda w regionie Jutro u nas
Marchewka  
 to podstawa
Lubimy jej smak  
i cenimy  za witaminy. 
Pasuje prawie zawsze

Temat dnia
Temat dnia  
- szkoła   
Jak przyzwyczaić nasze 
dzieci do nowej  
rzeczywistości

Dzień Mieszkańca: Varius 
Manx i szczepienia Dzisiaj

Sobota

Barometr 
1010 hPa 

Wiatr  
NE 7 km/h 

Uwaga  
burze

Barometr 
1020 hPa 

Wiatr  
NE 9 km/h 

Uwaga  
przelotne opady

19°C 
11°C

18°C 
13°C 

LOTTO

Powiat bytowski 

W Ugoszczy w gm. Studzieni-
ce odbyła się uroczystość 
przekazania miejscowej jed-
nostce OSP ciężkiego samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego 
marki Scania z napędem 4x4 
i zbiornikiem wody 5000 li-
trów połączona z otwarciem 
zmodernizowanej strażnicy. 

OSP w Ugoszczy jest pierwszą 
jednostką OSP w powiecie by-
towskim, do której trafił ciężki 
samochód ratowniczo-gaśni-
czy. Koszt zakupu samochodu 
to blisko 1,1 mln zł, natomiast 
modernizacji remizy - 300 tys. 
zł. Wsparcia finansowego 
przy realizacji tych inwestycji 
udzielili: MSWiA w ramach do-
tacji KSRG, NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, powiat bytowski, 
gmina Studzienice oraz spon-
sorzy. 

Podczas uroczystości wrę-
czono medale i odznaczenia za-
służonym, podziękowano dar-
czyńcom i sponsorom za po-
moc w zwiększeniu poprawy 
bezpieczeństwa zarówno stra-
żaków Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Ugoszczy wyjeżdżają-

cych do działań ratowniczo-ga-
śniczych, jak i społeczności 
gminy Studzienice oraz po-
wiatu bytowskiego. Zastępca 
pomorskiego komendanta wo-
jewódzkiego PSP wspólnie 
z prezesem Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Byto-
wie oraz wójtem gminy Stu-
dzienice wręczył prezesowi 
OSP w Ugoszczy symboliczny 
klucz do bramy zmodernizo-
wanej strażnicy. Przekazano 
kluczyki oraz dowód rejestra-
cyjny od nowego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego kie-
rowcy OSP. 

- Nowoczesny samochód 
z wydajną autopompą oraz 
zbiornikiem wody o poj. 5000 l 
zwiększy wydajność jednostek 
ochrony przeciwpożarowej po-
wiatu oraz przyczyni się do po-
prawy efektywności działań 
strażaków w terenie z ograni-
czonym dostępem do wody - 
wyjaśniają strażacy. - Rozbudo-
wana  o dodatkowy boks gara-
żowy remiza zwiększy wygodę 
przechowywania specjalistycz-
nego sprzętu  oraz samochodu 
będących na wyposażeniu jed-
nostki. 
Sylwia Lis

Nowy wóz będzie wiózł

25.08.2021 r., godz. 21.50 
MMulti Multi: 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12, 14, 
15, 19, 21, 29, 41, 47, 49, 54, 63, 68, 
71, 78 Plus 2 
Ekstra Pensja: 3, 6, 7, 11, 31 Plus 3 
Ekstra Premia: 1, 2, 10, 21, 32 Plus 4 
Mini Lotto: 2, 3, 9, 13, 37 
Kaskada:  1, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 
18, 19, 24 
Super Szansa: 2, 3, 6, 4, 9, 7, 7 
 
26.08.2021 r., godz. 14 
Multi Multi: 1, 4, 18, 20, 23, 26, 
28, 41, 43, 47, 51, 52, 57, 63, 67, 70, 
74, 77, 79, 80 plus 28 
Kaskada: 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 
17, 19, 22, 24 
Super Szansa: 4, 6, 4, 9, 2, 4, 4

WALUTY Z 26.08.2021 
USD 3,8912 (+) 
EUR 4,5758 (+) 
CHF 4,2422 (-) 
GBP 5,3446 (+) 
(+) wzrost ceny w stosunku 
do notowania poprzedniego  
(-) spadek ceny w stosunku  
do notowania poprzedniego
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Ustka 
Magdalena Olechnowicz 
magdalena.olechnowicz@polskapress.pl 

W sobotę, 28 sierpnia, na Pro-
menadzie Nadmorskiej odbę-
dzie się Dzień Mieszkańca. Po-
znamy m.in. nowego Ambasa-
dora Miasta Ustka oraz Ust-
czanina Roku. Przygotowane 
będzie  stoisko gastronomicz-
ne, a osoby chcące się bezpłat-
nie zaszczepić przeciw COVID-
19 będą mogły to zrobić 
na promenadzie. Wieczorem - 
występy artystyczne i gwiaz-
da wieczoru zespół Varius 
Manx. 

W sobotę, 28 sierpnia, na Pro-
menadzie Nadmorskiej w Ustce 
odbędzie się Dzień Mieszkańca. 
Poznamy między innymi no-
wego Ambasadora Miasta 
Ustka oraz Ustczanina Roku. 
Dla spragnionych dań prosto 
z grilla i nie tylko, przygoto-
wane zostanie stoisko gastro-
nomiczne, a osoby chcące się 
bezpłatnie zaszczepić przeciw 
COVID-19 będą mogły to zrobić 
w punkcie szczepień na prome-
nadzie, w godz. 10.00-18.00. 

Na zakończenie Dnia Miesz-
kańca wystąpi gwiazda wie-
czoru - zespół Varius Manx & 
Kasia Stankiewicz. 

Program imprezy: 
- godz. 11: Stoisko gastrono-

miczne (do końca wydarzenia) 
- godz. 18: Występ Usteckiej 

Orkiestry Dętej 
- godz. 18:15: Wręczenie sta-

tuetek Ambasadora Miasta 
Ustka i  Ustczanina Roku. 

Koncerty: 
- godz. 18:45: Studio Wokalu 

Domu Kultury w Ustce 
- godz. 19:  Karina Werra 
- godz. 19:30: Anna Chodyna 
- godz. 20: Ricky Lion i Ze-

spół Bakuba 
- godz. 21: Varius Manx & Ka-

sia Stankiewicz.    

Gwiazdą wieczoru w Ustce jest zespół Varius Manx & Kasia Stankiewicz
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Strażacy z Ugoszczy mają nowy wóz strażacki

REGION/POGODA
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Deszczowo, chłodno i jesiennie zapowiada się najbliższy weekend. Kiepska pogoda przeciągnie 
się do końca sierpnia. Wraz z nowym rokiem szkolnym przypomnieć ma o sobie lato

AUTOPROMOCJA 

wydanie z Magazynem

WEEKEND
TUŻ TUŻ

prenumerata.gp24.pl

94 340 11 14
Prenumerata         Zadzwoń!

prenumerata.gdp@polskapress.pl
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Z policji 
Alek Radomski 
aleksander.radomski@polskapress.pl 

Słupska policja podsumowała 
w czwartek postępowania 
związane z wyłudzeniami 
i oszustwami dokonywanymi 
przez internet. Od początku 
wakacji przyjęto aż 67 zgłoszeń 
od pokrzywdzonych osób w re-
gionie.  

Policjanci z Wydziału Przestęp-
czości Gospodarczej i Korupcji 

Komendy Miejskiej Policji 
w Słupsku zajmują się sprawami 
oszustw internetowych, które 
miały miejsce w regionie słup-
skim. Od początku wakacji przy-
jęli 67 zgłoszeń od pokrzywdzo-
nych, którzy swoje przedmioty 
chcieli sprzedać na platformie 
OLX. 

Policja uczula szczególnie 
na linki przesyłane przez jeden 
z bardziej popularnych komuni-
katorów, którym jest WhatsApp. 
Do sprzedającego odzywa się 
osoba zainteresowana zakupem 

towaru lub usługi i wypytuje 
o szczegóły. W trakcie prowadzo-
nej rozmowy rzekomy kupujący 
proponuje sprzedającemu płat-
ność poprzez nową usługę i prze-
syła link do strony, na której 
sprzedający ma podać dane swo-
jej karty lub dane do logowania 
do usług bankowości elektro-
nicznej. Taki link może być wy-
słany przez komunikator, ma-
ilem lub SMS-em. Zdarza się, że 
taką wiadomość kieruje nas 
na fikcyjny portal ogłoszeniowy 
lub firmę kurierską łudząco przy-

pominający ten prawdziwy. - Kli-
kając w taki link, otwiera się spe-
cjalnie przygotowana strona, 
wyglądająca dla sprzedającego 
wiarygodnie, gdyż może tam zo-
baczyć np. zdjęcie i cenę swojego 
produkt - informuje mł. asp. Mo-
nika Sadurska, oficer prasowy 
słupskiej policji. - Na tej stronie 
znajduje się ponadto miejsce 
do wpisania karty płatniczej 
(dane posiadacza karty, pełen 
numer karty, CVV, data ważno-
ści, kod 3DS) lub danych dostę-
powych do bankowości elektro-

nicznej (login, hasło, SMS kody). 
Po podaniu powyższych danych 
nie dochodzi do sprzedaży, a do-
datkowo sprzedający traci swoje 
środki, stając się pokrzywdzo-
nym. Apelujemy, aby podczas 
transakcji pieniężnych lub kon-
taktów telefonicznych dotyczą-
cych wpłat, zachować szcze-
gólną ostrożność. 

Taka forma wyłudzeń okre-
ślana jest przez specjalistów jako 
pishing. Portal OLX  uczula, że 
nie generuje linków do opłace-
nia zakupu. Ignoruj więc linki 

do rzekomych środków na OLX, 
które otrzymasz poza serwisem 
np. WhatsApp’em. Jeśli jesteś 
sprzedającym, otrzymasz 
wpłatę na podane podczas 
pierwszej sprzedaży konto ban-
kowe, a sam proces kupna 
i sprzedaży przez „Przesyłki 
OLX” odbywa się na twoim kon-
cie OLX, a nie poza nim. W pro-
cesie Przesyłek OLX od 9 lutego 
nie wysyła do swoich klientów 
też żadnych SMS-ów. Podejrzane 
linki zawsze można sprawdzić 
tu: https://pomoc.olx.pl. 

Uwaga: Chcieli sprzedać na OLX, zostali okradzeni  

Pomorze 
Sylwia Lis 
sylwia.lis@polskapress.pl 

Rozpoczęły się wielkie ćwi-
czenia pomorskich strażaków. 

Na terenie województwa po-
morskiego (m.in. tereny Nadle-
śnictwa Lipusz) rozpoczęły się 
ćwiczenia w ramach krajowego 
systemu ratowniczo-gaśni-
czego pod kryptonimem „Las 
2021”.   

W trwających do 28 sierpnia 
ćwiczeniach uczestniczyć będą 
siły i środki centralnego od-
wodu operacyjnego z woje-
wództw: kujawsko-pomor-
skiego, podlaskiego, pomor-
skiego, warmińsko-mazur-
skiego oraz Szkoły Podoficer-
skiej PSP w Bydgoszczy. Łącz-
nie w przyjętym scenariuszu 
weźmie udział 470 strażaków 
i 150 pojazdów.  

Głównym celem  zaplano-
wanych manewrów jest ustale-
nie stopnia przygotowania sił 
i środków centralnego obwodu 
operacyjnego, krajowego sys-
temu ratowniczo-gaśniczego 
do zwalczania skutków długo-

trwałych pożarów lasów 
na znacznym obszarze.  

Ćwiczenia ponadto mają 
na celu sprawdzenie stopnia 
przygotowania kadry dowód-
czej województwa pomor-
skiego do prawidłowego kiero-
wania działaniami ratowni-
czymi na wszystkich pozio-
mach. 

W ćwiczeniach zaplano-
wano działania sił i środków 
Państwowej Straży Pożarnej, 
które w taktyce przypominają 
te, które były wykorzystywane 
przez Państwową Straż Pożarną 
podczas gaszenia pożarów 
w Szwecji w 2018 roku oraz są 
obecnie prowadzone na terenie 
Grecji przez Polski Moduł Pań-
stwowej Straży Pożarnej. 

- Prosimy mieszkańców 
i osoby wypoczywające o za-
chowanie szczególnej uwagi 
przy poruszaniu się po drogach 
utwardzonych oraz leśnych, 
niewchodzenie i nieprzecho-
dzenie przez teren ćwiczeń, 
stosowanie się do poleceń 
funkcjonariuszy i osób obsłu-
gujących ćwiczenia - mówią 
strażacy. - Za utrudnienia prze-
praszamy.  

Ćwiczą na wypadek 
pożarów lasów

Ćwiczenia w ramach krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego pod kryptonimem „Las 2021”
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Zaproszenia 

Nachodzący weekend bę-
dzie bogaty w imprezy. Jak 
zawsze nie zabraknie kon-
certów - w tym ostatniego 
w ramach cyklu Garden Par-
ty u Karola - swój finał będzie 
miał Festiwal Kultury Ukraiń-
skiej, a w Ustce z kolei odbę-
dzie się Dzień Mieszkańca 
oraz zawody Charlotta MTB 
Bike Adventure. 

Niemal w każdy weekend mi-
jających właśnie wakacji 
można było udać się na kon-
cert m.in. do Kawiarni Arty-
stycznej Antrakt, Motor Rock 
Pubu lub wziąć udział w kon-
certach plenerowych w ra-
mach Garden Party u Karola. 
Nie inaczej będzie w ten 
weekend. 

W nadchodzącą sobotę, 28 
sierpnia, w Antrakcie zagra 
Jazz Nova Random Band, 
czyli Jazz Random Trio wraz 
z wokalistą jazzowym Mariu-
szem Czajką. Muzyka prezen-
towana przez kwartet to inter-
pretacje standardów jazzo-
wych, muzyki filmowej i pol-
skich utworów. Powstaje tym 
samym nowe muzyczne spoj-
rzenie, a znane kompozycje 
mają w sobie elementy impro-
wizacji. W skład Jazz Random 
Trio wchodzą: Mateusz Bli-
skowski – gitarzysta jazzowy, 
Aleksander Tryba – kontraba-
sista oraz Marian Szarmach – 
grający na perkusji. Koncert 
w Antrakcie rozpocznie się 
o godzinie 19, a bilety w cenie 
30 zł można kupić w kawiarni 
lub serwisie kupbilecik.pl. 

Miłośników rockowych 
i cięższych brzmień zaintere-
suje fakt, że Motor Rock Pub 
obchodzić będzie swoje 17 
urodziny. Z tej okazji przygo-
towana zostanie trzydniowa 
impreza wypełniona koncer-

tami i jam session: 27 i 28 
sierpnia oraz 3 września. Co 
najważniejsze wstęp na te wy-
darzenia jest całkowicie dar-
mowy.  

W piątek, 27 sierpnia, kon-
certy rozpoczną się od go-
dziny 20, a zagrają Mr Lum-
berjack oraz State Control. 
W sobotę wieczorem zorgani-
zowane zostanie jam session, 
na które Motor Rock Pub ser-
decznie zaprasza, udostępnia-
jąc jednocześnie wzmacniacz 
i perkusję. Wystarczy zabrać 
gitarę i wziąć udział w impre-
zie. Z kolei w następny piątek, 
3 września, będzie bardzo gło-
śno. W ostatni urodzinowy 
dzień Motora swoje koncerty 
zagrają Earthfall, Junon Ky-
anon, Medarth i jeszcze raz 
State Control. Pierwsza kapela 
zagra o godzinie 20. 

Dla miłośników rocka pole-
camy wziąć udział w ostatnim 
koncercie z cyklu Garden 
Party u Karola w niedzielę, 29 
sierpnia, jak zawsze o godzi-
nie 12. Wystąpi Marcin Czy-
żewski – polski piosenkarz 

i muzyk rockowy, wielokrotny 
uczestnik programu „Szansa 
na sukces”, którego był rów-
nież zwycięzcą w 1998 roku. 
Najlepiej został zapamiętany 
jednak z odcinka specjalnego 
„Przeboje Europy”, który wy-
grał, śpiewając piosenkę Rob-
bie’ego Williamsa zatytuło-
waną „Angels”. Występował 
też w show telewizji TVN „Zo-
stań gwiazdą”. Na niedziel-
nym koncercie artysta wy-
kona własne kompozycje oraz 
popularne utwory z repertu-
aru innych wykonawców. 

W pubie Keller z kolei, 27 
sierpnia, odbędzie się koncert 
słupskiego kolektywu hip-
hopowego The Coast, w skład 
którego wchodzą Make’m, 
Wolny MC, Rekin oraz Jay MC. 
Każdy z artystów działał lokal-
nie na scenie rap już od dłuż-
szego czasu, jednak w tym 
roku ich drogi obrały wspólny 
kierunek, co zaowocowało de-
biutanckim albumem „Jo-
dium”. Na krążku można 
usłyszeć wokale wszystkich 
wyżej wymienionych rape-
rów, natomiast warstwa mu-
zyczna i brzmieniowa jest za-
sługą Makem’a i Rekina. Na al-
bumie znajduje się 13 utwo-
rów, które zabierają słuchacza 
w świat muzycznych unie-
sień, naładowanych dużą 
dawką humoru i przemyśla-
nych wersów z szerokim wa-
chlarzem umiejętności lirycz-
nych. Na płycie, poza utwo-
rami rapowymi, można usły-
szeć również brzmienia reg-
gae i dance, a niektóre z nich 
wzbogacone są scretchami 
DJ’a Cidera. Początek kon-
certu grupy The Coast o godzi-
nie 20.30. Bilety w cenie 10 zł. 

Komedia kryminalna  
w plenerze 
Ostatni zaplanowany seans 
filmowy w ramach „Letniego 
kina na leżakach” odbędzie się 
w sobotę 28 sierpnia, o godzi-
nie 21.30 na placu zabaw 
przy ulicy Konarskiego. Wy-
świetlona zostanie komedia 
kryminalna „7 psychopatów”. 
Film opowiada historię scena-
rzysty filmowego imieniem 
Marty (w tej roli Colin Farrell), 
który właśnie pracuje nad ko-
lejnym scenariuszem. Brakuje 
mu weny i - póki co – wymyślił 
jedynie tytuł nowego filmu, 
który brzmi... „7 psychopa-
tów”. W kryzysie twórczym 
pomoże mu przyjaciel Billy 
(Samo Rockwell), który jest 
bezrobotnym aktorem i aktu-
alnie złodziejem… psów. 
Wszystko się komplikuje, 
kiedy Billy kradnie psa gan-
gstera-psychopaty, przez co 
Marty szybko przekonuje się, 
że pomysłów na nowy film 
może mieć aż za dużo… 

Weekend z kulturą ukraińską 
Od 24 sierpnia trwa Festiwal 
Kultury Ukraińskiej w Słup-
sku, którego organizatorami 
są Stowarzyszenie Kulturalny 
Punkt Zapalny i Słupski Ośro-
dek Kultury. Festiwal ten za-
kończy się w ten weekend, ale 
zanim do tego dojdzie, cze-
kają nas jeszcze atrakcje. 

W piątek, 27 sierpnia, 
w Ośrodku Teatralnym Rondo 
wystawiony zostanie spektakl 
„Jestem Julia”, który inspiro-
wany jest książką Łucji Du-
dzińskiej pt. „Tupanie. 
Za sobą po drodze”. Początek 
spektaklu o godzinie 19, a tuż 
po nim spotkanie z autorką. 

Z kolei w sobotę organiza-
torzy zapraszają mieszkań-
ców, turystów, miłośników 
kultury ukraińskiej na im-
prezę plenerową – na jarmark, 
w trakcie którego odbędzie się 
pokaz gotowania połączony 
z degustacją barszczu ukraiń-
skiego, przygotowanego 
pod czujnym okiem szefa 
kuchni Rafała Niewiarow-
skiego. Pojawią się również 
wystawcy w praktyce zajmu-
jący się kulturą ukraińską 
bądź inspirujący się nią, 
a także wykonawcy zawo-
dowi, zespoły Vyshyvanka, 
Coolbaba, Lesja & Tom Horn 
czy Iurii Iosyfovych, który po-
prowadzi w niedzielę warsz-
taty śpiewu białego. Będzie 

także otwarta scena ukraiń-
ska, na którą organizatorzy za-
praszają tych wszystkich, któ-
rzy śmielej lub mniej śmiało 
tworzą i mają ochotę zapre-
zentować się przed szerszą 
publicznością. 

Charlotta MTB  
Bike Adventure 
Również w sobotę w Ustce 
zorganizowana zostanie II 
edycja Charlotta MTB Bike 
Adventure. Wyścig odbędzie 
się na trasie Ustka – Poddąbie – 
Ustka, czyli pętli o długości 20 
kilometrów. W zawodach 
weźmie udział ponad 60 za-
wodników, ale organizatorzy 
zaznaczają, że ta liczba może 
ulec zmianie. 

Trasa tegorocznej edycji 
zawodów ma być nieco trud-
niejsza i wyczerpująca dla za-
wodników. W Orzechowie 
na rowerzystów czekać będą 
m.in. wąskie serpentyny 
nad rzeką, a cała trasa ma 
w większości składać się z od-
cinków piaszczystych i prowa-
dzących z reguły pod górkę. 

Zawody odbędą się 
w dwóch kategoriach, kobiet 
i mężczyzn, a w każdej z nich 
trójka najlepszych zawodni-
czek i zawodników otrzyma 
nagrodę finansową oraz rze-
czową. Start zawodów o go-
dzinie 11 na terenie OSiR 
w Ustce, skąd uczestnicy star-
tować będą indywidualnie 
w odstępach 30 sekund. Orga-
nizatorzy przewidują, że za-
wody powinny zakończyć się 
około 13, a kwadrans później 
będzie można nagrodzić zwy-
cięzców. Jednocześnie warto 
zaznaczyć, że dla wszystkich 
uczestników przewidziano 
pamiątkowe medale.

Ostatni weekend sierpnia w Słupsku i regionie. 
Dobra muzyka, ukraiński festiwal, a może film? 

opr. Wojciech Nowak 
wojciech.nowak1@polskapress.pl

W pubie Keller wystąpi  słupski kolektyw hip-hopowy The 
Coast
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Marcin Czyżewski zagra i zaśpiewa na Garden Party u Karola
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W sobotę w Ustce II edycja Charlotta MTB Bike Adventure 

FO
T.

  A
RC

H
IW

U
M



05aa Głos Dziennik Pomorza 
Piątek, 27.08.2021 wydarzenia

Słupsk 

Nowe wzory biletów ko- 
munikacji miejskiej i zmiany 
w funkcjonowaniu komunika-
cji miejskiej od 1 września. 

Od środy, 1 września, wraz 
z rozpoczęciem roku szkolnego 
wprowadzone zostaną zmie-
nione zasady funkcjonowania 
komunikacji miejskiej. Prze-
stają obowiązywać tymcza-
sowe rozkłady jazdy wprowa-
dzone na okres wakacji. 
Linia nr 3: 

• kursy wyjazdowe z za-
jezdni MZK, dotychczas rozpo-
czynające się od przystanku 
„Hala Gryfia” w kierunku Ku-
sowa, zostaną udostępnione 
dla pasażerów już od przy-
stanku „Grottgera”. 
Linia nr 7: 

• przywrócony zostaje stały 
rozkład jazdy obowiązujący 
w dni nauki szkolnej. Linia bę-
dzie funkcjonować od ponie-
działku do piątku z częstotliwo-
ścią co 30 minut. 

• uruchomione zostaną do-
datkowe kursy: o godz: 05:33 
z pętli 11 Listopada oraz o godz. 
05:29 z Hubalczyków, które 
ułatwią dojazdy do miejsc 
pracy w rejonie os. Nadrzecze. 
Linia nr 8: 

• w dni powszednie linia bę-
dzie, tak jak przed wakacjami, 
funkcjonować z częstotliwością 
co 30 minut. Jednocześnie wpro-
wadzone zostaną drobne, kilku-
minutowe korekty godzin odjaz-
dów. 

• przywrócony zostanie sta-
ły rozkład jazdy w soboty i nie-
dziele. 
Linia nr 9: 

• na okres próbny trasa linii 
w obu kierunkach zostanie po-
prowadzona ul. Łady-Cybul-
skiego i Szafranka. Wprowa-
dzone zostaną drobne, kilkumi-
nutowe korekty w rozkładzie 
jazdy. 
Linia nr 14: 

• przywrócenie funkcjono-
wania linii zgodnie ze stałym 
rozkładem jazdy obowiązują-
cym w dni nauki szkolnej. 
Linia nr 15: 

• przywrócony zostaje stały 
rozkład jazdy w dni powsze-
dnie. Nie będzie już kursów 
skróconych do pętli 11 Listo-
pada, oznaczonych literą A. 

Linia nr 28: 
• przywrócenie stałego roz-

kładu jazdy w dni powszednie 
i soboty. 

Jednocześnie wprowadzone 
zostaną drobne korekty w roz-
kładach jazdy linii 1 i 2. Z uwagi 
na trwające prace przy przebu-

dowie ul. Młyńskiej i Leśnej 
w Kobylnicy na linii nr 5 kursy 
oznaczone w rozkładach jazdy 
literą „C” nadal będą wykony-

wane na podstawowej trasie 
do Kobylnicy (przystanek koń-
cowy przy kościele). 

Nowe bilety 
Zgodnie z zapowiedzią do dy-
strybucji i sprzedaży wkrótce 
trafią bilety w zmienionej sza-
cie graficznej. Mowa o biletach 
jednorazowych, 24-godzin-
nych oraz karnetach cztero-
przejazdowych. Ceny pozostają 
bez zmian. Nowe bilety różnią 
się od obecnych przede wszyst-
kim rozmieszczeniem i symbo-
liką elementów wchodzących 
w skład grafiki. Szata graficzna 
została odświeżona, przez co 
zyskały prostą i czytelną formę. 
Jednocześnie nowe bilety za-
wierają wyraźną informację 
o możliwości wykorzystania bi-
letu jednorazowego jako 30-mi-
nutowego, uprawniającego do  
dokonywania przesiadek. 

W najbliższym czasie 
w sprzedaży będą równocze-
śnie dwa wzory biletów: za-
równo stary, jak i nowy. Nowe 
bilety będą sukcesywnie prze-
kazywane do sprzedaży, 
w miarę zmniejszania się zapa-
sów obowiązujących dotych-
czas wzorów biletów, które nie 
tracą swojej ważności. 

Nowy rozkład i bilety autobusowe

Zgodnie z zapowiedzią do dystrybucji i sprzedaży wkrótce trafią bilety w zmienionej szacie 
graficznej
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Alek Radomski 
aleksander.radomski@gp24.pl

REKLAMA 0010233708
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Zawody rowerkowe 

Trwają zapisy na 47. Dziecięce 
Zawody Rowerkowe w Słup-
sku. W zeszłym roku z w po-
wodu obostrzeń pandemicz-
nych wyścigi się nie odbyły, 
ale w tym roku wracają! Zawo-
dy odbędą się 5 września jak 
zawsze na stadionie 650-lecia 
przy ul. A. Madalińskiego 
w Słupsku. 

W zeszłym roku najmłodsze 
kolarki i kolarze nie mogli wziąć 
udziału w zmaganiach rower-
kowych z powodu pandemicz-
nych obostrzeń. W tym roku 
tak nie będzie i zawody się od-
będą – jak zawsze – na stadionie 
650-lecia w Słupsku. Kiedy? 
W niedzielę, 5 września, o go-
dzinie 10. 

Zapisy nadal trwają i mło-
dych zawodników, w wieku 
od 3 do 9 lat, można zgłaszać 
w biurze ogłoszeń „Głosu Po-
morza” przy ulicy Henryka Po-
bożnego 19 w Słupsku. Biuro 
czynne jest od godziny 8 do 15, 
a wpisowe wynosi 10 złotych 

i w tej cenie zawarty jest koszt 
ubezpieczenia dziecka. 

Młodzi zawodnicy wystar-
tują na czterech dystansach do-
stosowanych do swojego 
wieku. Najmłodsi – trzylatki 
i czterolatki (roczniki 2017 
i 2018) wezmą udział w wy-
ścigu na dystansie 40 metrów, 
a pięciolatki i sześciolatki (rocz-
niki 2015 i 2016) pokonają odle-
głość 60 metrów. Dzieci sied-
mio oraz ośmioletnie (roczniki 
2013 i 2014) ścigać się będą 
na dystansie 100 metrów, a naj-
starsze zawodniczki i zawod-
nicy – dziewięciolatki (rocznik 
2012) - będą musieli pokonać 
dystans 200 metrów. Nie-
ważne, czy maluch jest mi-
strzem dwóch kółek, czy do-
piero rozpoczyna swoją przy-
godę z rowerem. Dziecięce Za-
wody Rowerkowe są dla 
wszystkich. 

Na wszystkich młodych ko-
larzy – bez względu na zajęte 
w wyścigach miejsce – czekać 
będą słodkie upominki i dy-
plomy. Uczestnicy, którzy 
zajmą miejsce na podium, 
otrzymają również medale, 
a także wykonane zostanie im 
pamiątkowe zdjęcie, które opu-
blikujemy na łamach „Głosu 
Pomorza”, co będzie wspaniałą 
pamiątką w dorosłym życiu. 

Numerki startowe dla zgło-
szonych dzieci będą wydawane 
w dzień zawodów od godziny 
9. Obowiązkowe jest, aby każdy 
z małych kolarzy miał ze sobą 
kask ochronny, a także pojawił 
się na miejscu zawodów z ro-
dzicem lub prawnym opieku-
nem. Ci ostatni mogą stanąć 
na linii startu obok swoich pod-
opiecznych, ale nie mogą im 
w żaden sposób pomagać 
w wyścigu. 

Na miejscu zawodów nie za-
braknie także innych atrakcji, 
m.in. dmuchańców oraz anima-
torów prowadzący gry i zabawy 
dla uczestników wyścigów. Bę-
dzie również prowadzona 
sprzedaż promocyjna „Głosu 
Pomorza” w dodatku z upomin-
kiem, a od godziny 9.30 będzie 
czynny punkt szczepień, gdzie 
każdy będzie mógł się zaszcze-
pić, również dzieci w wieku 12-
15 lat, ponieważ na miejscu 
obecny będzie lekarz. Dostępne 
będą szczepionki Pfizer oraz 
Johnson&Johnson, a punkt 
szczepień będzie otwarty do go-
dziny 13. 

Dodatkowo w ramach wy-
darzenia udostępnione będzie 
także stoisko Narodowego 
Spisu Powszechnego. 

Do zobaczenia na zawo-
dach! 

Wyścigi Rowerkowe „Głosu”. Nadal można się zapisać!
Wojciech Nowak 
wojciech.nowak1@polskapress.pl
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DZIECIĘCE WYŚCIGI ROWERKOWE
Mecenas:

Partner główny:

Partnerzy:

REKLAMA 129807405

Oferta tylko dla nowych 
prenumeratorów
*  Średnia oszczędność miesięczna w porównaniu 

do ceny w kiosku wrzesień - listopad 2021 r.

zamów:  
94 340 11 14
od poniedziałku do piątku 
w godz. 9:00-15:00 

email: 
prenumerata.gdp@polskapress.pl

Zostań prenumeratorem!
Gazetę dostarczymy 
codziennie 
do Twojego domu, biura, 
tam gdzie chcesz !

Oszczędzasz 42 zł*

Prenumerata na 3 miesiące za 44 zł miesięcznie
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KAŻDEGO DNIA TARGÓW
  Doradztwo rolnicze: porady, informacje, stoisko informacyjne SIR 

(Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich), 
prezentacja fi rm wystawienniczych

  EKOstrefa – zajęcia edukacji ekologicznej: gry i zabawy, 
propagowanie wiedzy ekologicznej, informacje na temat 
możliwości uzyskania wsparcia ze strony WFOŚiGW w Szczecinie  – 
współfi nansowanie przedsięwzięć służących ochronie środowiska

  Prezentacja Biosurowcowego Ogrodu Dydaktycznego, 
oczyszczalni ścieków „Ogrody Odnowy” 
oraz kolekcji warzyw i kwiatów jesiennych

  Promocja produktów tradycyjnych, gospodarstw 
agroturystycznych, zagród edukacyjnych

  XV Międzynarodowa Wystawa Rękodzielnictwa
  Wystawa Twórców Ludowych
  Prezentacja Kół Gospodyń Wiejskich
  Pokaz Zwierząt Hodowlanych
  Wystawa Bydła Mięsnego, Wystawa Bydła Mlecznego
  Pokaz Ptaków Hodowlanych i Ozdobnych
  Pokaz drobiu użytkowego - ekspozycja drobiarska Krajowej Rady 

Drobiarstwa - Izby Gospodarczej
  Wystawa Zwierząt Futerkowych
  Pokaz Alpak
  Dojenie krowy – fantom dydaktyczny
  Militarni z Barzkowicami
  Promocja akcji Wojskowej Komendy Uzupełnień – Zostań 

żołnierzem RP
  Mobilny punkt szczepień
  Mobilny punkt spisowy Urzędu Statystycznego w Szczecinie
  Tajemny Labirynt w kukurydzy

10 WRZEŚNIA (PIĄTEK)
10.00 Ofi cjalne otwarcie targów
10.00-12.00 Wycena zwierząt futerkowych
10.30-13.30 XXVIII Jesienne Biegi Przełajowe - Bieg z ekologią
15.00 Debata Sytuacja polskiego rolnictwa 

– Europejski Zielony Ład 2050

11 WRZEŚNIA (SOBOTA)
9.00-16.00 IX Przegląd Kapel Ludowych
10.00-11.00 Konkurs Młodego Hodowcy
11.00-13.00 Wycena bydła mlecznego i wręczenie nagród

11.00-16.00 XVII Zachodniopomorska Wystawa Hodowlana Koni
11.30 Szkolenie realizowane we współpracy z WFOŚiGW 

Czyste powietrze, program Agroenergia, 
doradztwo energetyczne

12.00-13.00 Polowe pokazy pracy maszyn rolniczych – innowacje
13.00-13.30 Rozstrzygnięcie konkursu Bezpieczne Gospodarstwo 

Rolne
13.30-15.30 Wycena bydła mięsnego
15.30-16.30 Prezentacja alpak na ringu
16.00 Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu Najlepszy 

doradca ekologiczny etap wojewódzki
16.30 Prezentacja championów i wicechampionów wystawy 

koni - wręczenie nagród hodowcom
17.00 Rozstrzygnięcie konkursu IX Przegląd Kapel Ludowych
18.00 Uroczyste podsumowanie konkursów: 

Najlepszy na targach - maszyny, urządzenia, 
technologie, Najlepszy na targach - artykuły spożywcze, 
Najlepszy na targach - środki produkcji

12 WRZEŚNIA (NIEDZIELA)
10.00-12.30 Dożynki, Msza Święta Dziękczynna za zebrane plony, 

Ceremoniał Dożynkowy 
Konkurs na Najładniejszy wieniec dożynkowy

10.00-17.00 XXVI Zawody Jeździeckie w Skokach
11.00-12.00 Prezentacja alpak na ringu
12.00-13.00 Polowe pokazy pracy maszyn rolniczych – innowacje
13.00-15.00 Rozstrzygnięcie konkursów: 

Agro-Eko-Turystyczne Zielone Lato 2021, Agroliga 2021, 
Najładniejszy wieniec dożynkowy

14.30-15.30 Wręczenie nagród nagrodzonym hodowcom oraz 
hodowcom biorącym udział w Wystawie Zwierząt 
Futerkowych, Pokazie Alpak, Pokazie Zwierząt 
Hodowlanych, Pokazie Ptaków Hodowlanych 
i Ozdobnych, Ekspozycji Drobiarskiej

15.00-16.00 Wręczenie nagród laureatom I, II i III miejsca konkursu 
IX Przegląd Kapel Ludowych, występ laureatów 

16.00-16.15 Losowanie upominków za Bilety parkingowe
16.15-17.00 Występ zespołu
17.00 ZAKOŃCZENIE TARGÓW

XXXIII Barzkowickie Targi Rolne

AGRO POMERANIA
10-12 września 2021 r.

Barzkowickie Targi Rolne – rolnicza stolica Pomorza Zachodniego

Dofi nansowano ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie
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A to ciekawe 
Wojciech Frelichowski 
wojciech.frelichowski@polskapress.pl 

W Obłężu w gminie Kępice ar-
cheolodzy kończą wykopali-
ska w miejscu, gdzie przy-
puszczalnie był lokowany 
wczesnośredniowieczny 
gród. Odkryto m.in. resztki 
wałów i drewnianych kon-
strukcji, a także wiele innych 
znalezisk potwierdzających 
istnienie grodu. 

Od początku sierpnia wykopa-
liska w Obłężu prowadził ze-
spół naukowców i studentów 
z Uniwersytetu Warszawskiego 
i Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu. Do gminy Kę-

pice nie przyjechali przypad-
kowo. Już w XIX wieku poja-
wiły się wzmianki, że w okolicy 
Obłęża istniał gród z okresu 
wczesnego średniowiecza. We-
ryfikacje tych doniesień nastą-
piły w latach 60. XX wieku. 
Ustalono wtedy, że w tej oko-
licy zachowały się cmentarzy-
ska kurhanowe. Wykonano 
wtedy  niewielkie wykopy son-
dażowe i znaleziono ponad 100 
fragmentów ceramiki.   

- Ale już z badań przedwo-
jennych z Obłęża pochodzi ce-
ramika z okresu wczesnośre-
dniowiecznego, ale trudno 
określić, że na pewno pochodzi 
ona z tego stanowiska, które te-
raz badamy. Ona pochodzi 
po prostu z Obłęża – wyjaśnia 

dr Paweł Szczepanik z Insty-
tutu Archeologii Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

Kolejne ślady pozostałości 
wczesnośredniowiecznego 
osadnictwa w Obłężu przynio-
sły już nowoczesne metody re-
konesansu badawczego – ska-
ning i archeologia lotnicza.  

- Dlatego zdecydowaliśmy się 
przeprowadzić dokładne bada-
nia, które pozwoliłyby na ustale-
nie z całą pewnością, jaka była 
przeszłość tego miejsca – wyja-
śnia dr Sławomir Wadyl, nauko-
wiec z Wydziału Archeologii Uni-
wersytetu Warszawskiego.   

Archeolodzy w jednym wy-
kopie dotarli do miejsca po bu-
dynku mieszkalnym dość du-
żych rozmiarów. W drugim  

wykopie odkryto fragmenty 
świetnie zachowanych drew-
nianych konstrukcji wału ota-
czającego gród.  

- Ponieważ w tym miejscu 
gród był położony blisko rzeki 
(Wieprzy  - dop. red.), to wydaje 
się, że część tej konstrukcji peł-
niła rolę falochronu – przypusz-
cza dr Wadyl. 

Gród i jego otoczenie (czy ra-
czej jego pozostałości) pochodzą 
prawdopodobnie z drugiej po-
łowy XI wieku. - Ale miejsce było 
wykorzystywane przez krótki 
okres, być może kilkudziesięciu 
lat – dodaje naukowiec. 

Wszystkie odkopane frag-
menty grodu zostaną skatalo-
gowane, opisane, pobrane będą 
tez próbki drewna, które zo-

staną poddane badaniom den-
drochronologicznym. – Po któ-
rych będziemy już wiedzieć 
z całą pewnością rok powstania 
tego grodu, bo taką możliwość 
dają właśnie takie badania – 
podkreśla dr Sławomir Wadyl. 

Ale już teraz można stwier-
dzić, że jest to drewno dębowe, 
co – zdaniem archeologów - jest 
dość rzadko spotykane w takich 
konstrukcjach, gdyż jest to 
drewno twarde, a przez to cenne. 

Natomiast w wykopie, 
w którym stwierdzono ślady 
po budynku mieszkalnym zna-
leziono mnóstwo pozostałości. 

– To głównie ceramika, frag-
menty garnków, których ziden-
tyfikowaliśmy w ilości około 10 
tysięcy fragmentów. Są też pa-

ciorki bursztynowe, różne 
ozdoby i monety, w tym jedna 
pochodząca z Anglii z czasów 
króla Knuta, została wybita 
około 1025 roku – wymienia 
Sławomir Wadyl. 

Naukowcy właśnie kończą 
swoje badania w Obłężu. Zna-
leziska takie jak fragmenty ce-
ramiki, ozdoby, monety będą 
przedmiotem dalszych badań. 
Natomiast wykopy zostaną za-
sypane, także ten, w którym 
odkryto drewniane fragmenty 
wału grodziska. 

- Po ponad tysiącu lat, jaki 
minął od czasu budowy tego 
obiektu,  jest to element na tyle 
kruchy, że jego wydobycie by-
łoby zbyt kosztowne – tłuma-
czy dr Sławomir Wadyl.  

Archeolodzy potwierdzają: w Obłężu w gminie 
Kępice istniał wczesnośredniowieczny gród 

Prace badawcze w miejscu, gdzie  stał budynek mieszkalny i drewniany wał grodziska
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Warszawa 
Aleksandra Kiełczykowska 
redakcja@polskapress.pl 

Gdyby wybory odbyły się 
w najbliższą niedzielę, to naj-
więcej Polaków zagłosowało-
by na Zjednoczoną Prawicę: 
35,5 procent. Do Sejmu dosta-
łoby się 5 ugrupowań – wynika 
z najnowszego sondażu IBRiS 
dla „Wydarzeń” Polsatu. 

IBRiS przeprowadził dla „Wyda-
rzeń” Polsatu sondaż poparcia 
dla partii politycznych. Gdyby 
wybory odbyły się w najbliższą 
niedzielę, najwięcej głosów 
zdobyłaby Zjednoczona Pra-
wica – 35,5 proc., co stanowi 
wzrost o 2 punkty procentowe. 
Polacy zostali zapytani o to 
ugrupowanie już bez Porozu-
mienia Jarosława Gowina. 
    Drugi miejsce zajęłaby Koali-
cja Obywatelska z poparciem 

24,3 proc.. Jest to największy 
wzrost wśród wszystkich partii 
– o 7,4 punkty procentowe. Po-
dium zamyka Polska 2050 Szy-
mona Hołowni, na którą głos 
oddałoby 11,7 proc.. Ugrupowa-
nie zanotowało spadek popar-
cia o 5,4 punkty procentowe. 
Do Sejmu dostałyby się jeszcze 

dwa ugrupowania: Lewica oraz 
Konfederacja. Ta pierwsza zdo-
była 7,8 procent głosów (spadek 
o 1,5 punktu procentowego), 
a druga 7,4 procent (spadek o 1 
punkt procentowy). 9,1 procent 
nie wie, na kogo oddałoby głos. 
    IBRiS zapytał także w badaniu 
Polaków, czy wzięliby udział 
w wyborach do Sejmu gdyby 
odbyły się one w najbliższą nie-
dzielę. 
    Ponad połowa, bo 55 procent, 
wskazało pozytywną odpo-
wiedź. 46 procent pytanych 
zdecydowanie wzięłoby udział, 
natomiast 9 procent raczej po-
szłoby do urn. 
   Odmienne zdanie w tej kwe-
stii ma 37 procent badanych.  
17 procent wskazało odpo-
wiedź „zdecydowanie nie”, 
a 20 procent uznało, że raczej 
by nie poszło na wybory. 9 pro-
cent nie miało zdania w tej 
sprawie.

Sondaż: pięć ugrupowań w Sejmie. 
Zjednoczona Prawica z dużą przewagą

Warszawa 
Aleksandra Kiełczykowska 
redakcja@polskapress.pl 

Zakończyła się akcja ewaku-
acyjna w Afganistanie. Poin-
formował o tym premier Ma-
teusz Morawiecki oraz szef 
KPRM Michał Dworczyk pod-
czas porannej konferencji. 
Wykonano 44 loty, przewie-
ziono prawie 1300 osób, a po-
nad 900 z nich to obywatele 
Afganistanu, w tym tłumacz 
o pseudonimie Jasiek współ-
pracujący z Polską.  

Premier Mateusz Morawiecki 
oraz szef KPRM Michał Dwor-
czyk poinformowali w czwartek  
o zakończeniu akcji ewakuacyj-
nej z Afganistanu. - Na lotnisku 
w Kabulu i w całym Afganistanie 
sytuacja jest trudna, można po-
wiedzieć, dramatyczna, dlatego 
wszyscy podjęliśmy decyzję 
o zakończeniu akcji ewakuacyj-
nej, jutro z Uzbekistanu przyla-
tują ostatnie samoloty – mówił. 
      Premier  doprecyzował, kiedy 
kończą się technicznie misje na-
szych sojuszników. - Misja ame-
rykańska kończy się do 31 sierp-
nia, brytyjska kończy się 27 lub 
28 sierpnia, nasza kończy się dzi-
siaj, ale część osób będzie jeszcze 
transportowana, ale już z miejsc 
bezpiecznych - powiedział. 
    Tłumaczył, że „wszyscy, któ-
rych ściągnęliśmy podczas każ-
dego z 14 lotów ewakuacyjnych, 
najpierw z Kabulu do Nawoji 
w Uzbekistanie, a następnie z Uz-
bekistanu do Polski, to są albo 

Polacy, albo pracujący tam 
na rzecz stabilności, pokoju 
współpracownicy Polaków, 
którzy z nami przez dłuższy 
lub krótszy okres współpra-
cowali”. - Dziś jest czas, kiedy 
musimy zakończyć akcję, 
do Polski ściągnęliśmy, oprócz 
Polaków, również około 900 
osób z Afganistanu, w tym 
około 300 kobiet i 300 dzieci – 
dodał. 

     Po godzinie 10 w Warszawie 
wylądował ostatni samolot z cy-
wilami z Afganistanu. Wśród 
nich znalazł się tłumacz współ-
pracujący z Polską o pseudoni-
mie Jasiek. „Oficer Wojska Pol-
skiego, który pracował z tym tłu-
maczem, przekazał pseudonim, 
którym posługiwał się ten tłu-
macz. Ten pseudonim to Jasiek. 
I nasz konsul właśnie w ten spo-
sób wydostał go z tłumu - cho-
dząc i krzycząc: „Gdzie jest Ja-
siek?”. Zgłosił się ów Jasiek 
i udało nam się go wydostać 
na bezpieczny teren” - relacjono-
wał jeszcze w środę wiceszef 
MSZ Marcin Przydacz. 
    Szef KPRM poinformował, że 
udało się ewakuować większość 
osób. - Łącznie wykonano 44 
loty, przewieziono ponad 1100 
osób, z czego ponad 900 to są 

obywatele Afganistanu, które 
współpracowały z nami od 20 lat 
– wyjaśniał Dworczyk. 
    Jednak podczas późniejszej 
konferencji wiceszef MSZ Mar-
cin Przydacz doprecyzował in-
formację o przewiezionych oso-
bach. Ewakuowano prawie 1300 
osób, a 1100, o których mówił 
Dworczyk, to osoby z „polskich 
list”. 
     - Dodatkowo było 175 Afgań-
czyków na potrzeby litewskie, 
którzy zostali przetransporto-
wani bezpośrednio do Wilna 
i było prawie 30 współpracowni-
ków Międzynarodowego Fun-
duszu Walutowego, było kilku 
Afgańczyków na potrzeby estoń-
skie - tłumaczył. 
     Natomiast Morawiecki przeka-
zał, że Polska była poproszona 
o udzielenie wsparcia w procesie 
logistycznym przez organizacje 
międzynarodowe jak NATO. - 
Kilka dni temu rozmawiałem 
z sekretarzem generalnym 
NATO Jensem Stoltenbergiem 
i szefową Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego Krista-
liną Georgiewą. Polska pomogła 
międzynarodowym organiza-
cjom w transporcie zarówno 
sprzętu, jak i personelu z terenu 
Afganistanu - powiedział szef 
rządu. 
    Do Polski trafi  500 afgańskich 
pracowników NATO i 45 afgań-
skich współpracowników UE. 
Wiceszef MSZ Marcin Przydacz 
mówił, że Afgańczycy, którzy do-
tarli do Polski,  są na kwarantan-
nie, potem mogą się starać 
o ochronę międzynarodową.

Koniec ewakuacji z Afganistanu. 
Wśród uratowanych jest „Jasiek”

Warszawa 
Aleksandra Kiełczykowska 
a.kielczykowska@polskatimes.pl 

Do Sejmu trafił rządowy pro-
jekt zmiany ustawy o cudzo-
ziemcach oraz ustawy 
o udzieleniu cudzoziemcom 
ochrony na terenie Polski. 
Jednocześnie na granicy pol-
sko-białoruskiej cały czas 
znajdują się uchodźcy w pro-
wizorycznych obozach.  

Projekt nowelizacji ustawy o cu-
dzoziemcach oraz ustawy 
o udzieleniu cudzoziemcom 
ochrony na terenie Polski za-
wiera zmiany dotyczące przede 
wszystkich nielegalnego prze-
kraczania granic przez cudzo-
ziemców. 
    Według projektu, cudzoziemiec, 
który nielegalnie przekroczył gra-
nicę zewnętrzną UE i został za-
trzymany na mocy zarządzenia 
komendanta placówki Straży Gra-
nicznej, będzie zobowiązany 
do powrotu z terytorium RP i ob-
jęty czasowym zakazem wjazdu 
do Polski i państw grupy Schen-
gen. Zakaz ten będzie obowiązy-
wał od 6 miesięcy do 3 lat. 
      Cudzoziemiec może wnieść za-
żalenie na decyzję komendanta, 
jednak  nie wstrzymuje to wyko-
nania decyzji. Projekt przewiduje 
też wprowadzenie przepisu, 
zgodnie z którym szef Urzędu 
do Spraw Cudzoziemców może 
pozostawić bez rozpoznania 
wniosek o udzielenie ochrony 
międzynarodowej, jeśli zo-
stał złożony przez cudzoziemca 
zatrzymanego  po przekroczeniu 
granicy zewnętrznej UE. Wyjąt-
kiem jest sytuacja, że ta osoba 

m.in. przybyła bezpośrednio 
z terytorium, gdzie grozi jej prze-
śladowanie.     
    Od ponad dwóch tygodniu 
na granicy polsko-białoruskiej 
w Usanrzu Górnym przebywa 
kilkudziesięciu uchodźców. 
W grupie są też kobiety i dzieci. 
 Powrót na Białoruś uniemożli-
wiają im tamtejsze służby, 
a wstępu na nasze terytorium 
blokują żołnierze oraz funkcjona-
riusze Straży Granicznej. 
     Rzecznik Komisji Europejskiej 
Christian Wigand odnosił się 
do sytuacji migrantów na granicy 
polsko-białoruskiej, a tym samym 
granicy UE. - Nie możemy zaak-
ceptować prób podżegania lub 
przyzwolenia na nielegalną mi-
grację do UE przez państwa trze-
cie. Potrzebna jest w tym celu 
kontrola granicy oraz poszano-
wanie fundamentalnych praw 
migrantów - dodał.

Będą zmiany w ustawie 
o cudzoziemcach

Talibowie nie wpuszczają na lotnisko w Kabulu Afgańczyków, 
wielu z nich nie zdążyło wyrwać się z kraju talibów
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Wśród uratowanych 
w ostatniej chwili 
z Afganistanu był tłu-
macz o pseudonimie 
Jasiek, który współpra-
cował z Polakami

Na granicy polsko-
białoruskiej wciąż koczuje 
kilkudziesięciu uchodźców
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Sondaż: 35,5 procent poparcia 
dla Zjednoczonej Prawicy 
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Nie sądzę, żeby przejęcie 
PGNiG mogło się zrealizować 
w tym roku - powiedział wice-
premier, minister aktywów 
państwowych Jacek Sasin. Jak 
tłumaczył, to „dosyć skompli-
kowany proces”. 

Wicepremier Sasin dopyty-
wany o przejęcie Grupy Lotos 
stwierdził, że może to nastąpić 
„szybciej”. - Nie sądzę, żeby 
przejęcie PGNiG mogło się zre-
alizować w tym roku. To dosyć 
skomplikowany proces zwią-
zany choćby z koncesjami, 
które ma PGNiG na wydobycie 
gazu. Musimy ten proces prze-
prowadzić w ten sposób, żeby 
zapewnić trwałość tych konce-
sji, trwałość możliwości działa-
nia w tym obszarze - tłumaczył 

podczas rozmowy z dziennika-
rzami w środę wicepremier, mi-
nister aktywów państwowych 
Jacek Sasin. Jednocześnie do-
dał, że może się zakończyć 
do połowy przyszłego roku.   
      Dopytywany o przejęcie 
Grupy Lotos przez PKN Orlen 
Jacek Sasin stwierdził, że może 

to nastąpić „szybciej”. - Zro-
bimy wszystko, żeby to było jak 
najszybciej - przyznał i za-
strzegł, że „jest jednak owarun-
kowane pewnymi procesami, 
rozmów z partnerami”, których 
szczegółów nie może zdradzać.   
     - Jest ambicją i moją, rządu, 
ale również prezesa Obajtka, 

żeby ten proces przebiegał jak 
najszybciej, żebyśmy mogli go 
zamknąć w tym roku, chociaż 
nie mamy gwarancji, że tak się 
stanie - dodał.   
       W maju tego roku Minister-
stwo Aktywów Państwowych, 
PKN Orlen, PGNiG i Grupa LO-
TOS potwierdziły strukturę po-
łączenia spółek.  
        Jak tłumaczono, była to od-
powiedź największych pol-
skich koncernów paliwowo- 
-energetycznych na nadcho-
dzące wyzwania, ułatwiające 
dostosowanie się do bezprece-
densowych zmian, jakie będą 
miały miejsce na rynku.  
     Zgodnie ze wspomnianym 
już porozumieniem, połącze-
nie zostanie zrealizowane po-
przez przejęcie przez PKN 
ORLEN Grupy LOTOS 
i PGNiG.  
      Oznacza to, że w momencie 
przejęcia akcjonariusze Grupy 
LOTOS i PGNiG obejmą nowe 
akcje w podwyższonym kapi-
tale zakładowym PKN ORLEN 
i staną się akcjonariuszami tej 
spółki - wyjaśniono w komuni-
kacie. 

Wicepremier Jacek Sasin o przejęciu 
firm  PGNiG oraz Grupy Lotos

Waszyngton 
Kazimierz Sikorski 
redakcja@polskapress.pl 

Amerykańscy żołnierze mu-
szą natychmiast zacząć  dosta-
wać  szczepionkę COVID-19, 
zawarł w notatce sekretarz 
obrony Lloyd Austin. 

Według danych Pentagonu, 
800 tys. członków armii USA 
nie zostało jeszcze zaszczepio-
nych. A teraz, gdy szczepionka 
Pfizera uzyskała pełną aprobatę 
od Agencji ds. Żywności i Le-
ków, Departament Obrony do-
daje ją do listy wymaganych 
preparatów, które żołnierze 
muszą otrzymać w ramach 
służby wojskowej.  
     Notatka Austina nie narzuca 
konkretnego harmonogramu 
zakończenia szczepień. Ale 
mówi, że służby wojskowe 
będą musiały regularnie skła-
dać sprawozdania ze swoich 
postępów. Jeden z urzędników 
resortu obrony powiedział, że 
Austin dał jasno do zrozumie-
nia służbom, że oczekuje 
od nich szybkiego działania i że 
zostanie to zakończone w ciągu 
tygodni, a nie miesięcy.  
Potrzebujemy zdrowych i goto-
wych sił – zawarł Austin w no-
tatce. Po konsultacjach z eks-
pertami medycznymi i dowód-
cami wojskowymi oraz 
przy wsparciu prezydenta usta-
liłem, że obowiązkowe szcze-
pienia przeciwko koronawiru-
sowi … są konieczne, aby obro-
nić naród amerykański.  

    Żołnierze będą mogli dosta-
wać szczepionki Pfizera w ba-
zach na całym świecie. Penta-
gon twierdzi, że ma wystarcza-
jącą ilość szczepionek, aby za-
spokoić popyt. Żołnierze mogą 
się też szczepić w ogólnie do-
stępnych punktach. Akcja 
szczepień wojskowych może 
być wyzwaniem dla sił Gwardii 
Narodowej, które są rozpro-
szone po całym kraju i zbierają 

się tylko raz w miesiącu na wy-
magane ćwiczenia.  
     Według Pentagonu jest 1,3 
miliona żołnierzy w czynnej 
służbie i 800 tysięcy w Gwardii 
Narodowej oraz rezerwie. Do 18 
sierpnia milion  żołnierzy, 
straży i rezerwy zostało w pełni 
zaszczepionych, a ćwierć mi-
liona otrzymało jedną dawkę.  
    Wyżsi przywódcy naciskali, 
aby jak najszybciej zaszczepić 
żołnierzy i członków Gwardii 
Narodowej. Wielu wojskowych 
było jednak niechętnych przyj-
mowania preparatów prze-
ciwko koronawirusowi.  
     Pentagon przekonuje, że 
szczepienie wojskowych ma 
kluczowe znaczenie, ponieważ 
żyją i ściśle ze sobą współpra-
cują, a wybuchy epidemii mogą 
utrudnić armii zdolność 

do obrony Ameryki. Nie wia-
domo, ilu członków Gwardii 
Narodowej nie zostało jeszcze 
zaszczepionych, Pentagon po-
daje tylko całkowitą liczbę żoł-
nierzy, członków Gwardii Naro-
dowej i rezerwistów łącznie.  
    Decyzja Austina o nakazaniu 
szczepień jest spełnieniem  
obietnicy. Jego posunięcie od-
zwierciedla podobne działania 
rządów i firm na świecie, ponie-
waż wiele państw zmaga się 
z Deltą, najbardziej groźnym 
wariantem koronawirusa. 
W USA liczba zakażeń Covid 
wzrosła do ilości, jakiej nie wi-
dziano od ubiegłej  jesieni. 
Liczba hospitalizacji i zgonów 
wśród wojskowych również 
wzrasta, co bardzo zaniepoko-
iło dowództwo i  amerykań-
skich polityków.

Amerykańscy wojskowi muszą 
się zaszczepić przeciwko Covid

Ateny 
Kazimierz Sikorski 
redakcja@polskapress.pl 

„Grecja nie będzie „bramą” do  
Europy dla Afgańczyków ucie-
kających od talibów, zapowia-
dają politycy. I Ateny wzywają 
do wspólnej odpowiedzi Euro-
py, ponieważ uchodźcy na Les-
bos mają nadzieję, że ich wnio-
ski o azyl zostaną teraz po-
nownie rozpatrzone.  

Premier Grecji Kyriakos Mitso-
taki rozmawiał z prezydentem 
Turcji Recepem Erdoğanem 
o rozwijającej się sytuacji 
w Afganistanie. Grecki minister 
ds. migracji Notis Mitarachi po-
wiedział niedawno: Nie mo-
żemy pozwolić, aby miliony lu-
dzi opuściły Afganistan i przy-
jechały do   Unii Europejskiej… 
a już na pewno nie przez Grecję.   
       Kraj ten ukończył budowę 
40-kilometrowego muru 
wzdłuż granicy lądowej z Tur-
cją i zainstalował zautomatyzo-
wany system nadzoru z kame-
rami, radarami i dronami. 
Osoby ubiegające się o azyl 
z Afganistanu stanowiły do   tej 
pory 45 proc. przybyłych 
na greckie wyspy w tym roku.  
     W czerwcu Grecja ogłosiła 
Turcję „bezpiecznym krajem 
trzecim” dla mieszkańców 
Afganistanu, Syrii, Somalii, Pa-
kistanu i Bangladeszu. Stanowi 
to podstawę prawną do uznania 
wniosku o azyl za niedopusz-
czalny. Decyzja wywołała obu-
rzenie wielu organizacji poza-
rządowych i grup praw czło-
wieka, w tym Międzynarodo-
wego Komitetu Ratunkowego 
i Greckiej Rady ds. Uchodźców, 
które we wspólnym liście za-
uważyły, że większość osób 
z krajów takich jak Afganistan 
ma „wysoki wskaźnik uznania 
ochrony międzynarodowej” 
i poprosił o natychmiastowe 
cofnięcie decyzji.  
     Afgańscy azylanci i uchodźcy 
w Grecji z niepokojem czekają 
na wieści od krewnych w kraju. 
21-letni Ali mieszka w obozie dla 
uchodźców na Lesbos, ale więk-

szość jego rodziny, w tym ro-
dzice, nadal przebywa w Ka-
bulu. 21-latek został niedawno 
odrzucony w Grecji. Ali mówi, 
że Afgańczycy na Lesbos mają 
teraz nadzieję, że ich wnioski 
o azyl zostaną ponownie rozpa-
trzone.  
        Naprawdę mamy nadzieję, 
że sytuacja Afganistanu wpły-
nie na nasze starania o azyl. 
Mamy nadzieję, że uzyskamy 
pozytywną decyzję, ponieważ 
teraz świat wie, że sytuacja 
w Afganistanie jest bardzo zła 
i nie możemy tam wrócić, 
mówi.  
     Marion Bouchetel z Legal 
Centre Lesbos mówiła Guardia-
nowi, że decyzja Grecji o zakla-
syfikowaniu Turcji jako bez-
piecznego kraju trzeciego dla 
uchodźców była niewłaściwym 
zastosowaniem koncepcji bez-
piecznego kraju trzeciego prze-
widzianej w prawie UE. Turcja 
nie jest bezpiecznym krajem 
trzecim dla migrantów i nie ofe-
ruje osobom ubiegającym się 
o azyl możliwości uznania ich 
za uchodźców lub ochrony 
przed wydaleniem. Afgańczycy 
stanowią już prawie 75 proc. po-
pulacji w obozie Mavrovouni 
na Lesbos i większość osób 
ubiegających się o azyl na grec-
kich wyspach. Większość z nich 
to rodziny i zostały już odrzu-
cone w procedurze azylowej, 
wychodząc z założenia, że   Tur-
cja jest dla nich bezpiecznym 
krajem trzecim.  
    Biorąc pod uwagę powagę sy-
tuacji w Afganistanie, nie ma 
wątpliwości, że wkrótce więcej 
Afgańczyków będzie uciekać 
i przemieszczać się wschodnim 
szlakiem śródziemnomorskim 
przez Turcję i Grecję w poszuki-
waniu bezpieczeństwa i azylu. 
Kilka dni temu setki osób ze-
brały się przed parlamentem 
w Atenach, by protestować 
przeciwko zajęciu Afganistanu 
przez talibów. Jesteśmy tutaj, 
aby nieść głos Afgańczyków, 
milionów, które pozostały i cier-
pią – mówił Naquib, 32-letni 
uchodźca, który mieszkał 
w obozie Moria na Lesbos. 

Grecja broni się przed  
napływem Afgańczyków

Nie wiadomo, jak długo potrwa akcja szczepień amerykańskich wojskowych. Szczepienia 
odbywać się będą nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale i w zagranicznych bazach
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Według informacji 
Pentagonu, milion żoł-
nierzy Gwardii 
Narodowej  i rezerwy 
zostało już w pełni 
zaszczepionych

Władze Grecji wzywają do opracowania wspólnej europejskiej 
polityki w sprawie możliwej fali migrantów z Afganistanu
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Wicepremier Jacek Sasin wyjaśnia, że przejęcie PGNiG  
jest skomplikowanym procesem i wymaga sporo czasu
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Lara Gessler: Budzę się 
i szukam wyśnionego smaku

Lara Gessler - córka sławnych rodziców - kroczy własną ścieżką, choć zamiłowanie do sztuki kulinarnej ma w genach
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Rozmowa 

Lara Gessler promowała swoją 
książkę „Orzechy i pestki” 
w ramach cyklicznej imprezy 
„Gwiazdy bestsellerów” 
w Międzyzdrojach.  

Była pani w jakiejś restaura-
cji w Międzyzdrojach? 
Tak, wczoraj.  

 I co? 
Niestety, kurorty nadmor-

skie są narażone na pewną 
masowość. Tu nikomu nie za-
leży, aby klient wrócił, bo i tak 
jest ich zawsze pełno. To jest 
smutna część tego biznesu. 
Moją uwagę zwróciło stoso-
wanie w kuchni paskudnych 
składników. To się po prostu 
czuje, że pomidory są z super-
marketów, smakują jak ziem-
niaki, tylko że są czerwone. 
Mnie to irytuje. I żal mi ludzi, 
bo oni nie mają wyjścia, mu-
szą coś jeść. I denerwuje mnie 
ta bylejakość kuchni. Wycho-
dzę z założenia, że w takich 
warunkach, z szacunku 
do siebie, nie warto jeść w re-
stauracjach. Lepiej sięgnąć 
po maślankę.         

Przyjechała tu pani, aby mó-
wić o swojej nowej książce. 
Co to za książka? 
To książka traktująca 

o orzechach i pestkach, ale 
trochę z nowym podejściem. 
Mam bowiem wrażenie, że 
przy książkach kulinarnych 
panuje trochę taka sztampa, 
jest dużo powtórzeń, autorzy 
zapętlają się. A ja z szacunku 
do Czytelnika, postanowiłam 
napisać książkę trochę inaczej, 
pokazać  orzechy i pestki, i to 
nie tylko w kuchni. 

Skąd pomysł na książkę 
o orzechach i pestkach? 
Bardzo lubię orzechy 

i pestki. One są bardzo ważne 
w mojej kuchni. Jedni lubią 
lody, masy czekoladowe, a ja 
orzechy. W pewnym momen-
cie zaczęłam się zastanawiać, 
dlaczego właśnie orzechy 
i pestki mają taką władzę na-
de mną. Zabrałam się za lek-
turę, żeby dowiedzieć się jak 
najwięcej. Prawie zawsze 
przypisywano im magiczne 
moce, bo jak jajko jest począt-
kiem życia, to pestka i orzech 
też. To jest coś najbardziej 
mocarne z ogromnym poten-
cjałem, to coś często ma-
ciupeńkie, z którego wyrasta-
ją później ogromne rośliny. 
Z historii wiemy, że wiele cy-
wilizacji uratowało się wła-
śnie dzięki orzechom i pest-
kom - choćby jako prowiant 
dla wojsk, czy jako eliksir 
płodności. Były też wykorzy-
stywane w wielu miksturach 
zdrowotnych. I tak stały się 
symbolem życia.  

O tym też pani pisze? 
Tak, bo nie chciałam, aby to 

była kolejna zwykła książka 
kucharska z przepisami. Je-
stem w końcu z wykształcenia 
socjologiem i antropologiem 
z zamiłowania. Zależało mi 
na tym, aby odbiorca poznał 
także kontekst. Jako społe-
czeństwo zaczynamy coraz 
więcej mówić o odpowiedzial-
nym kupowaniu, odpowie-
dzialnym jedzeniu, staramy się 
jeść to, co rodzi się lokalnie.  

Kojarzona jest pani z kuch-
nią. To przez rodzinę? 
(śmiech) Wiem, w końcu 

nazwisko jest to samo. Nas 
w rodzinie – takich kuchen-
nych oszołomów - jest sporo.  

To oszołomstwo jak się u pa-
ni zaczęło? 
W tym „departamencie” 

byłam Zosią Samosią. Poszłam 
właściwie drogą mojego taty. 
Mój tata jest cukiernikiem 
i piekarzem, jego tata też był 
cukiernikiem i piekarzem. Ja 
poszłam tą samą drogą. Poza 
tym miałam w swoim życiu 
dość długi (11 lat) etap wegeta-
rianizmu. I właśnie wtedy du-
żo łatwiej mi było pójść 
w stronę cukierniczą. Wtedy 
też mieszkałam z tatą. Ta cu-
kiernicza miłość była więc we 
mnie bardzo rozbudzona. Jed-
nocześnie to był taki etap 
w moim życiu, że chciałam so-
bie coś sama udowodnić. Zo-

stałam społecznikiem, zaan-
gażowałam się w „zielone” 
inicjatywy. Konsekwencją te-
go był wybór studiów. Po-
szłam na socjologię. Jednak 
w pewnym momencie, Maciej 
Nowak, znakomity kucharz 
i krytyk kulinarny, powiedział: 
Czy ty uważasz, że nam jest 
potrzebny kolejny socjolog? 
Czy ty sobie zdajesz sprawę 
z tego, że jest ktokolwiek 
w tym kraju, w twoim wieku, 
kto jadł tyle tak dobrych rze-
czy co ty? I ty to chcesz teraz 
wszystko zmarnować? Pomy-
ślałam sobie wtedy, może on 
ma rację.  

I co? 
Miał rację. Maciek dał mi 

wtedy dużo do myślenia. Ale 
to był czas, kiedy nie miałam 
ufności co do swoich umiejęt-
ności. Postanowiłam się 
sprawdzić. Zaczęłam dorabiać 
do studiów. Miałam wtedy 18 
lat. Piekłam ciasta, sprzedawa-
łam je po kawiarniach, na róż-
ne eventy. Sprawiało mi to 
wielką frajdę i satysfakcję. Ale 
bałam się trochę, że oni to ku-
pują, bo znają moje nazwisko. 
Nie byłam pewna, czy im to 
rzeczywiście smakuje. Brako-
wało mi wiary. Więc pierwsze, 
co zrobiłam, to postanowiłam 
wystawić się na targach mody. 
Zupełnie incognito. Nie chcia-
łam używać nazwiska Gessler. 
Chciałam sprawdzić, co się sta-
nie. 

 Smakowało? 
Dwa dni piekłam ciasta non 

stop. Powstało 12 rodzajów 
ciast. Wtedy jeszcze nie mia-
łam prawa jazdy, więc samo 
przywiezienie tej liczby ciast 
było jakimś kłopotem. O go-
dzinie 11 rozstawiłam się z cia-
stami, a o godzinie 12  miałam 
już puste blachy. Nie było ani 
jednego kawałka. Dopiero wte-
dy pomyślałam, że chyba jest 
tu coś na rzeczy.  

I co było dalej? 
 Postanowiłam ostatecznie 

się sprawdzić. Pojechałam 
do Londynu. Tam nazwisko 
Gessler nie było tak znane. Zro-
biłam listę swoich ulubionych 
małych hoteli, w których 
chciałam pracować. Zaczęłam 
od drzwi do drzwi chodzić ze 
swoim CV (zresztą wszyscy się 
na mnie dziwnie patrzyli, bo 
w Londynie nikt tak już nie 
szukał pracy). Drugiego dnia 
zostałam zaproszona na dzień 
próbny do restauracji takiego 
małego hotelu w centrum Lon-
dynu. Restauracja miała 
gwiazdkę Michelin. Przyjęli 
mnie.  

Jak tam było?  
Ciężko. Szefem kuchni był 

wspaniały kucharz. Swoją ka-
rierę zaczynał u boku Gordona 
Ramsaya. Miał więc podobny 
styl zarządzania. Nigdy w ży-
ciu czegoś takiego nie widzia-
łam, nie przeżyłam, choć prze-

cież wiele kuchni wcześniej 
odwiedziłam. Z takim trakto-
waniem ludzi jednak, to się nie 
spotkałam. To było mi zupeł-
nie obce. Jednak i tam się dużo 
nauczyłam, wiele sobie udo-
wodniłam. Potem poszłam 
do innego hotelu. Aż któregoś 
dnia zadzwoniła moja mama 
i powiedziała, że potrzebuje 
pomocy. Wróciłam.  

I po powrocie do Polski, co 
pani robiła? 
Zaczęłam się opiekować re-

stauracją „U Fukiera”. Wyda-
łam pierwszą swoją książkę 
(„Słodki zielnik Lary”). Organi-
zowałam warsztaty kulinarne. 
Nadal jednak to, co robiłam, 
było mocno związane z ro-
dzinnym biznesem. W pew-
nym momencie powiedziałam 
rodzinie stop. Nie chciałam być 
kojarzona tylko z nazwiskiem 
moich rodziców. Nie odpowia-
dało mi to. Pomyślałam sobie, 
że przecież nie będę podcho-
dziła do każdego człowieka 
spotkanego na ulicy i mu mó-
wiła, że ja też coś umiem, też 
umiem gotować, piec i znam 
się na kuchni. Kulinarnych śla-
dów stóp w mojej rodzinie jest 
dużo, ale ja muszę iść własną 
drogą. Doszłam do wniosku, 
że muszę sama. 

Co na to sławna rodzina? 
(śmiech). Oczywiście na po-

czątku było trochę lamentów, 
ale teraz już się z tym pogodzili. 

Nie mogę przecież oddawać 
swojej młodości i swojej ambi-
cji dla mamy czy taty. Teraz 
wzajemnie siebie obserwuje-
my, kibicujemy sobie i to jest 
zdecydowanie lepsze niż mieli-
byśmy ze sobą współpracować.  

Ale rozmawiacie o kuchni? 
Na przykład przy świątecz-
nym stole.  
Oczywiście, że tak. W ogóle 

dużo rozmawiamy o kuchni, 
bardzo też dużo gotujemy. 
Z mamą razem gotujemy 
na wakacjach. Pamiętam jej 
zdziwienie za pierwszym ra-
zem. Pamiętam, jak była w to-
talnym szoku, zupełnie nie 
spodziewała się, że ja umiem 
gotować. Powiedziała mi: ja 
bym tego lepiej nie zrobiła. Po-
dziękowałam. Teraz też czasa-
mi mnie pyta, jak ja bym coś 
ugotowała, jak przyprawiła. To 
jest fajne, już takie pozbawio-
ne ego. Bo musi pani wiedzieć, 
że kucharze mają bardzo duże 
ego. 

Dlaczego? 
Kucharze są bardzo zabor-

czy na wiedzę. To jest takie 
środowisko, w którym bardzo 
trudno się piąć do góry. Ono 
jest bardzo hierarchiczne. Jest 
to przede wszystkim męskie 
środowisko. Poza tym w kuch-
ni trzeba mieć niesłychanie sil-
ny charakter. Niestety, czasami 
w kuchni można natknąć się 
na niezbyt ładną grę, nieczystą 
grę. Ktoś na przykład przypi-
suje sobie sukces, który tak na-
prawdę należy się zupełnie ko-
muś innemu. Jakieś danie jest 
dziełem zupełnie kogoś inne-
go. 

A jak powstają nowe potra-
wy, nowe dania? 
To jest różnie. U mnie bar-

dzo często w wyobraźni. Ale 
aby przepis w tej wyobraźni się 
narodził, to trzeba bardzo dużo 
jeść różnych rzeczy, dużo pró-
bować. W ten sposób tworzy 
się własną paletę smaków. Im 
więcej próbujesz, tym inten-
sywniej pracuje twoja wy-
obraźnia. Bo właśnie na pozio-
mie wyobraźni następuje łą-
czenie smaków. A mi bardzo 
często niektóre smaki się 
po prostu śnią. 

 To ma pani smaczne sny. 
O tak. Wstaję rano i drążę 

ten smak. Szukam dla niego 
formy – czy ma być ciastem, 
czy kremem, a może zupełnie 
czymś innym. Szukam więc 
dla tego „wyśnionego smaku” 
jak najlepszej oprawy. Czasami 
powstaje z tego coś prostego, 
czasami bardziej skompliko-
wanego jak na przykład tort. 
Czasami myślę nad takim sma-
kiem nawet cztery, pięć dni.    

Skąd taka wrażliwość 
na smaki? 
To pewnie sprawa doświad-

czenia, smakowania. Ale też 
trzeba mieć w sobie sporą za-
chłanność twórczą.   

Lara Gessler idzie własną 
drogą, a nie wydeptaną 

przez rodziców 

Lara Gessler w Międzyzdrojach promowała swoją książkę „Orzechy i pestki” w ramach imprezy „Gwiazdy bestsellerów”
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Bogna Skarul 
bogna.skarul@polskapress.pl
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Sport 

Obecny – ustanowiony przez 
kobietę – rekord Guinnessa 
w podciąganiu się na drążku 
w ciągu 24 godzin wynosi 
3737 powtórzeń. Przebić ten 
wynik, i to z nawiązką, planuje 
Paula Gorlo. Pochodząca z Su-
wałk dentystka już 8 września 
podejmie to wyzwanie 
pod okiem kamer.  

M iłość do sportu w  
Pauli zaszczepił 
ojciec. To z nim 
od najmłodszych 
lat jeździła na  

snowboard. Potem, już podczas 
studiów na stomatologii na Uni-
wersytecie Medycznym w Bia-
łymstoku, w jej życiu pojawiła 
się wspinaczka. 

– Bardzo mnie wciągnęła. 
Zdominowała moje życie 
do tego stopnia, że przeprowa-
dziłam się do Katowic, by być 
blisko Jury Krakowsko-Często-
chowskiej – kolebki polskich 
wspinaczy. Uznałam, że to bę-
dzie dla mnie idealne miejsce 
do życia i wspinaczkowego roz-
woju – wspomina Paula. 

W wysokie góry suwałczanki 
nigdy nie ciągnęło. Choć próbo-
wała swoich sił zarówno w Ta-
trach, jak i Alpach. Jednak kilka 
nieprzyjemnych incydentów 
i fakt, że góry zabrały życie jej 
znajomym, skutecznie odwio-
dły ją od wspinaczki na dużych 
wysokościach. Dlatego też po za-
kończeniu pracy w gabinecie sto-
matologicznym prawie codzien-
nie jechała na pobliskie skałki.  

– A że przy wspinaniu bardzo 
ważne są silne ręce i nogi oraz 
gibkość, postanowiłam zapisać 
się również na kalistenikę – wy-
znaje suwałczanka. – Ta dyscy-
plina sportu tak mnie wciągnęła, 
że nawet wspinaczkę zepchnęła 
na drugi plan  – śmieje się. 

Przesuwa własne granice  
Suwałczanka nie tylko inten-
sywnie trenowała, ale i z dużą 
ciekawością odkrywała wszel-
kie aspekty dyscypliny, która 
zawładnęła jej ciałem i umy-
słem. I tak pewnego dnia trafiła 
na artykuł dotyczący rekordzi-
stów z księgi Guinnessa w kon-
kurencjach związanych wła-
śnie z kalisteniką. 

– I już wtedy poczułam, że 
zrobię wszystko, aby znaleźć się 
w tym gronie rekordzistów – 
wspomina. – Oczywiście z chę-
cią wystartowałabym od razu, 

ale zdawałam sobie sprawę, że 
jeszcze jestem na to za słaba.  

Intensywne treningi przy-
niosły jej sukcesy na ogólnopol-
skich zawodach kalisteniki, jed-
nak w tyle głowy ciągle tliła jej 
się myśl o biciu rekordu Guin-
nessa. Pod koniec 2020 roku za-
częła się do tego przygotowy-
wać już na poważnie. A jako że 
akurat wtedy pandemia poza-
mykała siłownie, trenowała 
głównie w domu.  

- Kupiłam drążek i ciężary 
i codziennie, regularnie ćwiczy-
łam – opowiada suwałczanka. 
– Wiadomo, że w domu jest 
dużo trudniej znaleźć motywa-
cję do ćwiczeń niż na siłowni, 
ale starałam się nie odpuszczać. 

Ale były też pozytywne 
aspekty tych samotnych, do-
mowych treningów.  

– Podczas tych kilku godzin 
z drążkiem udało mi się nadro-
bić filmowe i serialowe zaległo-
ści. Obejrzałam też wszystkie 
polskie stand-upy – śmieje się 
Paula.  

Przyznaje, że nie zawsze 
było łatwo. Bo po kilku godzi-
nach spędzonych przy fotelu 
pacjenta w kombinezonie, 
dwóch maseczkach i przyłbicy 
bywała wykończona.  

- Po ośmiu godzinach spę-
dzonych w takim stroju czło-
wiek jest niedotleniony, zmę-
czony i pognieciony na twarzy. 
Treningi po takim dniu nie były 
więc łatwe – opowiada. – A jesz-
cze do tego zostały zamknięte 
wszystkie  baseny, przez co nie 

mogłam się aktywnie regene-
rować. Zresztą przez jakiś czas 
zamknięci byli nawet fizjotera-
peuci. Ale te wszystkie prze-
szkody nie odwiodły mnie 
od mojego szalonego pomysłu. 
Za każdym razem myślałam so-
bie, że jestem już za daleko, by 
zrezygnować. 

Jednak po kilku miesiącach 
przygotowań do bicia rekordu 
Guinnessa Paula dotarła do pun -
ktu, którego bez pomocy innych 
nie była w stanie pokonać. 

Zaczęła więc kompletować 
team – zespół ludzi, którzy co-
dziennie jej pomagają przesu-
wać granice siły i wytrzymało-
ści. Szefem teamu został Marek 
Papiernik, prywatnie narze-
czony Pauli.  

- Przy poszukiwaniu odpo-
wiednich specjalistów, którzy 
mogliby pomóc Pauli, długo 
błądziliśmy – przyznaje Marek. 
– Bo przecież nie ma kogoś ta-
kiego, jak trener od przygotowa-
nia się do podciągania  
na drążku przez 24 godziny.  
Spędziliśmy więc tygodnie 
na zastanawianiu się, kogo 
 w ogóle mamy szukać. Przyglą-
daliśmy się różnym dyscypli-
nom, w których z założenia 
trzeba łączyć niesamowitą wy-
trzymałość i siłę. Rozglądaliśmy 
się wśród trenerów biegaczy 
narciarskich, kolarzy czy 
triathlonistów. Te nasze pierw-
sze podejścia trzeba uznać 
za spektakularnie spalone. Do-
piero ostatnie miesiące dają 
efekty. Przy zespole, który 

udało nam się stworzyć, po-
stępy Pauli są nieprawdopodob-
nie szybkie. 

Suwałczanka trenuje co-
dziennie po kilka godzin. Są też 
dni przeznaczone wyłącznie 
na fizjoterapię, bo – jak sły-
szymy w teamie Pauli – każdy 
jej trening to taki wysiłek, jaki 
większość sportowców wyko-
nuje w ciągu dwóch tygodni.  

- Teraz pracujemy nad tym, 
by przesuwać granicę regene-
racji Pauli. Próbujemy nauczyć 
jej organizm pracy na zmęcze-
niu – wyjaśnia Marek. –  Na po-
czątku Paula będzie robić trzy 
podciągnięcia, a po nich 55 se-
kund przerwy. Potem chcemy 
zejść do 45 sekund. Jest taki 
syndrom biegacza, który jak już 
usiądzie, to nie wstanie. U nas 
ma to działać tak, że jak Paula 
usiądzie, to wstanie jeszcze bar-
dziej wypoczęta – wyjaśnia.  

Ciężkie treningi to jednak nie 
wszystko. Podczas przygoto-
wań trzeba było zadbać o mnó-
stwo istotnych szczegółów. 

- Przy samym wybieraniu 
drążka przerzuciliśmy chyba 
z tonę stali – tłumaczy  szef te-
amu Pauli. – Bo drążek nie może 
się wyginać, a najważniejsza jest 
jego średnica. Kiedy bowiem 
chce się na nim zrobić 4 tysiące 
podciągnięć, to każdy dodat-
kowy milimetr tej średnicy po-
woduje większy wysiłek.  

Kiedy odpowiedni drążek 
został już wybrany, trzeba było 
zabezpieczyć go przed tarciem. 
I tu rozpoczęły się kolejne po-

szukiwania. Po wielu próbach 
najlepsze okazały się owijki 
do rakiet od squasha. 

Kreatywnie trzeba było 
działać również przy doborze 
rękawic, które mają zapobiegać 
tworzeniu się odcisków. Me-
todą prób i błędów, po wydaniu 
kilku tysięcy złotych i nagroma-
dzeniu niemałej kolekcji, przy-
szło rozwiązanie. I to nie ze 
świata fitnessu, bo najlepsze 
okazały się rękawice z branży... 
budowlanej! 

Start – 8 września godz. 16 
Czasu do 8 września zostało już 
niewiele, a pracy wciąż jest dużo.  

– Wysiłek, jaki czeka Paulę 
podczas próby bicia rekordu 
Guinnessa, można porównać 
do tego, jaki trzeba wykonać, 
przerzucając rękoma 240 ton 
ziemi! – wyjaśnia Marek.  

Jednak Paula jest dobrej my-
śli: - Wierzę, że się uda – mówi 
z uśmiechem. – Ten rekord bę-
dzie dla mnie przede wszyst-
kim sprawdzeniem samej sie-
bie i moich granic. Jeśli go po-
biję, to z mojej głowy znikną 
pewne ograniczenia i będzie mi 
dużo łatwiej w różnych prze-
strzeniach życia – wyjaśnia. 

Próbę pobicia rekordu Guin-
nessa w podciąganiu się 
na drążku Paula podejmie  
w centrum wspinaczkowym 
Flash w Białymstoku. Aby to się 
udało, suwałczanka musi prze-
kroczyć liczbę 3737 powtórzeń 
w ciągu 24 godzin. Jak przy-
znaje, tę rekordową liczbę pod-

ciągnięć na drążku  planuje wy-
konać już  w ciągu 19 godzin, by 
 zostawić sobie trochę czasu 
na więcej powtórzeń.  Ma na-
dzieję, że uda jej się podciągnąć 
na drążku ponad 4 tysiące razy. 
Jeżeli zrealizuje ten cel, suwał-
czanka postawi swoim ewentu-
alnym następcom poprzeczkę 
bardzo wysoko. 

Całe wydarzenie będzie na-
grywane, a dodatkowo nad  
prze strzeganiem wszystkich 
zasad będą czuwali przedstawi-
ciele polskiego biura rekordów 
Guinnessa. 

Co ciekawe, każdy, kto bę-
dzie chciał kibicować Pauli, bę-
dzie mógł przyjść do centrum 
wspinaczkowego i sprawdzić, 
jak suwałczanka radzi sobie 
z wyzwaniem. Dla najodważ-
niejszych kibiców zostaną  przy-
gotowane dwa drążki, na któ-
rych będzie można spróbować 
swoich sił w podciąganiu się.  

– Szykujemy akcję „Pomoc 
mierzona podciągnięciami”. 
W jej ramach każdy chętny bę-
dzie mógł przyjść i się popod-
ciągać, a my za każde podcią-
gnięcie wpłacimy określoną 
kwotę na fundację – wyjaśnia 
szef teamu Pauli. – Jesteśmy 
jeszcze na  etapie dogadywania 
szczegółów, ale mamy na-
dzieję, że dzięki te mu uda nam 
się komuś pomóc, bo potrzebu-
jących jest wielu.  

Paula zaś zapewnia, że  jeśli 
na drążkach obok pojawią się 
osoby dobrze przygotowane 
do  podciągania się, to dla niej 
też będzie to dodatkową moty-
wacją.  

Leczenie zębów i ciała 
O biciu kolejnych rekordów  
Paula na razie nie myśli.  

– Teraz skupiam się na wrze-
śniowym wyzwaniu, ale być 
może kiedyś... – mówi. –  Wiem, 
jak wygląda bicie rekordów 
w podciąganiu w innych jed-
nostkach czasu – w ciągu sze-
ściu czy 12 godzin, a nawet 
w ciągu godziny i muszę powie-
dzieć, że przygotowanie się 
do każdego z nich to rok zupeł-
nie innej pracy – wyznaje su-
walczanka. 

Nieco bardziej konkretne 
plany ma za to na swoją zawo-
dową przyszłość. Ze stomato-
logii rezygnować nie zamierza, 
ale marzy, by naprawianie zę-
bów połączyć z naprawianiem 
reszty ciała. 

- Wiele ludzi spędza w pracy 
długie godziny w nienaturalnej 
i niekomfortowej pozycji. Cho-
ciażby my, dentyści – wyjaśnia 
suwałczanka. – I ja chciałabym 
im pokazywać sposoby na to,  
by do domu wracali zrelakso-
wani, a nie z bólami. 

Dentystka chce pobić rekord. Przez całą 
dobę będzie podciągać się na drążku 

Magda Ciasnowska 
magda.ciasnowska 
@polskapress.pl

Paula Gorlo na co dzień pracuje przy dentystycznym fotelu. Prosto z pracy zaś biegnie na trening
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Gastronomia 

Robert Lewandowski na bo-
isku z imponującą regularnoś -
cią trafia piłką do bramki prze-
ciwnika. Teraz podejmuje wy-
zwanie trafienia w kulinarne 
gusta mieszkańców Warsza-
wy i gości odwiedzających 
stolicę. Czy okaże się w tym 
równie skuteczny jak w zdo-
bywaniu tytułu króla strzel-
ców futbolowej ligi?    

Robert Lewandowski, 
dzięki talentowi i naj-
wyższej klasy profe-
sjonalizmowi na pił-
karskich stadionach 

zarobił krocie – w tym roku 
„Wprost” w swoim rankingu 
najbogatszych Polaków wyce-
nił majątek zawodnika i Anny 
Lewandowskiej na  565 milio-
nów złotych. U szczytu swojej 
kariery sportowiec rozsądnie 
postanowił zgromadzone pie-
niądze inwestować. I otwiera 
w Warszawie – ze wspólnikami: 
Jerzym Krzanowskim, współ-
właścicielem Grupy Nowy Styl 
oraz Jackiem Trybuchowskim, 
byłym członkiem zarządu Am -
Rest – lokal o nazwie Nine’s Re-
staurant & Sports Bar. Spora 
(przeszło 1300 mkw.), kilkupo-
ziomowa restauracja mieści się 
na  Woli, w budynku historycz-
nej warzelni na terenie Browa-
rów Warsza ws kich, przy nowej 
uli cy Haberbuscha i Schielego. 
Na dole urządzono bar sporto -
wy, kolejne dwa piętra zajmuje 
res tauracja z elementami spor-
towymi, a na ostatniej kondy-
gnacji – sala otwierana przy  
okazji różnych wydarzeń. Nie 
zabrakło patio i letniego ogro -
du, a także monitorów nad ba-
rem, na których mają być trans-
mitowane mecze piłkarskie. Jak 
podkreślają właściciele Nine’s 
Restaurant & Sports Bar, ma być 
pozycjonowany jako casual di-
ning, czyli lokal z daniami w ce-
nach dostępnych niemal dla 
każde go. Menu, w którym do-
minować będzie kuchnia ame-
rykańska z elementami kuchni 
azjatyckiej i europejskiej, przy-
gotowuje Tadeusz Müller (syn 
Magdy Gessler, twórca telewi-
zyjnego programu „Z gruntu 
zdrowo”, współwłaściciel sieci 
restauracji Orzo). 

W nowej restauracji zatrud-
nienie ma znaleźć około stu 
osób – większość to oczywiście 
kucharze, pomocnicy kuchen -
ni, barmani, kelnerzy. I właśnie 
umieszczone w internecie o -
gło szenie o naborze pracowni-
ków wywołało pierwszą doty-
czącą Nine’s Restaurant & 
Sports Bar burzę w sieci. Propo-
nowane stawki godzinowe, ja-
kie się bowiem pojawiły, to np. 
kucharz – 22 zł netto, pomoc 
kuchenna – 15 zł, kelner – 15 zł 
(plus napiwki), barman – 18 zł 
(plus napiwki). „Patogastrono-

mia” – potrafili nazwać tę ofertę 
internauci. Współwłaściciel re-
stauracji Jacek Trybuchowski 
w rozmowie z portalem Mo-
ney.pl wytłumaczył to nastę-
pująco: – Przea na lizowaliś my 
nasze stawki na  rynku, nie są 
one najniższe, a u nas są to 
kwoty wyjściowe. Są oczywi-
ście miejsca, które płacą więcej, 
jednak my stawiamy również 
na osoby z małym doświadcze-
niem, które będą przechodzić 
szkolenia. Ich kompetencje 
wzro sną, a wraz z tym będą 
więcej zarabiać. Nie chcemy za-
wyżać cen, a przyjęte przez nas 
stawki są aktualnie na progu 
opłacalności. 

Warto przypomnieć, że re-
stauracja to nie pierwsza inwe-
stycja Roberta Lewandowskie -
go w projekty związane z sze-
roko rozumianą gastronomią. 
Piłkarz ma swoją markę kawy 
– RL9, dostępną w sieci skle-
pów Kaufland w wariantach: 
creme, espresso, gold. W Żab-
kach pojawił się napój funkcjo-
nalny dla sportowców piłkarza 
– RL9 Pro Power Formula by 
Oshee. 

Robert Lewandowski wziął 
udział w licznych reklamach, 
użyczył swojego wizerunku ta-
kim światowym markom jak 
Coca-Cola, Gillette czy Nike, 
kilka lat temu został współwła-
ścicielem agencji marketingo-
wej Stor9, zainwestował w fir -
mę Bio-lider oferującą biopre-
paraty dla rolników, inwestuje 
również w nieruchomości, po-

siada przy tym udziały w spół-
kach zajmujących się wynaj-
mem i zarządzeniem nierucho-
mościami.  W sumie op rócz re-
gularnych zarobków na  mają-
tek sportowca składają się za-
tem udziały w kilkunastu róż-
nych przedsięwzięciach. Tylko 
czasem coś się nie udaje – tak 
było ze spółką Nowe Mazury 8, 
która miała zbudować na jezio-
rze Niegocin w Giżycku kom-
pleks restauracyjno-portowy 
„Wodny świat” (w ubiegłym 
roku Robert Lewandowski wy-
cofał się z tej inwestycji). 

Rzecz jasna, inwestowanie 
w biznesy związane z gastrono-
mią jest popularne wśród rep -
rezentantów środowisk artys -

tycznych, celebrytów, sportow-
ców. Co więcej, w naszym kraju 
coraz chętniej w tę branżę in-
westują sławy ze świata. W tru -
dnym ubiegłym roku oficjalnie 
zostały otwarte w Warszawie 
restauracja i hotel Nobu, nale-
żące do aktora Roberta de Niro 
(współzałożycielami marki są 
także szef kuchni Nobu Matsu -
hisa i producent filmowy Me ir 
Teper). To pierwszy obiekt sieci 
w Polsce (powstał w centrum 
stolicy u zbiegu ulic Koszyko-
wej oraz Wilczej) i dwunasty na  
świecie. Nobu Hotel Warsaw 
oferuje 117 pokoi, ekskluzywną 
restaurację, strefę wellness i ka-
wiarnię, a także przestrzeń do  
organizacji wydarzeń bizneso-

wych oraz prywatnych. Tutaj 
ceny pokoi zaczynają się od 199 
euro za noc... 

Rodzime gwiazdy w branży 
restauracyjnej zaczynały mię-
dzy innymi od niesławnego 
pro  jektu, wzorowanego na dzia -
łaniach hollywoodzkich sław, 
czyli uruchomionej w 1997 ro -
ku sieci Prohibicja, za którą stali 
aktorzy Marek Kondrat (dzisiaj 
z powodzeniem realizujący się 
w branży winiarskiej), Bogus -
ław Linda, Zbigniew Zamacho -
wski i Wojciech Malajkat. Loka -
le powstały w kilku mias tach, 
w tym Warszawie, Łodzi i Wro-
cławiu, każdy był z hukiem o -
twierany. Niestety, biznes się 
nie udał, a jedną z przyczyn po-

rażki szefowie poszczególnych 
restauracji upatrywali w tym, 
że popularni właściciele zbyt 
rzadko w nich bywali. Upadł 
również sportowy pub Winner, 
utworzony na parterze war-
szawskiej Hali Mirowskiej przez 
boksera Przemysła wa Saletę. 
Nie powiodło się Michałowi 
Wiśniewskiemu z warszaws -
kim klubem Extravagan za, An-
drzejowi Piasecznemu z kra-
kowskim Soho, czy Katarzynie 
Figurze i Borysowi Szycowi 
z Portem Kompas w Giży cku. 
Restaurację Dworzec z kuchnią 
regionalną  w Zakopanem pro-
wadziła ze swoim partnerem 
aktorka Magdalena Schej bal. 
Skończyło się przejęciem lo-
kalu za zaległości w płaceniu 
czynszu przez oddział Polskie -
go Towarzystwa Turystyczno-
Krajoznawczego. 

Restaurację Stary Dom przy  
ul. Puławskiej w Warszawie 
pro wadzi z dwójką wspólników 
aktor Piotr Adamczyk. Podsta -
wą jest tu kuchnia polska, ale 
wzbogacona o nowoczesne 
rozwiązania i sezonowe pro-
dukty. Lokal ma się nieźle, na-
wet jeśli – jak głosi środowisko -
wa fama – niechętnie widzia-
nym w nim gościem jest Magda 
Gessler. A to dlatego, że dwóch 
z trzech właścicieli Starego Do -
mu – Mariusz Diakowski i Piotr 
Adamczyk, to byli partnerzy re-
stauratorki... 

Wspomniany Wojciech Ma-
lajkat przed laty otworzył w Mi-
kołajkach (aktor urodził się 
w pobliskim Mrągowie) restau-
rację, room breakfast (pokoje ze 
śniadaniem) i kino o wymyślo-
nej przez Grzegorza Turnaua 
nazwie Malajkino. Maciej Zako-
ścielny jest wła ś cicielem klu-
bokawiarni Kalinowe Serce na  
Żoliborzu w Warszawie. Nazwa 
jest nieprzypadkowa, bo lokal 
znajduje się w domu, w którym 
mieszkała wielka i niezapom -
niana Kalina Jędrusik. 

Sonia Bohosiewicz otworzy -
ła na warszawskim Mokotowie 
restaurację Sushibu, serwującą 
kuchnię japońską. Co ważne, 
popularna aktorka często zaglą -
da tutaj na lunch, a czasami go-
ści znanych kolegów i koleżan -
ki z branży. Lokal nie jest duży, 
ale na gości czekają wygodne 
ławki, ogródek i przygotowy-
wane na miejscu sashimi, nigi -
ri, hosomaki, temaki i inne da-
nia. Właścicielem restauracji 
Pausa Włoska na warszawskiej 
Pradze jest muzyk Czesław Mo-
zil.  

W biznesowy projekt Janu-
sza Palikota, przewidujący po-
wstanie sieci Alkotek, czyli lo-
kalnych destylarni, gdzie pro-
dukowana będzie wódka kraf -
towa, zainwestowali Piotr Stra-
mowski i Katarzyna Warnke; 
interesy z byłym politykiem ro -
bi również Kuba Wojewódzki 
(współprowadził do niedawna 
restaurację Niewinni Czaro-
dzieje 2.0 w Warszawie), propo-
nując piwo konopne. Bycie tyl -
ko gwiazdą to już za ma ło, by 
zabezpieczyć sobie dos tatnią 
przyszłość...

Robert Lewandowski właśnie otwiera w Warszawie restaurację Nine’s Restaurant & Sports Bar
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d.pawlowski@dziennik.lodz.pl
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Zjeść u piłkarza, aktora 
czy innego gwiazdora

Lokal w Nobu Hotel Warsaw, należącym do sieci, której współwłaścicielem jest Robert de Niro
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Wspomnienie 

Był skromny, unikał skandali, 
fantazyjnych strojów, choć 
grał w najsłynniejszej grupie 
rockowej - The Rolling Stones. 
Wybierał spokój, kochał jazz 
i swoją żonę, której ponoć ni-
gdy nie zdradził.  

Świat opłakuje jednego 
z najlepszych, jeśli nie 
najlepszego perku-
sistę wszech czasów. 
Charlie Watts zmarł 

w londyńskim szpitalu, w któ-
rym przeszedł operację serca. 
Fani już wcześniej wiedzieli, że 
nie dołączy do kolegów z ze-
społu, żeby dokończyć odwo-
łaną przez pandemię amery-
kańską trasę koncertową. To 
rzecznikowi Wattsa Bernar-
dowi Doherty przyszło podzie-
lić się ze światem tragiczną wie-
ścią. Napisał, że „ukochany” 
muzyk „odszedł spokojnie 
w szpitalu otoczony rodziną”. 
I dodał:  Charlie był cenionym 
mężem, ojcem i dziadkiem, 
a także jako członek The Rolling 
Stones, jednym z największych 
perkusistów swego pokolenia. 
Uprzejmie prosimy o uszano-
wanie prywatności jego ro-
dziny, członków zespołu i bli-
skich przyjaciół w tym trud-
nym czasie”.  

Tylko fotografia perkusji 
- Niech Bóg błogosławi Char-
liego Wattsa, będziemy tęsknić 
za tobą człowieku, za pokojem 
i miłością do rodziny, napisał 
były Beatles Paul McCartney. - 
Tak smutno słyszeć o Charliem 
Wattsie... Był uroczym face-
tem. Charlie był fantastycznym 
perkusistą, stabilnym jak skała. 
Kocham cię Charlie, zawsze cię 
kochałem, piękny człowieku - 
Elton John.  

Perkusista The Beatles, 
Ringo Starr: „Niech Bóg błogo-
sławi Charliego Wattsa, bę-
dziemy tęsknić za tobą czło-
wieku, pokoju i miłości do ro-
dziny”. Muzyk Bryan Adams 
i prezenter telewizyjny Piers 
Morgan opisali Wattsa jako 
„jednego z największych per-
kusistów w historii rocka”. 
Piers dodał: „Genialny muzyk 
i wspaniały charakter, był 
chłodnym, spokojnym, wiecz-
nie bijącym sercem Stonesów. 
Bardzo smutna wiadomość”. 
Nile Rodger’s Chic: „Rest In Po-
wer #CharlieWatts RIP. Jesteś 
spokojnym bratem. Dzięki 
za wspaniałą muzykę”.  

A piosenkarka Sheryl Crow 
powiedziała, że „bohater od-
szedł”, pozostawiając „ogro-
mną dziurę we wszechświe-
cie”.  

Kumpel Wattsa z zespołu 
Keith Richards zamieścił 
wielce wymowne zdjęcie. Była 
na nim tylko perkusja. Bez 
Wattsa.   

 Charlie Watts kilka tygodni 
temu przeszedł „udaną proce-
durę” w Londynie po wykryciu 
problemu z sercem podczas ru-
tynowej kontroli. Lekarze 
uznali, że nie może w tym sta-
nie dołączyć do przełożonej 
trasy  koncertowej No Filter, 
która rozpoczyna się w przy-
szłym miesiącu, i przepisali mu 
tygodnie „odpoczynku i rege-
neracji”. Watts żartował wtedy: 
Po raz pierwszy mój czas się 
trochę pogorszył.  

Dodał: Ciężko pracuję, aby 
być w pełni sprawnym, ale dzi-
siaj za radą ekspertów przyją-

łem, że zajmie to trochę czasu. 
Po całym rozczarowaniu opóź-
nieniami trasy spowodowa-
nymi przez Covid naprawdę nie 
chcę, aby wielu fanów Stones 
w Stanach, którzy posiadali bi-
lety, spotkało kolejne odrocze-
nie lub anulowanie koncertu”.  

Stonesi chcieli zrobić 
wszystko, aby wrócił na scenę 
w ramach obchodów 60-lecia 
zespołu w 2022 roku, kiedy wy-
dadzą swój pierwszy album 
z oryginalnymi piosenkami 
od 17 lat. Niestety, Watts zmarł, 
nim zdążył dołączyć do kole-
gów z zespołu.  

Zdzielił pięścią Jaggera 
Ostra muzyka trzymała Stone-
sów razem tak długo, a o Watt-
sie mówiono, że to skromny ge-
niusz, który dał zespołowi ma-
gię. Charlie jednak nienawidził 
bycia gwiazdą, był lojalny wo-
bec jednej kobiety… i walnął 
kiedyś prawym sierpowym 
Micka Jaggera. Gdy wielu opła-
kuje genialnego perkusistę, inni 
pytają: co ze Stonesami? Czy 
będą koncertować i kompono-
wać? Czy może wprowadzą 
do swojej sędziwej „rodzinki” 
nowego człowieka? Czy na-
stępca Wattsa będzie takim sa-

mym miłośnikiem jazzu, czy 
Jagger i spółka zaprzęgną 
do tras koncertowych raso-
wego rockmana? 

Był inny od wspaniałej 
dwójki, z którą brał udział we 
wszystkich sesjach studyjnych, 
od Jaggera i Richardsa. Ten 
pierwszy wiecznie podrygu-
jący niczym derwisz na scenie 
i obwieszczający publice: 
Wiem, że to tylko rock’n’roll, ale 
lubię to, a drugi zaskakiwał i fa-
scynował gitarowymi riffami. 
Charlie tego nie robił. Był krę-
gosłupem Stonesów, facetem, 
którego wystukiwał najwięk-
szej rock’n’rollowej grupy 
na świecie, choć nie darzył 
sympatią… muzyki, którą grał 
przez sześć dekad. Wierzono 
mu na słowo, on naprawdę ko-
chał jazz.  

Urodzony 2 czerwca 1941 
roku Watts dorastał w skrom-
nym domu w Kingsbury, w pół-
nocno-zachodnim Londynie, 
po tym, jak podczas nalotów 
niemieckich zrównano z ziemią 
sąsiedztwo jego rodziny. 
Od dzieciaka był utalentowa-
nym artystą i dostał się 
do szkoły artystycznej, zanim 
zaczął pracować jako grafik. Pa-
sja do rysowania nigdy go nie 
opuściła, produkował kre-
skówki i komiksy do niektórych 
okładek albumów zespołu – 
a także, jak twierdził, szkicował 
każdy pokój hotelowy, w któ-
rym kiedykolwiek przebywał.  

Pierwszy raz w Polsce 
Gdy zjechał ze Stonesami 
do Polski po raz pierwszy 
w roku 1967, by dać dwa kon-
certy w Sali Kongresowej 
w Warszawie, niewielu wie-
działo, że był współautorem 
okładki albumu Between the 
Buttons. Ten piąty  w Wielkiej 
Brytanii i dziewiąty w Stanach 
Zjednoczonych album Stone-
sów, ekscentryczni Anglicy 
właśnie  promowali. Potem 
Watts zajmował się też tworze-
niem materiałów do kolejnych 
tras koncertowych grupy. Pod-
czas warszawskich koncertów 
nie rzucał się w oczy, był w cie-
niu Micka Jaggera, Keitha Ri-
chardsa i przede wszystkim 
Briana Jonesa, „pierwszego” 
Stonesa, jak o nim mówiono. 
Okazało się jednak, że ten wiel-
biciel klasycznych strojów 
i spokojnej muzyki był praw-
dziwą podporą grupy, która 
osiągnęła wyżyny sławy, wcze-
śniej pokonując wiele prze-
szkód. 

 Watts ze swoim talentem ar-
tystycznym obsesyjnie kochał 
jazz. Słuchał nowoorleańskiego 
pianisty Jelly Roll Morton 
i Duke’a Ellingtona, zanim od-

krył nowoczesny jazz Charliego 
Parkera. Ojciec Charliego, kie-
rowca ciężarówki, kupił mu 
pierwszy zestaw perkusyjny, 
a on zaczął grać w kawiarniach 
i lokalnych klubach z różnymi 
zespołami, których nazwy dziś 
już nikt nie pamięta. Kiedyś 
sam Alexis Korner poprosił go, 
aby przystąpił do jego zespołu 
o nazwie Blues Incorporated. 
Watts wspominał później, że 
nigdy nie słyszał o rhythm and 
bluesie, sądził, że to odmiana… 
jazzu.  

Znalazł się w pierwszym 
brytyjskim zespole blueso-
wym, grając w londyńskim 
Ealing Club dla publiczności, 
wśród której byli Rod Stewart, 
Jimmy Page i Paul Jones. Char-
lie bawił się z grupą miłośników 
bluesa, z gimnazjalistą Mickiem 
i jego kumplami Keithem i Bria-
nem, a także z pianistą Ianem 
Stewartem. Rok później dołą-
czyli do Billa Wymana, który 
grał na basie i zagrali pierwszy 
koncert w słynnym potem 
na całym świecie Marquee Club 
w lipcu 1962 roku.  

Poznał już wtedy swoją 
przyszłą żonę, która przycho-
dziła na próby Blues Inc. Shir-
ley podzielała miłość Charliego 
do jazzu, on jednak robił swoje, 
walił w bębny. Shirley była 
twardą kobietą, bo kiedy Mick 
Jagger zabronił znajomym 
dziewczynom uczestniczyć 
w sesjach nagraniowych Stone-
sów, ta go zignorowała. Ona 
i Chrissie Shrimpton, dziew-
czyna Jaggera w połowie lat 
sześćdziesiątych, pojawiły się 
kiedyś w studiu i odmówiły 
wyjścia. Siedzieliśmy tam, 
wspominała Chrissie, a wście-
kły Jagger patrzył na nas przez 
szybę.  

Charlie Watts:  
zero podbojów 
Były basista Bill Wyman wspo-
minał kiedyś spotkanie zespołu 
w 1965 roku. Grupa była nie-
siona pierwszą falą sławy 
i chłopcy porównali swoje sek-
sualne podboje, wymieniając 
liczbę groupies, z którymi spali 
w ciągu ostatnich dwóch lat: 
Miałem 278 dziewczyn, Brian 
[Jones] 130, Mick około 30, Ke-
ith 6, a Charlie zero.  

Watts był rozsądny w prze-
ciwieństwie do reszty skanda-
lizujących Stonesów, wybrał 
spokojne życie na wsi, daleko 
od hałaśliwych kolegów z ze-
społu. Pozostał wierny żonie 
Shirley Ann Shepherd, ich 
córce Seraphinie i wnuczce 
Charlotte. Odrzucił groupies 
i szlajanie się po hotelach – cho-
ciaż był leczony z powodu  
krótkotrwałego nadużywania 
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Odszedł Charlie Watts, mistrz 
perkusji. Co teraz ze Stonesami?

Kazimierz Sikorski 
kazimierz.sikorski@ 
polskapress.pl

Charlie Watts był jednym z najwybitniejszych perkusistów świata. Kochał jazz
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alkoholu i heroiny w latach 80. 
To Shirley i Seraphina urato-
wały mu życie, gdy wydawało 
się, że pokocha styl życia pozo-
stałych Stonesów i innych 
rockmanów.  

W latach siedemdziesią-
tych, kiedy Richards i Mick 
Taylor pogrążali się w oparach 
heroiny, Charlie nie zawracał 
sobie głowy rozpustą. Ale 
na początku lat osiemdziesią-
tych stałem się zupełnie inną 
osobą. Po dwóch latach na spe-
edzie i heroinie byłem bardzo 
chory. Moja córka mówiła mi, 
że wyglądam jak Dracula. Pra-
wie straciłem żonę, walił mi się 
cały świat, wszystko, co kocha-
łem, co osiągnąłem. Naprawdę 
oszalałem. Prawie się zabiłem.  

Wyszedł z nałogu 
Nawet Keith Richards był po-
ważnie zaniepokojony stanem 
swojego kumpla. Po tym, jak 
Charlie zemdlał kiedyś w stu-
diu nagraniowym, gitarzysta 
przyprowadził go do domu 
i ostrzegł: przesadziłeś. To nim 
wstrząsnęło. – To Keith, któ-
rego widziałem w różnych sta-
nach, robiący różne rzeczy po-
wiedział mi, że źle ze mną, 
wspominał. Ale decyzja 
o otrzeźwieniu zapadła, gdy 
złamał kostkę podczas gry 
na perkusji w jednym jazzo-
wych klubów. Musiał się pod-
nieść i wyprostować. Zdał sobie 
sprawę, że jest z nim bardzo źle. 
Pokonał jednak demony, dla 
żony, córki, dla siebie. Na całe 
szczęście.  

Bo kiedy Charlie był w złym 
stanie, Stonesi byli bliżej roz-
padu niż kiedykolwiek. Kiedy 
Jagger rozpoczynał swoją ka-
rierę solową, Watts uznał, że to 
jest cyniczne zarabianie na re-
putacji zespołu. Zgodził się jed-
nak zagrać na pierwszym albu-
mie Micka Jaggera, podobnie 
jak Keith, ale nie pojawił się 
na pierwszej sesji nagraniowej.  

Jagger był wściekły i pijąc 
w swoim hotelu o 5 rano za-
dzwonił do pokoju Charliego. – 
Gdzie jest mój perkusista? Wy-
palił, żeby wszyscy słyszeli. 
Charlie odłożył telefon. Pół go-
dziny później zapukał do drzwi 
Micka. Otworzył mu Keith: 
Przeszedł obok mnie. Garnitur 
z Savile Row, doskonale ubrany. 
Wiązanie. Ogolony. Całość. 
Czułem zapach wody koloń-
skiej. – Skontaktował się z Mic-
kiem i powiedział mu: Nigdy 
więcej nie nazywaj mnie 
swoim perkusistą. Jesteś moim 
piosenkarzem. I walnął Micka 
prawym sierpowym w twarz. 
W ciągu 12 godzin Charlie wró-
cił do studia nagraniowego. — 
Dużo trzeba, żeby nakręcić tego 
człowieka — zadumał się wtedy 
Richards.  

Mimo wszystkich potknięć 
Charlie nigdy nie stracił sza-
cunku dla kolegów z zespołu. 
Stonesi byli lepsi niż wszyscy 
ich rywale, uważał, ponieważ 
zawsze chodziło nam o wła-
ściwą grę. Mick nie tańczyłby 
dobrze na scenie, gdyby 
dźwięk był zły. Mick to praw-

dziwy showman. Wspieramy 
go. Wiesz, kostiumy, które no-
sisz, to wata cukrowa, to 
pianka. To, co naprawdę robisz, 
to granie na perkusji.  

Pod koniec lat osiemdziesią-
tych Watts podsumował swoją 
karierę: pięć lat grania, 20 lat 
kręcenia się. W latach dziewięć-
dziesiątych opisywał to w inny 
sposób: Cztery dekady ogląda-
nia tyłka Micka biegającego 
przede mną. Nawet gdy reszta 
zespołu była w cudacznych 
strojach, Charlie nosił garnitur  
i był pod krawatem.  

Kotwica Stonesów 
Kumple z zespołu szanowali 
go, wiedzieli, że jest kotwicą, 
która powstrzymywała ich 
przed upadkiem, dodawał im 
energii, która powstrzymywała 
ich starzenie się i talentem, 
który sprawiał, że ich muzyka 
ciągle się rozwijała.  

Jego jazzowy beat był ma-
giczny, nie do podrobienia.  

Kochał grać na perkusji, 
choć to nie była muzyka z jego 
bajki. Może to zdziwić słucha-
jąc, jak Watts w wyrafinowany 
i pomysłowy sposób gra kla-
syczne kawałki The Rolling Sto-
nes, jak  Jumpin’ Jack Flash, 
Honky Tonk Women i Brown 
Sugar. Grał na perkusji, bo Sto-
nesi nagrywali kolejne swoje 
płyty, co dawało mu ogromną 
przyjemność grania.  

Kochał klasykę Stonesów, 
bo kiedy spytano go kiedyś 
o najlepsze lata zespołu 
na przestrzeni sześciu dekad, 
odpowiedział bez zastanowie-
nia: krótki okres od 1969 
do 1974 roku z Mickiem Taylo-
rem jako gitarzystą prowadzą-
cym, po tragicznej śmierci 
Briana Jonesa.  To były lata, 
w których powstały:  Let It 
Bleed, Sticky Fingers i Exile On 
Main Street. Ale poproszony 
o wybranie kilku ulubionych 
utworów, tylko kręcił głową. 
Nie słucham zbyt często tych 
płyt – powtarzał.  

Nie lubił tradycji rocko-
wych, podobnie jak nienawi-
dził tłumów festiwalowych 
i stadionów. Nie chcę tego robić 
– wzruszył ramionami, gdy ze-
spół szykował się do występu 
na Glastonbury w 2015 roku. 
Tłumaczył to niechęcią do gra-
nia na świeżym powietrzu, 
a na dodatek nie kochał festi-
wali. Marzył, by przez ten 
weekend grać tylko jazz. Mó-
wił, że w tej muzyce jest głębia 
i precyzja. Dziwne, że mówił to 
jeden z najlepszych perkusi-
stów na świecie.  

W jazzie jesteś bliżej. Na sta-
dionie piłkarskim nie można 

powiedzieć, że jesteście ze sobą 
związani. Trudno zorientować 
się, co kombinuje na scenie 
Mick, skoro nawet go nie wi-
dzisz. Jest pół mili stąd. Równie 
mocno narzekał na wyjazd 
w trasę. Nie krył, że jedynym 
sposobem grania na perkusji 
było przebywanie poza do-
mem. To plaga mojego życia, 
powtarzał i kiedy dzwonił 
do niego Mick lub Keita, wie-
dział, że stoi przed kolejnym 
wezwaniem, trzeba się pako-
wać, żegnać z rodziną, co ozna-
czało kolejne pięć miesięcy 
w trasie.  

Nienawidził świateł reflek-
torów, rzadko udzielał wywia-
dów, unikał spotykań z celebry-
tami. Koncentruję się, gdy 
wchodzę na scenę. Kiedy scho-
dzę, nie chcę już tego, mówił. 
Niechęć, wręcz pogarda dla 
płytkich przyjemnostek 
rockmanów rozciągnęła się 
na jego życie prywatne. Kiedy 
reszta zespołu zaliczała kolejne 
supermodelki i aktorki, Charlie 
tkwił przy ukochanej żonie i był 
jej wierny.  

Bardzo ciepło wypowiadał 
się o Shirley, o jej silnym cha-
rakterze, który dał mu pewność 
siebie w obliczu ekscesów  ko-
legów z zespołu.   

Koszmarny numer Jaggera 
– To niesamowita kobieta – 
opowiadał. Jedyne, czego ża-
łuję w swoim życiu, jest to, że 
nigdy nie było mnie wystar-
czająco dużo w domu. Ale 
kiedy wyjeżdżałem w trasę, 
zawsze mówiła, że jestem 
koszmarem i kazała mi szybko  
wracać. Shirley nie podobał się 
najsłynniejszy koncert ze-
społu, darmowy występ 
w londyńskim Hyde Parku 
w 1969 roku, kilka dni po tym, 
jak Briana Jonesa znaleziono 
nieżywego w swoim basenie. 
Przypomniał kulminacyjny 
moment występu Jaggera, 
który chciał wypuścić motyle 
z pudełka, które miało sym-
bolizować wznoszenie się du-
cha Briana do innego wy-
miaru (lub coś w tym ro-
dzaju). Niestety, po godzinach 
spędzonych w pojemniku 
większość motyli udusiła się. 
- Nie podobało mi się to – mó-
wił Charlie. Wskaźnik ofiar 
był gorszy niż w bitwie 
pod Sommą (użyto tam ga-
zów bojowych - red.). Połowa 
z nich nie żyła.  

Był nieprawdopodobnym 
rockmanem. Ale też ostoją, fa-
cetem, który trzymał Stone-
sów razem – na scenie i poza 
nią.  

Kiedy Keith Richards odpły-
wał od świata realnego, albo 
gdy po kłótni za kulisami koń-
czyła się wymownym milcze-
niem, zjawiał się Charlie, so-
lidny i niewzruszony jak za-
wsze. Spytany, jak powstrzy-
mał Jaggera i Richardsa, by się 
nie udusili, wzruszał tylko ra-
mionami i mówił: „Och, to bra-
cia. Towarzysze broni. Reszta 
grupy wiedziała, ile mu za-
wdzięczają.

Nienawidził świateł 
reflektorów, rzadko 
udzielał wywiadów, 
unikał spotkań z cele-
brytami. Najbardziej 
cenił kameralność
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Gwiazda 

Dzisiaj  premierę ma „Mistrz” – 
fabularyzowana opowieść  
o legendarnym bokserze  
z Auschwitz. W postać Tadeusza 
„Teddy’ego” Pietrzykowskiego 
wcielił się Piotr Głowacki. Aktor 
opowiedział nam, jak pracował 
nad tą wyjątkową rolą. 

Czasem aktor musi długo 
czekać na występ, który 
w pełni objawi jego talent 
i umiejętności. „Mistrz” oka-
zał się dla pana taką okazją?  
Wychodzę z założenia, że 

w każdej roli używam całego 
swego warsztatu i istnienia. 
Najpierw muszę zrozumieć to, 
co mam zagrać, a potem – do-
stosować środki wyrazu. 
W przypadku „Mistrza” istotne 
jest, że korzystamy w opowie-
ści z losów autentycznej, histo-
rycznej postaci i że „Teddy” jest   
postacią centralną fabuły. Cała 
konstrukcja filmu jest skupiona 
wokół niego. W prawie każdej 
chwili jest na ekranie. Dlatego 
to było duże wyzwanie, ale też 
i satysfakcja, że mam tyle cza-
su, aby o nim opowiedzieć.  

Reżyser zwrócił się do pana 
bezpośrednio z propozycją 
zagrania Tadeusza Pietrzy-
kowskiego. Co sprawiło, że 
właśnie w panu zobaczył 
bokserskiego mistrza z Au-
schwitz?  
To zawsze dobrze robi akto-

rowi, kiedy wie, że reżyser na-
wet już w trakcie pisania scena-
riusza myślał o nim jako o od-
twórcy głównej roli w przy-
szłym filmie. Tak było i w tym 
przypadku. Zostałem obdarzo-
ny dużym zaufaniem i od razu 
dostałem dobre paliwo dla dal-
szej pracy. Maciej Barczewski 
sam mówi, dlaczego od razu 
pomyślał o mnie: nie szukał ko-
goś, kto na pierwszy rzut oka 
jest potężnym człowiekiem. Bo 
kimś takim nie był „Teddy” – 
mistrz w wadze koguciej. 
Chciał też, aby wcielił się w nie-
go aktor, który połączy pewien 
rys wrażliwości artystycznej 

z niezwykłą sprawnością fi-
zyczną, jakie cechowały Tade-
usza Pietrzykowskiego. Cieszę 
się, że zobaczył te cechy we 
mnie.  

Rola „Teddy’ego” wymagała 
od pana radykalnej przemia-
ny fizycznej. Jak sobie pan 
z tym poradził?  
Od początku wiedzieliśmy, 

że ciało będzie odgrywało de-
cydującą rolę w pokazywaniu 
postaci, bo przecież opowiada-
my o pięściarzu, który walczył 
w obozie koncentracyjnym. 
Reżyser ze swoją pogłębioną 
wiedzą historyczną i operator 
z niezwykłą wrażliwością wi-
zualną – Witek Płóciennik oraz 
wszystkie piony twórcze, 
wspólnie odpowiadali za stwo-
rzenie świata – obozu w Au-
schwitz. Ja z kolei byłem odpo-
wiedzialny za wprowadzenie 
do niego mojego bohatera. 
„Teddy” był sportowcem – 
a sportowiec to przede wszyst-
kim ciało. Dostałem więc 
na wypracowanie sylwetki po-
nad rok. Miałem przy tym po-
moc całego teamu, który liczył 
kilkanaście osób.  

Schudł pan aż 16 kilogra-
mów. Jak to możliwe?  
Na proces mojej przemiany 

złożyło się kilka czynników: 
dieta, treningi pięściarskie 
i crossfitowe, ćwiczenia cho-
reograficzne i praca przed ka-
merą. Istotne było jak z tej 
zmiany skorzystać filmowo. 
Długo opracowywaliśmy 
wspólną koncepcję poprzez 
oglądanie na wideo walk pię-
ściarskich, filmów z różnymi 
sztukami walk, filmów wojen-
nych, rozmowy z trenerami czy 
pięściarzami. Wszystko po to, 
aby stworzyć nieprzerysowaną 
i autentyczną postać przedwo-
jennego boksera. To był wielo-
wątkowy i fascynujący proces 
twórczy.  

Jak pana psychika zareago-
wała na tę przemianę?  
Głównym paliwem napędo-

wym mojego zawodu jest ra-
dość życia i tworzenia. Na tej 
bazie budujemy obrazy osób 
o różnej psychice i problemach. 
Najczęściej uczestniczą one 
w dramatycznych wydarze-
niach, ale aktor prowadzi swoją 

postać, odczuwając wewnętrz-
ną radość. I tutaj było podob-
nie. Ja dostałem dzięki temu 
filmowi nowe ciało, a co za tym 
idzie niesamowity zastrzyk 
energii. W tej chwili nie jestem 
już tak szczupły, jak w najinten-
sywniejszym okresie treningo-
wym, ale odnalazłem swoje 
nowe miejsce na wadze. Je-
stem gdzieś w połowie między 
tym, jak zaczynałem i kończy-
łem przygotowania. I zdecydo-
wanie lepiej czuję się w tym no-
wym ciele.  

Szukając inspiracji ,spędził 
pan też kilka dni na terenie 
obozu Auschwitz. Jakie to 
było przeżycie?  
W mojej pracy niezwykle 

ważne jest spotkanie z drugim 
człowiekiem. Tak było i w tym 
przypadku. W tym naznaczo-
nym potwornym złem miejscu 
spotkałem fantastycznych lu-
dzi, którzy hojnie dzielili się ze 
mną swoją wiedzą. Dlatego to 
był dla mnie bardzo radosny 
okres. Doświadczyłem bowiem 
miłego przyjęcia, otwartości 
i intensywnej stymulacji inte-
lektualnej ze strony ludzi, któ-
rzy mają ogromną wiedzę i są 
pasjonatami tego, co robią.  

Jakie refleksje wywołała 
w panu ta wizyta?  
Dzisiaj obóz to miejsce prze-

sycone spokojem i zadumą. Ci, 
którzy tam przyjeżdżają z całe-
go świata, zachowują się tak, 
jak powinni zachowywać się 
na co dzień: z dużym szacun-
kiem dla innych, z zastanowie-
niem się nad tym, co się robi 
i z odpowiedzialnością za to, 
jak wygląda świat. Oczywiście 
najbardziej przejmujące było 
zetknięcie z tym, jak straszne 
rzeczy człowiek potrafi zrobić 
drugiemu człowiekowi. Jesz-
cze bardziej dojmujące było, że 
zanurzając się na kilka miesięcy 
w opowieści o Zagładzie, za-

cząłem dostrzegać coraz więcej 
analogii między tamtym cza-
sem a współczesnością. 
Ucieczką jest myślenie, że taka 
wizyta w obozie jest czymś gor-
szym niż bycie sobą w obec-
nych czasach. Kiedy jesteśmy 
cały czas świadkami zawiści, 
zabójstw, chciwości, śmierci 
milionów  z powodu biedy, 
konfliktów i braku ogólnoludz-
kiej solidarności – i nic z tym 
nie robimy.  

Udało się panu spotkać z cór-
ką „Teddy’ego” i sięgnąć 
do jego wspomnień, które 
niebawem mają się ukazać 
w formie książkowej?  
Miałem pełen dostęp 

do tych zapisków i mogłem za-
dać każde pytanie jego córce. 
Posiadając jednak świadomość, 
że realizujemy nie dokument, 
ale film fabularny, zainspirowa-
ny jedynie życiem „Ted-
dy’ego”, to założyłem sobie, że 
nie będę z nią wchodził w bliż-
szą relację przed rozpoczęciem 
zdjęć. Córka znała ojca już 
po wojnie, a ja miałem za zada-
nie pokazanie tego, jaki był 
przed wojną. Czułem, że to mi 
da większą wolność twórczą. 
Tym bardziej że miałem już 
wcześniej doświadczenia 
w graniu osób żyjących kiedyś 
czy współcześnie. Moja decy-
zja spotkała się z pełnym zro-
zumieniem córki „Teddy’ego”. 
I teraz okazuje się, że po obej-
rzeniu filmu pani Eleonora 
z uznaniem patrzy i wypowia-
da się o mojej pracy. I jesteśmy 
umówieni już na kilka spotkań. 

 Powiedział pan kiedyś: „Za-
chowuję dystans do swoich 
ról”. Tak było i w tym przy-
padku?  
Kiedyś Maja Komorowska 

opowiadała, że w ramach pracy 
nad swoim rozwojem, posta-
nowiła pomagać w hospicjum. 
W trakcie pierwszej wizyty nie 
wytrzymała i rozpłakała się. 
Wtedy jedna z sióstr zakon-
nych powiedziała jej: „Przy-
szłaś tutaj pomagać, a nie 
wzruszać się”. Ja myślę w ten 
sposób o pracy aktora. Jestem 
tym, kto ma zachować trzeźwe 
myślenie, aby skonstruować 
postać i pomóc jej zaistnieć 
na ekranie. Robię to dla wi-
dzów, u których prowokuję 

w ten sposób podróż do ich 
własnego wnętrza, bo film 
ostateczną wersję osiąga dopie-
ro w widzach, w ich świecie 
skojarzeń i wrażliwości. 

Trudno było panu na planie 
przenieść się na komendę 
„akcja” w obozową rzeczywi-
stość?  
Aktor zawsze jest filmowa-

ny w jakiejś wykreowanej rze-
czywistości. Aby ułatwić mi 
wiarę w to, że jestem w obozie, 
pracował cały pion scenogra-
ficzny. I trzeba przyznać, że 
przygotował wspaniałe warun-
ki. Podobnie było z kostiuma-
mi. Do tego niesamowitą pracę 
wykonał cały zespół statystów, 
którzy z wielką pasją zaangażo-
wali się w ten projekt. Były 
wśród nich grupy rekonstruk-
cyjne, które poświęcają wiele 
czasu na odtworzenie sytuacji 
i postaci z epoki. Wszystko to 
idealnie zagrało. Pomogli mi 
też moi koledzy aktorzy i kole-
żanki aktorki. Wystarczyło tyl-
ko otworzyć się na to, co dosta-
wałem i reagować, będąc 
uzbrojonym w postać. Istotne 
było też, o czym już wspomnia-
łem: że wiele elementów życia 
obozowego jest w mniejszej 
skali, ale niestety obecne w na-
szym współczesnym życiu. Za-
uważenie tego spowodowało, 
że Auschwitz przestało być dla 
mnie mirażem z przeszłości.  

Która scena była dla pana 
najtrudniejsza?  
Od strony technicznej – sce-

ny walk bokserskich, które wy-
magały dużej koordynacji. Wy-
magająca była też moja prze-
miana fizyczna. Z jednej strony 
miałem stwarzać wrażenie oso-
by wycieńczonej, przy czym 
spełniać warunki wyglądu 
czynnego pięściarza, a z drugiej 
– musiałem mieć siłę grać. De-
cydująca była w tym procesie 
rola mojego trenera Michała 
Pluskoty.  

 Nie chciał pan, aby w sce-
nach walk pojawili się kaska-
derzy?  
Od początku było wiadomo, 

że walki bokserskie są tak inte-
gralną częścią postaci „Ted-
dy’ego”, że to ja muszę wziąć 
w nich udział. Kaskaderzy byli 
obecni w tych scenach jako moi 

przeciwnicy i to dawało mi nie-
zwykłe uczucie bezpieczeń-
stwa i wolności. 

 A które sceny były najtrud-
niejsze od strony psycholo-
gicznej?  
Najtrudniejsze było dla mnie 

zrozumienie tego, że w obozie 
ludzie potrafili się śmiać. Niektó-
rzy więźniowie umieli pozamy-
kać w sobie pewne obszary 
wrażliwości, dzięki czemu mo-
gli przetrwać Auschwitz. Tak by-
ło z „Teddym”.  

Wiele się jednak mówi o tym, 
że niektórzy aktorzy mają 
problemy z „wyjściem” z roli. 
Jak było w pana przypadku?  
Może i PR-owo lepiej było-

by, gdybym i ja opowiadał coś 
takiego. Ale stanąłem na planie 
„Mistrza” ze swoim 20-letnim 
doświadczeniem zawodowym. 
Udało mi się w tym czasie wy-
pracować pewne techniki, któ-
re pozwalają mi dotykać naj-
głębszych emocji postaci, ma-
jąc jednocześnie w pamięci, że 
robię to wyłącznie w procesie 
twórczym.  

Czego nauczył się pan 
od „Teddy’ego”?  
Sztuki unikania ciosów. 

„Teddy” przetrwał w obozie 
dzięki tej umiejętności. Kiedy 
patrzy się na jego twarz, od ra-
zu widzimy, że nie jest to typo-
wa twarz pięściarza. On przyjął 
tak naprawdę niewiele ciosów, 
bo chronił głowę. Wszystko 
po to, by w momencie nieuwa-
gi przeciwnika czy chwili jego 
słabości, wyprowadzić jedno 
celne uderzenie, które powala-
ło go na ring. Można z jego tak-
tyki wyciągnąć zasadę, która 
pomaga w skutecznym radze-
niu sobie z różnymi przeciwno-
ściami. 

Zdawał pan do szkoły aktor-
skiej kilkakrotnie, potem 
również kilkakrotnie zmie-
niał uczelnię. Co sprawiło, że 
nie poddał się pan wtedy?  
Bardzo chciałem robić to, co 

robię. I to, że traktuję tę drogę 
jako przygodę. Dzięki takiemu 
obrotowi spraw mogłem uczyć 
się intensywnie w kilku miej-
scach i spotkać wielu fascynu-
jących ludzi. Co najciekawsze, 
wszystkie te doświadczenia 

Paweł Gzyl 
pawel.gzyl@polskapress.pl

Piotr Głowacki: 
Czego dowiedziałem się dzięki 

roli pięściarza z Auschwitz

Głównym paliwem 
napędowym mojego 
zawodu jest radość 
życia i tworzenia. Na tej 
bazie budujemy obrazy 
bohaterów
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mogłem zgromadzić tylko 
dzięki temu, że spotkałem 
na swojej drodze różne prze-
szkody.  

Ma to przełożenie na to, ja-
kim pan jest dzisiaj wykła-
dowcą?  
Zdecydowanie tak. Czuję 

pokoleniową odpowiedzial-
ność. Czerpałem z wiedzy i do-
świadczenia wielu osób, z któ-
rych część już nie żyje. Mam 
więc poczucie obowiązku, że 
powinienem to przekazać dalej 
i rozwijać w innych. Szkoła daje 
mi tę możliwość.  

Na początku pana drogi ar-
tystycznej zanurzył się pan 
mocno w teatr. Z czego to 
wynikało?  
Zostałem aktorem, bo chcia-

łem grać przede wszystkim 
w teatrze. Dwadzieścia lat te-
mu polski film nie był w zbyt 
dobrej kondycji. Dopiero 
w 2005 roku powstał Polski In-
stytut Sztuki Filmowej, który 
rozruszał branżę. Zanim to się 
stało, to świat teatru dawał 
większe możliwości rozwoju 
niż świat kina. Filmów kręciło 
się niewiele, a ja byłem wtedy 
w dwóch najważniejszych ze-
społach teatralnych w Polsce – 
TR Warszawa i Starym Teatrze 
w Krakowie. Miałem dzięki te-
mu możliwość współpracy 
z najważniejszymi twórcami 
oraz ze wspaniałymi aktorkami 
i aktorami, którzy wcześniej 
byli moimi wykładowcami. Po-
za tym doświadczenie teatru 
jest dla młodego człowieka nie-
zwykle fascynujące i przyczy-
nia się do ogromnego rozwoju 
ducha i intelektu. To doświad-
czenie wspólnoty. Teatr jest 
miejscem, w którym aktorki 
i aktorzy z reżyserką czy reży-
serem spędzają kilka miesięcy, 
pracując nad zrozumieniem 
tekstu. Dzięki temu mają szan-
sę intensywniej i dłużej być ze 
sobą. Tym samym jest to więk-
sza szansa na rozwój umiejęt-
ności i warsztatu. Stąd pierw-
sze dziesięć lat pracy zawodo-
wej spędziłem w teatrze.  

Co sprawiło, że jednak 
wszedł pan w świat filmu?  
Poczułem, że moja pasja 

do pracy w zespole teatralnym 
powoli się wyczerpała. Uzna-
łem więc, że trudno mi będzie  
realizować marzenie o byciu 
aktorem, dalej grając tylko 
na scenie. A ciągle był we mnie 
silny głód nowości. W okoli-
cach 30. roku życia pojawiła się 
myśl, że czas na zmiany. Zdecy-
dowałem się więc jednym ru-
chem przejść z teatru do kina. 
Tym bardziej że zacząłem do-
stawać filmowe propozycje – 
takie, które sprawiały, że zosta-
jąc w teatrze, musiałbym doko-
nywać trudnych wyborów, 
zwalniać się z prób i odmawiać 
udziału w spektaklach. Uzna-
łem więc, że byłoby to nie fair 
wobec siebie i zespołu. Skoro 
mnie ciągnie do kina, to powi-
nienem się temu poświęcić cał-
kowicie. I tak też się stało.  

Gra pan od tamtej pory bar-
dzo dużo. Czasem są to role 
drugoplanowe lub epizody, 
ale zawsze kiedy pojawia się 
pan na ekranie, to zapada wi-
dzowi w pamięć.  
10 lat spędzone w teatrze 

nie poszło na marne. To wła-
śnie tam zrozumiałem, że aby 
nauczyć się bycia w teatrze, 
trzeba być dużo na scenie. Stąd 
wiedziałem, że aby się nauczyć 
filmu, trzeba dużo grać w fil-
mach. 

Ostatnio często oglądamy 
pana w  serialach. Nie ma 
znaczenia, czy gra pan w ki-
nie czy w telewizji?  
Na pewno istotne jest na jak 

dużym ekranie będziemy wy-
stępować. Tak samo jest w te-
atrze. Ważne, czy gramy na sce-
nie Teatru Narodowego w War-
szawie czy Starego Teatru 
w Krakowie. W tym drugim za-
grałem w czterech spektaklach 
i każdy był na innej scenie. Gra-
jąc tam, musiałem dopasowy-
wać środki wyrazu do wielko-
ści sceny i widowni, żeby być 
adekwatnym i komunikatyw-
nym. Podobnie jest z filmem 
i serialem. To jest inna przygo-
da iść do kina i oglądać film 
na dużym ekranie z innymi 
ludźmi, a inna – oglądać serial 
w domu z kanapy. 

W jednym z wywiadów po-
wiedział pan: „Aktorstwo, 
być może paradoksalnie, po-
maga mi funkcjonować w re-
alnym życiu”. Co to oznacza?  
Aktorstwo to próba zrozu-

mienia istoty człowieczeństwa 
poprzez zanurzanie się w kolej-
nych postaciach. Przygotowu-
jąc się do roli, analizuję osobo-
wość i zachowania konkretnej 
osoby. Każdy film uczy spotka-
nia z drugim człowiekiem. Daje 
mi tym samym narzędzia 
do tego, aby takie spotkanie 
w życiu prywatnym miało 
głębszy wymiar. Każde do-
świadczenie kinowe czy te-
atralne daje mi wiarę w to, że 
jesteśmy w stanie również 
w życiu realnym zebrać się 
i uczynić świat lepszym.  

Pana żona jest też aktorką. 
Dzięki temu łatwiej jest jej za-
akceptować kolejne meta-
morfozy, które przechodzi 
pan dla kolejnych ról?  
Na pewno. Jako jedna 

z pierwszych ogląda mnie 
na ekranie czy na scenie. Jest 
jednak szczególnym widzem: 
nie dość, że najszczerszym, to 
wyjątkowym, bo posiada wie-
dzę aktorską, ale i mnie samego 
zna najlepiej. Potrafi więc po-
wiedzieć mi, co się sprawdza 
z tego, co sobie zaplanowałem, 
a co nie. Z zawodem aktora jest 
bowiem taki problem, że my 
nie możemy jednocześnie grać 
i oglądać tego, co robimy. Dlate-
go każda szczera i profesjonal-
na opinia kogoś z zewnątrz, jest 
niezwykle cenna. Żona jest naj-
ważniejszą recenzentką moich 
poczynań zawodowych i bar-
dzo sobie to chwalę. ą
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Piotr Głowacki urodził się w 1980 roku w Toruniu, absolwent PWST w Krakowie
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Przyroda i ludzie 

Z Baraniej Góry, przez Śląsk, 
okolice Oświęcimia, Kraków, 
Tarnobrzeg, Sandomierz, Pu-
ławy, Warszawę, Płock, Wło-
cławek, Toruń, Bydgoszcz, 
Grudziądz, Malbork, Tczew aż 
do Zatoki Gdańskiej. Taką tra-
sę pieszej wędrówki wytoczy-
ła Annie Kołodziejskiej Wisła. 

Z biegiem Wisły pieszo. Ile 
to kilometrów? 
Najczęstsze pytanie, jakie 

zadają znajomi: ile zrobiłaś 
kroków? Nie wiem, nie zabra-
łam ze sobą nawet sprzętu 
pomiarowego. Słuchałam się 
mojego organizmu, gdy by-
łam bardzo zmęczona, wie-
działam, że przeszłam już ok. 
30 km. Wędrowałam w swo-
im tempie. Miałam ze sobą 
ciężki plecak, w nim ubranie 
i buty na zmianę, namiot. Ni-
gdy nie wiedziałam do końca, 
jaki teren będę musiała 
przejść - czy będzie pod gór-
kę, czy wyboiście. Czy będę 
przedzierać się przez zaro-
śnięte wały przeciwpowo-
dziowe? Czy będę musiała 
pokonać dodatkowe kilkana-
ście kilometrów, bo na drodze 
stanie mi rzeczka czy szeroki 
na 2,5 m rów melioracyjny, 
przeszkoda, której nie nanie-
siono na mapy (w tej kwestii 
pomoc dostawałam w urzę-
dach gmin, które odwiedza-
łam, w biurach informacji tu-
rystycznej - bardzo tę pomoc 
cenię!)? Wisła ma 1047 km 
długości. Szacuję, że prze-
szłam jakieś 1200 km, bo nie 
na każdym jej odcinku mo-
głam wędrować tuż przy nur-
cie wody, nie wszędzie mo-
głam iść wałami - gdzienie-
gdzie przy rzece była skarpa, 
gdzie indziej rozlewisko, któ-
re trzeba było ominąć. Cza-
sem wchodziłam do miast, 
choćby po to, by znaleźć noc-
leg. Zeszło się. Nie chodziło 
o rekord w czymkolwiek, 
ważny był sam marsz, droga, 
pragnienie wędrówki. Ono 
jest we mnie od lat. Wcześniej 
odbyłam wędrówkę brzegiem 
Bałtyku. Ruszyłam w Pia-
skach, dotknęłam płotu 
na granicy polsko-rosyjskiej 
i szłam wzdłuż brzegu morza 
aż do granicy polsko-nie-
mieckiej. Zajęło mi to 3 tygo-
dnie. 

Skąd pomysł na wyprawę 
z biegiem Wisły? 
Woda od zawsze mnie in-

tryguje, świetnie nad nią od-
poczywam - ale ani pływa-
jąc, ani trwając na plaży, 
a właśnie podziwiając ją 
w drodze. Piesza wędrówka 
pozwala więcej dostrzec, po-
czuć się elementem przyro-
dy. Turystyka piesza jest 
wspaniała, daje wiele możli-

wości (ograniczenia z kolei 
tworzą kiepsko oznaczone 
szlaki piesze...). Wisła była 
moim drogowskazem, nie 
mogłam się zgubić - nie było 
moim celem wchodzenie 
do miast, chciałam być jak 
najbliżej tafli wody. Im bliżej, 
tym bardziej czuć było życio-
dajną moc Wisły, to, jak wie-
lu ludzi jest od niej zależnych 
- ich domy, ich uprawy, ich 
sady w pobliżu rzeki prze-
trwają, gdy ona pozwoli. Nie-
zwykle cenne są dla mnie 
spotkania z ludźmi. Odwie-
dzałam parafie, zakony, poło-
żone tuż przy brzegu rzeki. 
Gościli mnie ludzie Wisły. 
Spotykałam niesamowite 
osoby, otwarte, przyjaciel-
skie. 

Na przykład Czesława Mi-
łosza... 
To było dla mnie prawdzi-

we zaskoczenie. Choć prze-
cież jestem polonistką, 
a o Miłoszu, o jego miejscach 
we Francji pisałam artykuł 
naukowy. W miejscowości 
Drewnica, idąc w stronę wa-
łów, weszłam niespodziewa-
nie na magiczną ulicę. Prze-
szłam przez starą żelazną 

bramę -podobnych nie wi-
działam w tej okolicy - i uj-
rzałam dom, ten dom. 
Mieszkał tu Czesław Miłosz. 
A dokładnie do tego domu 
w 1945 r. przesiedleni zostali 
z Wileńszczyzny jego rodzice 
i brat. Tu też zmarła jego ma-
ma i została pochowana 
w sąsiednich Żuławkach. 
Czesław ich tutaj odwiedzał, 
a potem napisał kilka artyku-
łów o tych terenach. Wiele 
lat po śmierci pani Miłoszo-
wej dom został przekazany 
dla skarbu państwa, a potem 
sprzedany. Dziś gospodarują 
tutaj Hanna i Jarosław Cze-
ladkowie, którzy chcą utrzy-
mać pamięć o bytności poety 
noblisty w Drewnicy.  Cze-
sław Miłosz pisał o tym za-
kątku świata, że jeśli palcem 
pokaże się na mapie „tajem-
nicze, nieznane miejsce, to 
musi to być tu”. Podczas mo-
jej wędrówki wiele razy do-
chodziło do sytuacji, do spo-
tkań, których zaplanowanie 
byłoby niemożliwe, a jednak 
się wydarzyły. Miejsc, w któ-
rych mogłabym rozbić na-
miot, szukałam w gospodar-
stwach agroturystycznych 
lub w ogrodach - pukałam 

do drzwi domów, najchętniej 
takich, w których - jak się 
spodziewałam - mieszkały 
całe rodziny, i pytałam, czy 
mogę się rozbić pod ich okna-
mi. Tak trafiłam m.in. na lą-
dowisko stworzone przez rol-
ników na polu między kuku-
rydzą a brokułami. Zdrzem-
nęłam się tuż przy pasie star-
towym i miałam później oka-
zję podziwiać miejscowość 
Gniew z okien samolotu. 
Gniew leży na zachodnim 
brzegu Wisły. Ja akurat ma-
szerowałam wałami 
na wschodnim brzegu rzeki. 
Innym razem, w Nowej Cer-
kwi: idę wałem, a tu dom. 
Na środku wału. A wały - 
trzeba przyznać - są tu wyso-
kie i szerokie. Można rzec: 
półtora przeciętnego wału. 
Zatem - dom stoi. Trzeba go 
ostrożnie dookoła obejść. 
O mało się nie sturlałam, pró-
bując przejść po stromym 
stoku, ale się udało. Dalej 
szłam wyjeżdżoną drogą do-
jazdową na wał, a tu nagle 
z naprzeciwka jedzie auto. 
Dokładnie szerokości tej dro-
gi. Sytuacja jak z filmu. Kto 
kogo przetrzyma, kto skręci 
pierwszy. No dobrze, we-

szłam na stok i przepuściłam 
samochód. Auto zatrzymało 
się koło mnie. Okazało się, że 
jego kierowca to wałowy, 
strażnik wałów, pilnuje 
m.in., by nie przeciekały. Gi-
nący zawód. Bardzo ważny. 

Pani podróż musiała się 
zakończyć przed pierw-
szym dzwonkiem... 
Jestem doktorem nauk 

humanistycznych, na co 
dzień uczę polskiego, nie tyl-
ko dzieci. Wśród moich 
uczniów są i dorośli, i osoby 
o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. Bardzo lubię 
swoją pracę, ale jest niezwy-
kle angażująca. Myślę o swo-
ich uczniach właściwie bez 
przerwy, tuż po przebudze-
niu zastanawiam się: „A mo-
że u tego ucznia sprawdzi się 

lepiej taka metoda? A może 
tamta uczennica lepiej zro-
zumie lekturę, gdy wybierze 
się na tę wystawę?”. Nauka 
języka to wypracowywanie 
umiejętności komunikowa-
nia się. Od osób, które są za-
mknięte w sobie albo - z po-
wodu choroby - zamknięte 
w pokoju, wymaga to 
ogromnej pracy. A tylko 
umiejętność komunikowa-
nia się daje możliwość ucze-
nia się innych rzeczy. Wkła-
dam wiele wysiłku w ucze-
nie. Raz w roku potrzebuję 
resetu. Prawdziwego. A ten 
jest dla mnie, kiedy tak się 
zmęczę, że odpocznę. Gdy 
po kolejnym dniu wędrówki 
bolą mnie nogi, bolą mnie 
plecy, boli mnie wszystko, 
czuję, że regeneruję siły. Gdy 
myślę tylko o tym, gdzie 
znaleźć bezpieczne miejsce 
do rozbicia namiotu, czuję, 
że odpoczywam, bo jestem 
tu i teraz. Od momentu roz-
poczęcia wyprawy czekam 
na tę chwilę, gdy przyjdzie 
mi się martwić: noclegiem, 
pogodą, koniecznością roz-
bicia namiotu nad brzegiem 
rzeki. Zapomina się wtedy 
o wszystkim innym. 

Spotkanie z bydgoszczani-
nem, ornitologiem Dawi-
dem Kilonem, przy ujściu 
Wisły też było z gatunku 
tych, których zaplanować 
nie sposób? 
Zdecydowanie! Właśnie, 

po kilku tygodniach wę-
drówki udało mi się przejść 
całą długość Królowej Rzek, 
naszej Wisły. Siadam 
na skraju falochronu, na ple-
caku, żeby pokontemplować 
widok i zrobić zdjęcia. Nagle 
słyszę: „Cześć Ania!”. Patrzy 
na mnie dwóch młodych, ro-
ześmianych chłopaków. Pod-
chodzą. „Cześć! Jak fajnie, że 
już doszłaś”. „No doszłam” - 
mówię, a w głowie gonitwa: 
gdzie my się spotkaliśmy, 
skąd możemy się znać? Oni 
się śmieją. Okazało się, że tra-
fili na moje zdjęcie w sieci, 
zrobione, gdy wędrowałam 
przez Bydgoszcz (gdy mnie 
zobaczyli nad morzem, od-
szukali je, by sprawdzić 
po ubraniu, czy ja to ja). Da-
wid i Piotrek przyjechali 
nad morze oglądać ptaki. To 
właśnie z nimi pierwszymi 
mogłam podzielić się rado-
ścią dotarcia do ujścia Wisły. 
A byli mi w tym momencie 
niezbędni, bo radość to jedno 
z tych uczuć, które się mnoży, 
gdy się nim dzieli. Wspólnie 
oglądaliśmy ptaki i foki wy-
grzewające się na łachach 
utworzonych z naniesionego 
przez rzekę piasku.  

 „Z biegiem Wisły pieszo” to tytuł 
facebookowego profilu Anny Ko-
łodziejskiej, na którym opisała po-
dzieloną na dwa etapy pieszą wy-
prawę wzdłuż Wisły.  

W tekście wykorzystano frag-
menty opisów.

Z biegiem Wisły pieszo. 
Od źródeł rzeki 

do ujścia

 
Dorota Witt 
dorota.witt@polskapress.pl

Anna Kołodziejska wyruszyła u źródeł Wisły na Baraniej Górze i pokonała pieszo trasę aż do jej ujścia. To ponad 100 km
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Wisła była moim dro-
gowskazem, nie 
mogłam się zgubić - nie 
było moim celem wcho-
dzenie do miast, chcia-
łam być jak najbliżej 
tafli wody
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RUBRYKI W OGŁOSZENIACH DROBNYCH:
H NIERUCHOMOŚCI
H HANDLOWE
H MOTORYZACJA

H FINANSE/BIZNES
H NAUKA
H PRACA

H ZDROWIE
H USŁUGI
H TURYSTYKA

H BANK KWATER
H ZWIERZĘTA
H ROŚLINY, OGRODY

 
H MATRYMONIALNE
H RÓŻNE
H  KOMUNIKATY

H ŻYCZENIA
     /PODZIĘKOWANIA
H GASTRONOMIA

H ROLNICZE
H TOWARZYSKIE 

Drobne Jak zamieścić ogłoszenie drobne? Telefonicznie: 94 347 35 12
Przez internet: ibo.polskapress.pl
W Biurze Ogłoszeń: 

Oddział Koszalin: ul. Mickiewicza 24, 75-004 Koszalin, tel. 94 347 35 12
Oddział Słupsk: ul. Henryka Pobożnego 19, 76-200 Słupsk, tel. 59 848 81 03
Oddział Szczecin: ul. Nowy Rynek 3, 71-875 Szczecin, tel. 91 481 33 67, fax 91 433 48 60

Nieruchomości

 MIESZKANIA - SPRZEDAM 

 3-POK  z aneksem, 54m2. 512275793 

  KAWALERKA,  28m2, 784-278-475. 

 MIESZKANIA - KUPIĘ 

  KUPIĘ  mieszkanie do remontu, 

609-499-555. 

 MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA 

  APARTAMENT  nowoczesny 50m2 

Gdańsk- Stare Miasto 535450623. 

 MIESZKANIA - WYNAJMĘ 

  SZUKAM  pokoju do wynajęcia 

w domku. Tel 663304622. 

  SZUKAM  pokoju do wynajęcia 

w domku. Tel 663304622. 

 DZIAŁKI, GRUNTY SPRZEDAM 

  ŁĄKA  kośna 7ha, sucha, piaszczysta. 

Przydargiń - Bobolice 662-936-382. 

 GARAŻE 

  GARAŻE  blaszane, drewnopodobne, 

798-710-329, www.partnerstal.pl 

 

 0010222008

 

 POŚREDNICTWO 

 

 009994738

OMEGA
 WYCENY 
OBRÓT 

SŁUPSK, UL. STARZYŃSKIEGO 11 
tel. 59 841 44 20;

601 654 572; 
www.nieruchomosci.slupsk.pl 
omega@nieruchomosci.slupsk.pl  

Handlowe

 MASZYNY URZĄDZENIA 

  KUPIĘ  minikoparkę, 609-499-555. 

Motoryzacja

 OSOBOWE KUPIĘ 

Absolutny skup aut, 728773160.

   AUTO  skup wszystkie 695-640-611  

 USŁUGI 

  TŁUMIKI,  katalizatory, złącza. Czekaj 

Zbigniew.

Koszalin, Szczecińska 13A (VIS).

Tel: 94-3477-143; 501-692-322. 

 INNE 

  A  do Z skup-skupujemy każde pojazdy, 

płacimy nawet za wraki, oferujemy 

najwyższe ceny, 536079721 

  KUPIĘ  stary samochód lub motocykl, 
min. 40-letni. Może być niekompletny 
lub uszkodzony, 609-499-555. 

Finanse biznes

 KREDYTY, POŻYCZKI 

  KREDYT  50 tys. rata 545 zł RRSO 7,44 
% Telefon 730 809 809 

Praca

 ZATRUDNIĘ 

  BUDOWLAŃCÓW,  elektryków, 
hydraulików.
Słupsk, 504214034. 

  DO  opieki, do Niemiec do 1800 euro 
730 49 77 71 

  FIRMA  DOMAR Tatów zatrudni 
kierowców kat. C, C+E. Mile widziane
doświadczenie. Oferty prosimy 
przesyłać: andrzej.bakowski@
domar-k.pl
Tel. 94 316-09-46 

  FIRMA  DOMAR Tatów zatrudni 
operatora koparki. Oferty prosimy 
przesyłać: andrzej.bakowski@
domar-k.pl Tel. 6694 316-09-46 

  FIRMA  DOMAR w Tatowie zatrudni: 
operatora walca oraz operatora 
rozściełacza
Oferty prosimy przesyłać: Andrzej.
bakowski@domar-k.pl
Tel. 94 316-09-46 

  MALOWANIE/TAPETOWANIE/
OCIEPLENIA  - Niemcy. Darmowa 
kwatera + auto. Tel: 602 262 365, 
539 343 726. 

  MŁODSZY  Dyspozytor Pogotowia 
Ciepłowniczego, Koszalin, informacje 
na stronie www.meckoszalin.pl 

  MŁODSZY  mechanik instalacji 
i urządzeń energetycznych, Koszalin, 
informacje na stronie www.
meckoszalin.pl 

  NIEMCY:  murarz, cieśla, malarz, 
spawacz, ślusarz: 601-218-955 

  PRACA  OPIEKA NIEMCY WYSOKIE 
ZAROBKI 
tel. 501 409 214 

    
  ZATRUDNIĘ  budowlańców do pracy 
w Niemczech.
Kontakt pod nr tel. 0049 15152371796. 

Zdrowie

 NEUROLOGIA 

  SPEC.  Neurolog. NFZ. Bez kolejek.
Codziennie. Koszalin, 605-284-364. 

 INNE 

  ALKOHOLIZM  - esperal 602-773-762 

Usługi

 AGD RTV FOTO 

  59/8430465  Serwis RTV, LCD, plazma 

 BUDOWLANO-REMONTOWE 

  KAFELKI,  gładzie. 731084545 GK 

  MALOWANIE  dachów788-016-988 

 INSTALACYJNE 

  HYDRAULICZNE,  tel. 607703135. 

 OGRODNICZE 

  OCZKA  wodne, kaskady i inne, 

691226885. 

 PORZĄDKOWE 

  MOBILNY  Odbiór-skup złomu. 

Opróżnianie mieszkań, magazynów, 

domów, piwnic, gospodarstw rolnych.

Tel. 697-782-596. 

  SPRZĄTANIE  strychów, garaży, 

piwnic, wywóz starych mebli oraz 

gruzu w big bagach, 607-703-135. 

Turystyka

 KRAJ - MORZE 

  ŁEBA,  tanie pokoje z łaz. 603-471-715 

Zwierzęta

 INNE 

 KOCIĘTA  domowe oddam 511444321.KOCIĘTA  domowe oddam 511444321.

Matrymonialne

  POZNAM  Panią do lat 60. Powiat 

koszaliński. 793297865 

Różne

  KASA  za stare książki 609-643-399 

  ZŁOM  kupię, potnę, przy jadę 

i odbiorę, tel. 607703135. 

Rolnicze

 ZWIERZĘTA HODOWLANE 

  KURKI  odchowane 784 461 566 

 SKUP  odsadków i bydła rzeźnego. 
Gotówka. 721-102-689

  SPRZEDAŻ  kur rocznych oraz kurek 

odhodowanych, tel. 785-188-999 

 INNE 

  SPRZEDAM  Kury nioski młode. 

Telefon: 782 827 428, 792 732 052 

 SKUP odsadków i bydła rzeźnego.
Gotówka. 721-102-689

REKLAMA 2210225096

Atrakcyjne 3 pokoje 
rej. Moniuszki , balkon, 
279 000,- do negocjacji 

Kawalerka z duża loggią 
rej. Sikorskiego 154 900,- 

klucze w biurze

 

 TANIE  szybkie wydanie 
2 pokoje rej. Sikorskiego 

tylko 209 000,- do negocjacji

 ( o b o k   Z w i ą z k o w c a )
tel. 661-841-555

www.abakus-nieruchomosci.pl

REKLAMA 2210225081

Aniela Barzycka – 21 lat na rynku
szukamy 2 lub 1-pokojowego mieszkania 

 przy ulicy
Wańkowicza, Jagoszewskiego, Jana Pawła II

Co masz zlecić
– zleć to nam
C

#zostańwdomu
Tutaj zlecisz ogłoszenie!

reklama.koszalin@polskapress.pl

Koszalin, ul. Mickiewicza 24, 94 347 35 11
Słupsk, ul. Henryka Pobożnego 19, 59 848 81 03
Szczecin, bo.gs24@polskapress.pl, 697 770 190
Szczecinek, bo.gk24@polskapress.pl, 94 347 35 16
Stargard, wieslawa.sowa@polskapress.pl, 670 770 191
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 - umieszczenie takich dwóch znaków 

przy Artykule, w szczególności przy Aktualnym 

Artykule, oznacza możliwość jego dalszego rozpo-

wszechniania tylko i wyłącznie po uiszczeniu opłaty 

zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronach 

www.gk24.pl/tresci, www.gp24.pl/tresci,  

www.gs24.pl/tresci, i w zgodzie z postanowieniami 

niniejszego regulaminu. 

 

Polskie Badania Czytelnictwa  Nakład Kontrolowany ZKDP 
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Paraolimpiada 

Szermierz, wcześniej również 
koszykarz. Multimedalista para-
olimpijski, autorytet i wzór dla 
kolegów, a prywatnie człowiek 
o szerokich horyzontach, które-
mu zdarzyło się nawet występo-
wać w teledyskach u boku 
gwiazd. Taki jest Dariusz Pender. 

„Trzech muszkieterów, trzech 
zdeterminowanych facetów” - 
taki tytuł w „Przeglądzie Spor-
towym” miała relacja z występu 
polskich florecistów, którzy wy-
walczyli srebrny medal w tur-
nieju drużynowym, na igrzy-
skach paraolimpijskich w Rio de 
Janeiro. Walczyli w składzie: Ja-
cek Gaworski, Michał Nalewajek 
i właśnie Pender, dla którego był 
to już dziewiąty krążek. 

Po raz pierwszy na podium 
stanął w 2000 roku w Sydney 
i to od razu na najwyższym stop-
niu, po wygraniu paraolimpij-
skiej rywalizacji w szpadzie. Po-
wtórzył to osiągniecie w 2012 
roku w Londynie. Ma również 
w dorobku trzy srebrne medale. 
Oprócz tego w Rio wywalczył 
je w Sydney (floret drużynowo), 
Atenach (2004 rok - szpada dru-
żynowo). Czterokrotnie sięgał 
po brąz: w Atenach (floret indy-
widualnie i drużynowo), w Pe-
kinie (2008 - floret indywidual-
nie) i w Rio (szpada drużynowo). 

W Brazylii w obu konkuren-
cjach jednym z jego partnerów 

był wspomniany na wstępie Na-
lewajek (w szpadzie, zamiast 
Gaworskiego wystąpił z nimi 
Kamil Rząsa). Zespół (znów 
w obu konkurencjach) stworzą 
również w Tokio. 

Nalewajek podkreśla, że star-
szy kolega to dla niego nie tylko 
idol i wzór do naśladowania. 
Przede wszystkim po prostu do-
bry kumpel. - Był taki okres, że 
nie miałem z kim trenować, bo 
przez różne obowiązki trudno 
było mi z kimś się zgrać. Wtedy 
zawsze pomagał mi Darek. Cza-
sami było nas dwóch w sali. Nie-
kiedy sędziował nam jego tre-
ner. Obaj zawsze mi coś podpo-
wiadali. Kto wygrywał? Zwykle 

Darek - opowiadał nam przed  
wylotem do Tokio.  

„Wygrywać trzeba samemu” 
to motto Pendera, którego życie 
nie rozpieszczało już od wcze-
snej młodości. Miał trzy lata, gdy 
kosiarka obcięła mu prawą stopę 
i musiał od nowa uczyć się cho-
dzić. Dziś z wózka inwalidzkiego 
korzysta w zasadzie tylko pod-
czas zawodów, a obserwując go 
na co dzień, trudno dostrzec 
osobę niepełnosprawną.  

Zaczynał od koszykówki na  
wózkach. - W 1995 roku, czyli 
dawno temu, namówił mnie 

Marek Iwanicki. On akurat nie 
do szermierki, bo napisał list, 
w którym pytał, czy byłbym za-
interesowany koszykówką - 
wspomina. - Pochodzę z Tarno-
grodu, to jest dawne wojewódz-
two zamojskie. W tej chwili lu-
belskie, 80 kilometrów od Za-
mościa. No i napisał mi, że mogę 
przyjechać na tydzień do Zamo-
ścia, na zgrupowania koszyka-
rzy na wózkach w tamtejszym 
OSiR. Skorzystałem z okazji i po-
jechałem na to zgrupowanie. 
Spodobało mi się. Oczywiście 
poważny trening na odległość 

nie jest możliwy, zacząłem więc 
jeździć na kolejne zgrupowania. 

Dodaje, że początkowo na-
wet nie myślał o zmianie dyscy-
pliny. Zdecydował przypadek.  

- Na początku 1996 roku był 
turniej w Wałbrzychu, na który 
oprócz nas przyjechała również 
drużyna z Konstancina-Jezior-
nej. Jej trenerem był Tomasz 
Marek i to on zapytał mnie, czy 
bym nie chciał przejść do szkoły 
w tamtejszym Centrum Kształ-
cenia i Rehabilitacji. Uczyć się 
i trenować. Skorzystałem z tej 
okazji i przeniosłem się we wrze-

śniu do Konstancina. Uczyłem 
się, grając jednocześnie w koszy-
kówkę. Tak się jednak złożyło, 
że trener Marek prowadził tam 
wówczas również sekcję szer-
mierki. Pewnego dnia mnie za-
prosił, żebym zobaczył, jak to 
wygląda. Poszedłem, spodobało 
mi się. Na tyle, że już zostałem - 
przyznaje. 

Znaczenie miał również 
z pewnością fakt, że dość szybko 
zaczął osiągać sukcesy w nowej 
dyscyplinie. Spektakularne, bo 
oprócz wspomnianych medali 
paraolimpijskich Pender jest 

również  wielokrotnym medali-
stą mistrzostw świata i Europy. 
W dodatku wciąż nie ma dość, 
choć przystępuje do rywalizacji 
w Tokio niespełna dwa miesiące 
przed 47. urodzinami. Sam jed-
nak podkreśla, że nie czuje się 
staro, a szermierka nadal spra-
wia mu frajdę, więc dopóki nic 
się nie zmieni on również nie za-
mierza kończyć kariery.  

W stolicy Japonii zaczął od  
falstartu, gdyż odpadł w preeli-
minacjach turnieju szpadzistów 
(kategoria A). Pozostały mu jed-
nak jeszcze trzy szanse. Dzie-
siąty medal nie jest więc niere-
alny. A może nawet jedenasty... 

Doceniają go nie tylko spor-
towcy. W 2015 roku bohater tego 
tekstu został zaproszony (razem 
z Grzegorzem Plutą, z którym 
powalczy w Tokio w drużynie 
o medal w szpadzie) przez Big 
Cyca. W teledysku do piosenki 
„Jesteśmy najlepsi” wystąpili 
również m.in. Otylia Jędrzej-
czak, Iwona Guzowska, Artur 
Siódmiak, Dariusz Michalczew-
ski, Marcin Lijewski, Adam Ko-
rol, Szymon Kołecki i Piotr 
Świerczewski.  

Dwa lata później Pender zo-
stał również jednym z bohate-
rów wideoklipu „Bajka” - pro-
jektu muzycznego stworzonego 
przez trio „Trzech Króli”, w skła-
dzie Popek, Sobota i Ma theo. 
Utwór mówi o potrzebie toleran-
cji i wzajemnego zrozumienia, 
mimo istniejących różnic. - Nie-
pełnosprawność była, jest i bę-
dzie, a to, w jakim stopniu ją ak-
ceptujemy, zależy od nas! To 
ważne dla nas wszystkich - pod-
kreślał na planie sportowiec.  

Nic dodać, nic ująć...

Wie, że wygrywać trzeba samemu

Pender został również 
jednym z bohaterów 
wideoklipu do piosenki 
„Bajka”. Mówi o potrze-
bie tolerancji i wzajem-
nego zrozumienia

Dariusz Pender (z prawej) zdobył do tej pory dziewięć medali paraolimpijskich. Liczy na kolejne
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Hubert Zdankiewicz 
redakcja@polskapress.pl
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Boks 

W Spale (województwo łódz-
kie) zakończyła się finałowa 
rywalizacja w boksie w ra-
mach XXVII Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży (ta im-
preza uważana jest za oficjal-
ne mistrzostwa Polski kade-
tów). Powody do radości mają 
dwaj zawodnicy ze Słupskiego 
Klubu Bokserskiego Energa 
Czarni, którzy z podłódzkiej 
miejscowości powrócili z me-
dalami. Złoto wywalczył i mi-
strzem Polski został Wadim 
Konszewicz. Brąz zdobył Woj-
ciech Duszyński. Gratulujemy 
tym piętnastolatkom i życzy-
my kolejnych zdobyczy meda-
lowych w następnych impre-
zach! 

Obecna Spała (miejscowość ta 
jest położona w Puszczy Pilickiej, 
na krańcu Doliny Białobrzeskiej, 
w powiecie tomaszowskim, 
przez nią przepływa rzeka Pilica) 
słynna jest przede wszystkim 
z Centralnego Ośrodka Sportu, 
który jest jednym z bardziej zna-
nych kompleksów sportowych 
w Europie. Właśnie w spalskiej 
hali została przeprowadzona 
duża impreza bokserska szcze-
bla centralnego, czyli XXVII 
Ogólnopolska Olimpiada Mło-
dzieży, w której podczas finało-
wych zmagań wystąpiło ponad 
dwieście młodych osób (dotyczy 
dziewcząt i chłopców w katego-

rii kadet). Rywalizacja dziew-
częca i chłopięca odbywała się 
w trzynastu kategoriach wago-
wych. Wśród uczestników było 
trzech słupszczan, którzy repre-
zentowali Słupski Klub Bokser-
ski Energa Czarni. Byli to: Woj-
ciech Duszyński - 57 kg, Wadim 
Konszewicz - 60 kg (ci dwaj pię-
ściarze w 2020 roku w Sokółce 
byli mistrzami Polski młodzików 
odpowiednio w wadze do 54 kg 
i 57 kg, a w tym roku walczyli już 
w wyższych kategoriach) i Ry-
szard Giłej (63 kg). W Spale za-
wodnikom sekundowali: Marek 
i Antoni Pałuccy. Właśnie 
z dwóch wspomnianych ubie-
głorocznych mistrzów Polski 
młodzików tylko Wadimowi 
Konszewiczowi udało się powtó-
rzyć złoty sukces. Tym razem 
w stawce kadetów w wadze 
do 60 kg. Słupski pięściarz w fi-
nałowym boju, który był nie-
zwykle zacięty, emocjonujący 
i obfitujący w ostrą wymianę cio-
sów, wygrał 3:2 z Natanem Kierz-
kiem (Sporty Walki Gostyń). 
Wcześniej, bo w pierwszej walce 
W. Konszewicz zwyciężył pew-
nie Patryka Dudę (Fight Club Ko-
szalin), a następnie w półfinało-
wej potyczce pokonał jednogło-
śnie na punkty Mateusza Ro-
siaka z Tygrysa Elbląg. 

Kadet wagi 57 kg Wojciech 
Duszyński swoje występy 
w spalskim ringu rozpoczął 
od wygranego pojedynku w trze-
ciej rundzie przez przewagę z Ja-
kubem Prokopem (Iryda Mielec). 
Jego następnym rywalem był 
Mike Drużga (Boks Strzelin). Nie-
stety, słupski pięściarz przegrał 
jednogłośnie półfinałową walkę. 
Na jego pocieszenie pozostaje 

fakt, że później M. Drużga został 
mistrzem Polski po wygranym fi-
nale 5:0 z Nikodemem Thenem 
(Garda Gierałtowice). Tak więc 
W. Duszyński musiał zadowolić 
się brązowym krążkiem. 

Trzeci kadet ze Słupska w ka-
tegorii wagowej 63 kg Ryszard 
Giłej nie miał szczęścia, bo nie-
znacznie przegrał swój pierwszy 
bój z Aleksem Urbańskim (Skor-
pion Szczecin), późniejszym wi-
cemistrzem Polski. 

- Poziom mistrzostw był zróż-
nicowany. Walki finałowe do-
starczyły sporej dawki adrena-

liny i mogły zadowolić sympaty-
ków boksu oraz szkoleniowców. 
Nasza ekipa była dobrze przygo-
towana. Występy słupszczan 
w Spale oceniam bardzo wy-
soko, bo wszyscy mieli trudnych 
rywali. Szczególne słowa uzna-
nia mam dla dwóch medalistów. 
Nawet Ryszard Giłej mimo po-
rażki dobrze walczył, ale zabra-
kło jemu wiary w decydującym 
momencie, czyli w końcówce 
walki. W Spale ze swoimi pod-
opiecznymi był też Grzegorz 
Skrzecz, który podczas finałów 
obchodził swoje 64-urodziny 

(dla młodszych kibiców przypo-
mnijmy, że G. Skrzecz to były 
pięściarz wagi ciężkiej, który re-
prezentował barwy Gwardii 
Warszawa. Na pewno starsi ki-
bice w Słupsku pamiętają jego 
walki w hali Gryfii przeciwko 
właśnie Markowi Pałuckiemu. 
Warszawski gwardzista to wielo-
krotny reprezentant Polski, brą-
zowy medalista mistrzostw 
świata w Monachium w 1982 
roku i mistrzostw Europy w War-
nie w 1983 r. Ponadto G. Skrzecz 
był uczestnikiem letnich igrzysk 
w 1980 r. w Moskwie, gdzie do-

tarł do ćwierćfinału, w którym 
przegrał przez nokaut w trzeciej 
rundzie z Teofilo Stevensonem, 
w sumie był trzykrotnym mi-
strzem olimpijskim. Kubański 
pięściarz zmarł na zawał serca 
w czerwcu 2012 r. - dop. K.N.). 
Nasze szkolenie klubowe jest 
na właściwym torze i to mnie 
cieszy. Od 1 września zaczynamy 
nabór do boksu - oznajmił Marek 
Pałucki, były pięściarz Czarnych, 
a obecnie trener i prezes SKB 
Energa Czarni Słupsk. - Nie-
długo, a konkretnie 11 września 
jedziemy na rewanżowy mecz 
do Warszawy z Legią. Tego sa-
mego dnia nasz ozłocony Wa-
dim Konszewicz walczyć będzie 
w międzynarodowym mityngu 
w Rostocku (Niemcy) - dodał 
działacz, jeden z twórców tego-
rocznych sukcesów w boksie 
młodzieżowym. 

Złoto Konszewicza. Duszyński ma brąz

Na podium nr 1 mistrz Polski Wadim Konszewicz i jego trener Marek Pałucki
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Procam Cup 2021: Czas na wielki finał w niedzielę w Ustce
Piłka nożna 
Jarosław Stencel 
jaroslaw.stencel@polskapress.pl 

Już w niedzielę w Ustce odbę-
dzie się finał V edycji turnieju 
piłki nożnej dla dzieci z ma-
łych miejscowości i wsi – Pro-
cam Cup 2021. Nagrodą głów-
na dla zwycięskiej drużyny 
będzie wyjazd na mecz Repre-
zentacji Polski. W imprezie 
weźmie udział drużyna z na-
szego regionu - UKS GAP Bru-
skowo Wielkie. 

W okresie wakacyjnym odbyło 
się siedem turniejów regional-
nych w różnych zakątkach 
kraju. Łącznie do rywalizacji 
przystąpiło blisko 1000 dzieci 
z rocznika 2010 i młodsi. 
W zmaganiach udział wziąć 
mogły drużyny z obszarów 
wiejskich bądź miasteczek 
do 25-tysięcy mieszkańców. Po-
ziom sportowy tegorocznej 
edycji stał na bardzo wysokim 

poziomie, co zapowiada 
ogromne emocje podczas wiel-
kiego finału w Ustce. – To bę-
dzie dzień pełen sportowych 
emocji. Stawka jest duża, jed-
nak wszyscy uczestnicy na-
szego turnieju są zwycięzcami. 
Zwycięża bowiem aktywność 
fizyczna i dobra zabawa w du-

chu fair play – wyjaśnia Artur 
Juszczyński, dyrektor sprze-
daży w firmie BASF Polska, po-
mysłodawca wydarzenia. 
Warto podkreślić, że organiza-
torami turnieju są właśnie 
wspomniana firma BASF oraz 
ich biznesowy partner, Procam 
Polska. W rywalizacji udział 

wezmą : AP Gryf Kamień Po-
morski (woj. zachodniopomor-
skie), MKP Wołów (dolnoślą-
skie), UKS Orlik Mosina (wiel-
kopolskie), Wisełka Solec Ku-
jawski (kujawsko-pomorskie), 
UKS Bruskowo Wielkie (po-
morskie), Akademia Footboli-
sty Głusk (lubelskie), UKS Pon-

cio-2010 Lidzbark (warmińsko-
mazurskie) oraz UKS AP Cham-
pions Ryjewo (pomorskie). Ze-
społy podzielone zostały 
na dwie grupy. Awans do półfi-
nału turnieju wywalczą 
po dwie najlepsze drużyny. Po-
zostałe rywalizować będą 
o miejsca 5-8. - To największy 
tego typu piłkarski projekt 
w kraju. Cieszymy się, iż zain-
teresowanie turniejem jest tak 
duże, o czym świadczyć może 
liczba zgłoszonych drużyn 
do tegorocznej edycji. To moty-
wacja do dalszej pracy i działa-
nia na rzecz młodzieżowej piłki 
nożnej – mówi Michał Ciszak, 
prezes zarządu Procam Polska. 

 Zwycięzca wielkiego finału, 
oprócz miana najlepszej dru-
żyny w kraju, otrzyma zapro-
szenia na mecz piłkarskiej Re-
prezentacji Polski. Początek 
turnieju o  9:45 na Stadionie 
Miejskim w Ustce (ul. Grun-
waldzka). Wstęp na mecze jest 
bezpłatny. 
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W niedzielę w Ustce będzie na pewno wiele sportowej radości

Krzysztof Niekrasz 
krzysztof.niekrasz 
@polskapress.pl

Antoni Pałucki i W. Duszyński
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Judo 
Zaproszenie na treningi  
Towarzystwo Sportowe Judo 
Gryf Słupsk zaprasza na treningi. 
Zapisy do sekcji judo rozpoczną 
się 1 września (środa). Zgłaszać się 
mogą dziewczęta i chłopcy tylko 
ze szkół podstawowych. Do sekcji 
przyjmowani będą również 
przedszkolaki (6 lat). Wszystkie 
zajęcia prowadzić będą przez zna-
nych, bardzo doświadczonych i li-
cencjonowanych szkoleniowców. 
Wszyscy chętni proszeni są 
o zgłaszanie się w godz. od 16 
do 19 do hali judo (ul. A. Madaliń-
skiego) w Słupsku (stadion 650-
lecia). 
(FEN) 

Piłka nożna 
Piłkarski klasyk Gryf 
Słupsk - Pogoń Lębork 
na Zielonej 
Dzisiaj (piątek) na stadionie 
przy ulicy Zielonej w Słupsku zo-
stanie rozegrany mecz IV ligi - Gryf 
Słupsk - Pogoń Lębork. Początek 
o godz. 18.00. 
(STEN)
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