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Dlaczego 67?
Kiedy ostatnio wybiera³eœ na klawiaturze numer telefonu stacjonarnego? No w³aœnie…
67 to kierunkowy do naszego regionu. Ale jak znalaz³ siê w tytule magazynu? Trudno
znaleŸæ jednolit¹, krótk¹ i chwytliw¹ nazwê dla regionu, w którym nazwy geograficzne
i kulturowe przenikaj¹ siê jak nigdzie indziej. Krajna, Pojezierze Wa³eckie, Pojezierze
Chodzieskie, Dolina Noteci, Dolina Gwdy, Pó³nocna Wielkopolska,
Zachodniopomorskie… Trudno w góra trzech s³owach uj¹æ ten zestaw wspólnych
pojêæ, okreœlaj¹cych nas. I wtedy przyszed³ mi do g³owy wspólny numer telefonu…

Tego numeru nie znajdziesz na mieœcie. W wyj¹tkowej
sytuacji, w jakiej znaleŸliœmy siê wszyscy,
zdecydowaliœmy, ¿e ósmy numer Magazynu67 uka¿e
siê wy³¹cznie w formie elektronicznej. Najpierw
myœleliœmy o tym, ¿eby – ze wzglêdów bezpieczeñstwa
– ograniczyæ dystrybucjê do miejsc, w których magazyn
jest najchêtniej zabierany do domu, a wy³¹czyæ miejsca,
w których le¿y na stolikach, czeka w poczekalniach, jest
przegl¹dany i odk³adany dla kolejnych czytelników. To
prosta droga do przekazania koronawirusa przez osobê
nieœwiadom¹ tego, ¿e jest nosicielem. Nie chcemy siê do
tego przyczyniaæ, dlatego ósmego numeru nie
znaleŸlibyœcie tam, gdzie szukacie go chêtnie, spêdzaj¹c
przyjemnie wolny czas: w gastronomii, w poczekalniach
salonów fryzjerskich czy kosmetycznych.
Poprzednie numery mo¿esz zamówiæ wysy³kowo. Napisz na
sklep@magazyn67.pl. Koszt to 7,99 z³ z wysy³k¹ na adres w Polsce lub
17,99 z³ z wysy³k¹ za granicê. Nak³ad nr 3 zosta³ wyczerpany.
Je¿eli chcia³byœ, by Magazyn67 by³ dostêpny w twoim lokalu, napisz na marcin@magazyn67.pl.

67. Magazyn Regionalny

¯ycie inspirowane Gwd¹ i Noteci¹, Krajn¹ i pó³nocno-zachodnimi pojezierzami (Chodzieskim, Wa³eckim, czasem te¿ Drawskim i Szczecineckim)
Magazyn bez polityki, sensacji i przemocy. Bez
przedruków – w pe³ni autorski przewodnik po
regionie dla jego mieszkañców i goœci.

Nak³ad wydania dystrybuowany cyfrowo.
Zwykle z dum¹ drukowany w regionie przez
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Egzemplarz bezp³atny. Je¿eli znalaz³eœ go na mieœcie
– po prostu zabierz do domu i spokojnie dokoñcz
lekturê. Magazyn67 mo¿esz tak¿e zamówiæ
wysy³kowo do dowolnego miejsca w Polsce i za
granic¹, do którego dociera poczta. Cena jednego
egzemplarza z wysy³k¹ na adres w Polsce to 7,99 z³,
zaœ z wysy³k¹ za granicê – 17,99 z³. Zamówienia pod
adresem sklep@magazyn67.pl. Mo¿esz tak¿e
zamówiæ numery archiwalne – s¹ dostêpne do
wyczerpania zapasów (w tej chwili nak³ad numeru 3
jest wyczerpany).
Sprzeda¿ bezumowna numeru bie¿¹cego i numerów
archiwalnych jest zabroniona i grozi
odpowiedzialnoœci¹ karn¹.

Materia³ów niezamówionych redakcja nie zwraca.
Wszelkie prawa zastrze¿one. Dalsze
rozpowszechnianie materia³ów opublikowanych w
numerze bez zgody wydawcy jest zabronione w
ca³oœci i we fragmentach (poza warunkami, w jakich
dopuszcza je prawo). Kontakt w sprawie przedruków i
dystrybucji: Marcin Maziarz, marcin@magazyn67.pl,
791 847 452.
Publikacja materia³ów oznaczonych jako „Artyku³
sponsorowany” i „Materia³ przygotowany we
wspó³pracy z partnerem” zosta³a op³acona przez
reklamodawcê. Treœci oznaczone jako „Artyku³
sponsorowany” zosta³y przygotowane przez
partnera. Treœci oznaczone jako „Materia³
przygotowany we wspó³pracy z partnerem” zosta³y
przygotowane przez nas na zlecenie partnera, który
uwierzy³ nam, ¿e zrobimy to dobrze, w duchu
Magazynu67.
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Na ok³adce

Kasia W³odkowska robi rzeczy wielkie. Jest nauczycielk¹, która skutecznie anga¿uje uczniów nie
tylko w naukê. Kiedy siada przy stoliku i zaczyna s¹czyæ kawê, szybko staje siê dobr¹ znajom¹ i
opowiada o budowie domu dla ponad setki dzieci gdzieœ w Afryce, jakby mówi³a o tym, ¿e jutro
przekopie ogródek i posieje marchewkê. Trudno obok tej jej skromnoœci przejœæ obojêtnie, jak i
obok tego, co robi w Ugandzie. Wszystko jest przemyœlane, i tak naprawdê ma jeden cel:
usamodzielniæ tê spo³ecznoœæ. Wiêc kto jak nie Kasia móg³ znaleŸæ siê na ok³adce?

W nie³atwych czasach przysz³o nam ¿yæ, i to
ca³kiem niespodziewanie. Koronawirus z dnia na
dzieñ zmienia plany nam wszystkim, ka¿¹c ogromnej
czêœci z nas pozostaæ w domach. Mam nadziejê, ¿e
mimo to Magazyn67 dotar³ do Ciebie i mo¿esz cieszyæ
siê ósmym numerem na kanapie, w fotelu, czekaj¹c
a¿ niepokój opadnie, a wszystkie obawy i
przygotowania – szczêœliwie – oka¿¹ siê na wyrost.
Oby.
Z drugiej strony doœwiadczenie #RazemDlaFilipa
by³o czymœ niezwyk³ym. Niesamowita mobilizacja,
pok³ady dobra i bezinteresownoœci, które wydoby³ z
nas ten ch³opak, to coœ nad czym trzeba zatrzymaæ siê
d³u¿ej. Dobro, które robi¹ tak¿e jego rodzice, bo
kiedy zbiórka przekroczy³a zak³adany poziom,
poprosili o wp³aty dla innych potrzebuj¹cych, jak i
sami zadeklarowali przekazanie nadwy¿ki dla kogoœ,
kto zmaga siê z chorob¹. A oprócz dobra – tak¿e
skutecznoœæ, co te¿ wa¿ne nie tylko w tych czasach. W
czasach, w których mamy problem z dowo¿eniem
efektów, realizacj¹ deklaracji i powinnoœci.
Podziwiam i k³aniam siê zespo³owi, który sta³ za
akcj¹ #RazemDlaFilipa – zarówno tym, których by³o
dane mi znaæ wczeœniej, poznaæ niedawno, jak i tych,
których nie znam do dziœ. Zrobiliœcie przeogromn¹ i
niezwykle wa¿n¹ rzecz w czasach, w których „nie da
siê” wylewa siê z ka¿dej strony.
A gdzieœ za oknem rozwija siê wiosna. Zaprasza
do wyjœcia, zaczerpniêcia powietrza, ucieczki daleko
od zgie³ku. Mamy Noteæ, mamy Gwdê, mamy
dziesi¹tki innych rzek, jeziora i lasy… Mo¿e wcale nie
trzeba wyje¿d¿aæ w Bieszczady?
Przyjemnej lektury i do zobaczenia!
Marcin Maziarz
wydawca Magazynu67

Fot. Marcin Maziarz

Ucieczka.
Niekoniecznie w Bieszczady

PS. Je¿eli chcia³(a)byœ z nami pracowaæ, wspó³tworz¹c jedyny taki magazyn w regionie… Drugiemu handlowcowi oddam
naprawdê solidn¹ prowizjê. Napisz na marcin@magazyn67.pl.
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Zdjêcie zosta³o wykonane rankiem 21 paŸdziernika 2019 roku, z myœl¹ o kalendarzu Nadleœnictwa
Wa³cz. Warunki atmosferyczne nie sprzyja³y zarówno fotografowaniu, jak i lataniu. Mg³a by³a na tyle
gêsta, ¿e mia³em ju¿ zrezygnowaæ. Po wzbiciu siê ponad korony drzew i przebiciu przez gêste zwa³y
mg³y, zobaczy³em ten ujmuj¹cy wschód s³oñca nad lasami. Zdjêcie jest dla mnie o tyle szczególne, ¿e
powsta³o w miejscu, w którym zaczyna³em swoj¹ przygodê w Lasach Pañstwowych jako sta¿ysta, a
dziœ jestem pracownikiem Nadleœnictwa Wa³cz.
Grzegorz Paluch/FingAir
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7 inspiracji
na marzec i kwiecieñ

Fot. Marcin Maziarz

Czyli jak efektywnie cieszyæ siê pocz¹tkiem wiosny.

Wjechaæ miêdzy pola

Bo choæ zielono na polach jest – nieprzerwanie – gdzieœ
od listopada (a mo¿e jeszcze wczeœniej), to w³aœnie
nadchodzi ten czas, w którym zjechanie z g³ównej
drogi sprawia coraz wiêcej przyjemnoœci. Po zimie,
która – mimo wszystko – przynios³a du¿o szaroœci,
czekamy na s³oñce, na ciep³o, na moment, w którym
kurtkê bêdzie mo¿na bez konsekwencji zostawiæ w
domu. I zjechaæ z g³ównej drogi miêdzy pola, by poczuæ
odrobinê wyczekiwanej wiosny.

Wysi¹œæ w drodze

Bo skoro ju¿ zjecha³eœ z tej g³ównej drogi, to wysi¹dŸ. Albo zatrzymaj
siê na chwilê przy tej g³ównej… Oprzyj siê o maskê, o drzwi, o drzwi
baga¿nika… Wystaw twarz do s³oñca, otwórz oczy na zielenie i
b³êkity. Na wszystko to, czego brakowa³o przez ostatnie miesi¹ce. To
jest ten czas, kiedy naj³atwiej czerpaæ przyjemnoœæ z takich prostych
zdarzeñ, do których nie trzeba siê specjalnie przygotowywaæ, ani nad
którymi nie trzeba siê szczególnie napracowaæ. Ot, wsiadasz na rower
lub do samochodu (któr¹ opcjê preferujesz?), jedziesz przed siebie i
zatrzymujesz siê tam, gdzie piêknie. I bezpiecznie – oczywiœcie.
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Utrwalaæ obrazy

Jakkolwiek – tak jak lubisz. Rysuj¹c, maluj¹c,
fotografuj¹c… To ten czas, w którym fotografia
krajobrazowa znowu sprawia wiêcej przyjemnoœci.
Choæ osobiœcie podziwiam tych, którzy potrafi¹
dostrzegaæ te wszystkie barwne niuanse i przenosiæ je
na papier lub p³ótno.

Zadzieraæ g³owê

Ostro¿nie zdejmowaæ
ubrania

£atwo przeszar¿owaæ, kiedy s³oñce wychodzi zza
chmur i nagle robi siê piêtnaœcie na plusie. Wiêc kiedy
ju¿ siê zatrzymasz i wysi¹dziesz, by siê zachwycaæ…
Nie ufaj s³oñcu na tyle, by od razu wyskakiwaæ ze
wszystkiego do koszulki. Ciep³o na twarzy jest
przyjemne, ale ciep³a bluza na plecach w marcu
jeszcze nikomu krzywdy nie zrobi³a (w
przeciwieñstwie do jej braku). W koñcu chodzi o to, by
cieszyæ siê przedwioœniem na dworze, a nie w ³ó¿ku.

Fot. Chroma Stock

Patrzeæ na b³êkit, zamykaæ oczy, wci¹gaæ powietrze…
Gdziekolwiek. Tak¿e w mieœcie, choæ poza miastem
bywa przyjemniej. Tak, znowu wracamy do motywu
zje¿d¿ania z g³ównej drogi i cieszenia siê prostymi
rzeczami. Ale nawet w mieœcie wystawienie twarzy do
s³oñca przynosi zadziwiaj¹ce rezultaty.

Znowu brudziæ rêce ziemi¹
Nawet je¿eli ca³y Twój ogród to dwie doniczki, a ziemia pochodzi z
dziesiêciolitrowego worka z marketu budowlanego. Za to ile frajdy z
grzebania w niej! Choæby z wysiania zió³, które stan¹ na kuchennym
parapecie. Poczuj wilgotn¹ ziemiê w d³oniach, a potem wypatruj
zielonego.

MATERIA£ PRZYGOTOWANY WSPÓLNIE Z PARTNEREM

Fot. Archiwum prywatne

RelakSowaæ siê

Po zimie – jaka by nie by³a – marzec to dobry czas na
przebudzenie, solidne przeci¹gniêcie siê i dotlenienie. I o
ile z tym ostatnim sobie poradzimy, pozostaje jeszcze
kwestia przeci¹gania, rozci¹gania i poczucia ¿e po
zimowej hibernacji w ciele znowu budzi siê ¿ycie… Nie
zaczynamy od „wysokiego C”, bo wiosenne przebudzenie
z kontuzj¹ po zbyt forsownych æwiczeniach, to na pewno
z³y pomys³. Ale… Co powiesz na spokojne rozci¹ganie z
Agnieszk¹ Sow¹? Joga RelakSowa, jak nazwa³a swój
program, to zajêcia za które szczególnie wdziêczne bêd¹
wszystkie zbola³e krêgos³upy, zesztywnia³e od siedzenia
barki i wymagaj¹ce przewietrzenia g³owy. A je¿eli
do³o¿ysz masa¿ relaksacyjny – np. Lomi Lomi Nui – masz
chilloutowy pakiet. Agnieszka prowadzi swoje zajêcia w
Pile (w poniedzia³ki) i w Kaczorach (w czwartki). Na
³agodny, wiosenny rozruch – jak znalaz³. Na zajêcia i
masa¿ umówisz siê pod numerem 724 847 427,
szczegó³y poznasz na www.jogarelaksowa.pl, a
harmonogram sprawdzisz na
www.facebook.com/JogaRelakSowa/.
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Fot. Materia³y prasowe Tecnam Aircraft

Fakty i liczby

Fot. Marcin Maziarz

Fot. Marcin Maziarz

Nowy samolot – Tecnam P2008 – do³¹czy wkrótce do floty Aeroklubu Ziemi Pilskiej. Samolot w³oskiej produkcji ma 7 metrów
d³ugoœci i 9 metrów rozpiêtoœci skrzyde³. Jego kabina mieœci dwa miejsca. Wed³ug danych producenta, rozwija prêdkoœæ
maksymaln¹ 222 km/h i ma zasiêg równy 1.300 km. Potrzebuje jedynie 165 metrów rozbiegu, a przy l¹dowaniu dobieg wynosi
zaledwie 115 metrów. AZP zapowiada, ¿e samolot pojawi siê na lotnisku w Pile za kilka tygodni.

70.375 osób by³o zameldowanych w Pile 31 grudnia 2019 r.
Wœród nich – 2.025 na pobyt czasowy. Ile osób mieszka
faktycznie? To niemal niemo¿liwe do ustalenia zarówno w Pile,
jak i w ka¿dym innym mieœcie, poniewa¿ do obowi¹zku
meldunkowego (który nadal istnieje), podchodzimy bardzo
swobodnie.

930 mieszkañ ma swoich zasobach Pilskie Towarzystwo
Budownictwa Spo³ecznego. Jedna trzecia znajduje siê w
blokach w rejonie ulicy Podchor¹¿ych i Bydgoskiej, które
wczeœniej s³u¿y³y jako koszarowce Wy¿szej Oficerskiej Szko³y
Samochodowej i jej nastêpców. Pozosta³e 600 mieszkañ
znajduje siê w blokach zbudowanych przez TBS od podstaw.
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„Jestem zameldowany – jestem fair” – tak nazywa siê akcja
„lojalnoœciowa”, któr¹ Gmina Szyd³owo prowadzi drugi rok z
rzêdu. Chodzi o zachêcenie mieszkañców gminy do
zameldowania na jej terenie. Powód? Oczywiœcie pieni¹dze, bo
do bud¿etu ka¿dej gminy trafia czêœæ podatku dochodowego
zap³aconego przez jej mieszkañców – ale tylko tych
zameldowanych. W roku 2020 bêdzie to 38,16% (o 0.08
punktu procentowego wiêcej ni¿ w 2019 r.). Efekt
ubieg³orocznej akcji to 61 nowych meldunków – najwiêcej w
Dobrzycy i Szyd³owie – po 12 osób. Szyd³owo zachêca do
meldowania siê na terenie gminy udzia³em w loterii. W tym
roku do wygrania bêdzie m.in. ciœnieniowy ekspres do kawy,
rower i 15 urz¹dzeñ ma³ego AGD. A efekt? W ubieg³ym roku
do gminnej kasy z tytu³u udzia³u w PIT wp³ynê³o o pó³tora
miliona z³otych wiêcej ni¿ w 2018. Dok³adny efekt akcji trudno
oszacowaæ, ale bior¹c pod uwagê œredni¹ wartoœæ podatku
dochodowego p³aconego przez mieszkañca gminy, by³o to nie
mniej ni¿ 100 tysiêcy z³otych. Wystarczy – na przyk³ad – na
200 metrów chodnika.

Chodzieski Rower Miejski Chromek okaza³ siê sukcesem. W
drugim sezonie jego funkcjonowania najczêœciej z chodzieskich
rowerów korzysta³a pani Alicja, która Chromka wypo¿ycza³a
a¿ 721 razy. Najwiêcej czasu spêdzi³a na nim pani Julia – 209
godzin 13 minut i 1 sekundê, a najd³u¿szy dystans wykrêci³ pan
Patryk – 1.318,08 km. W ca³ym sezonie 2019 rowery by³y
wypo¿yczane 54.380 razy, a ³¹czny przejechany na nich
dystans wyniós³ 88.902 km. Na koniec roku w systemie by³o
zarejestrowanych 2.925 u¿ytkowników. W tym roku w
Chodzie¿y powstan¹ trzy nowe stacje Chromka.

W poszukiwaniu oldtimera wcale nie trzeba wyruszaæ w dalek¹
podró¿. Równie¿ w regionie mo¿na znaleŸæ wystawione na
sprzeda¿ klasyki, zarówno z Zachodu, jak i ze Wschodu. 24
lutego najstarszym wystawionym w serwisie Otomoto.pl
autem w regionie Nad Gwd¹ i Noteci¹ by³ radziecki Gaz-21 z
1962 roku, którego sprzedawca zadeklarowa³ Wronki jako
swoj¹ lokalizacjê. Auto na ukraiñskich tablicach rejestracyjnych
zosta³o wystawione za 36.000 z³. Prawie dziesiêæ razy wiêcej
trzeba zap³aciæ za Forda Mustanga z 1966 r. Odrestaurowany,
czerwony kabriolet robi wra¿enie nie tylko wygl¹dem i cen¹
(349.000 z³), ale tak¿e silnikiem o pojemnoœci 4,7 l.
Sprzedaj¹ca auto firma mieœci siê w Atanazynie k. Szamocina.

A¿ 180 dni bêdzie wa¿ny bilet, jaki planuje wprowadziæ do
oferty Miejski Zak³ad Komunikacji w Pile. Bilet ma kosztowaæ
420 z³otych, co w przeliczeniu daje 2,33 z³ dziennie. To mniej
ni¿ cena jednego biletu jednorazowego (który ma zreszt¹
podro¿eæ do trzech z³otych). Oczywiœcie z biletem 180dniowym bêdzie mo¿na jeŸdziæ nawet przez ca³y dzieñ na
wszystkich liniach obs³ugiwanych przez pilski MZK.
Oko³o 140 seniorów z Pi³y zosta³y wyposa¿onych w „Przycisk
¯ycia”. To brelok wyposa¿ony w kartê SIM, którego posiadacz
mo¿e wys³aæ sygna³ o zagro¿eniu ¿ycia. Sygna³ jest odbierany
przez dy¿urnego Stra¿y Miejskiej, a na miejsce natychmiast
kierowany jest patrol. Sygna³ wysy³any jest tak¿e
automatycznie w przypadku upadku posiadacza. Przycisk
¯ycia zosta³ wprowadzony w roku 2018 i od tego czasu sygna³
o zagro¿eniu ¿ycia zosta³ wys³any oko³o 20. razy. Innowacyjne
rozwi¹zanie zosta³o docenione w konkursie Innowacyjny
Samorz¹d, organizowanym przez Serwis Samorz¹dowy
Polskiej Agencji Prasowej.

Pozytywnie
o regionie
tak¿e na
www.magazyn67.pl
www.facebook.com/Magazyn67/
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Daleko od domu
mieliœmy nie p³akaæ
ROZMAWIA£: MARCIN MAZIARZ
ZDJÊCIA: Z ARCHIWUM KATARZYNY W£ODKOWSKIEJ
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Nazywa siê Katarzyna W³odkowska,
mieszka w Pile, uczy jêzyka polskiego
licealistów z Nafty i wobec niemocy
œwiata ma tê odwagê granicz¹c¹ z
bezczelnoœci¹, która pozwala jej rzuciæ
siê z – wydawa³oby siê – motyk¹ na
s³oñce. Bo ilu znasz ludzi, którzy
pracuj¹c na zwyk³ym –
nauczycielskim – etacie w Polsce,
buduj¹ sierociniec w Ugandzie?
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Za sto tysiêcy z³otych w Polsce mo¿na – od
biedy – zbudowaæ ma³y drewniany domek.
Co mo¿na za sto tysiêcy zbudowaæ w
Ugandzie?
Dom dla dzieci. Pierwotnie chcieliœmy zbudowaæ
niedu¿y dom dla siedemdziesiêciorga „naszych”
dzieci. Zmieniliœmy koncepcjê i chcemy zbudowaæ
wiêkszy, ¿eby przyj¹æ te¿ dzieci bezdomne.
Czyli budowy jeszcze nie zaczêliœcie?
Wykopaliœmy fundamenty, kupiliœmy dziewiêæ
tysiêcy cegie³… PóŸniej wyda³o nam siê egoizmem, ¿e
myœlimy tylko o tych „naszych” dzieciach. S¹ jeszcze
dzieci z ulicy, które równie¿ zas³uguj¹ na dom.

ludzie

A te „wasze” dzieci, to kto?
A te „nasze” dzieci, to dzieci. Takie same, jak
wszystkie inne na œwiecie. Maj¹ marzenia, chc¹
chodziæ do szko³y, lubi¹ siê bawiæ, maj¹ swoje pasje,
swoje obawy, swoje lêki…
To inaczej: czyje to dzieci? Wasze czyli…
Nasze, czyli niczyje. Dzieci, którymi siê
opiekujemy w Ugandzie, to s¹ sieroty albo pó³sieroty
– dzieci, które de facto, nie maj¹ rodzin. Maj¹
opiekunów, którzy im pomagaj¹.

To dla ilu dzieci chcecie teraz budowaæ?
Mamy plan, ¿eby nasz dom pomieœci³ sto
czterdzieœcioro dzieci. Brakuje nam dwieœcie
trzydzieœci tysiêcy z³otych.

Ale „wasze”, czyli Stowarzyszenia
„Nadzieja Dla Ugandy”?
To s¹ dzieci objête opiek¹ ugandyjskiej organizacji
The Youngerz Athletic Foundation. A „nasze”, bo
przez dwa lata, razem z moimi uczniami,
prowadzi³am z nimi lekcje on-line. I dlatego mówiê
„nasze”, bo ich znam, rozpoznajê, znam imiona.

Czyli ³¹cznie bêdzie oko³o trzystu tysiêcy.
W polskich realiach to dom jednorodzinny…
W naszym domu planujemy sale sypialne dla
dziewcz¹t i dla ch³opców, dwie sale lekcyjne, œwietlicê
w której dzieci mog³yby odrabiaæ lekcje. Ma byæ
kuchnia zewnêtrzna i ³azienki, które s¹ niebywa³ym
luksusem w tamtych warunkach.

Twoi uczniowie czuj¹, ¿e to s¹ te¿ „ich”
dzieci?
Oczywiœcie. Po pierwsze proces oswajania trwa³
bardzo d³ugo. Moi uczniowie raz w tygodniu
prowadzili – na lekcjach wychowawczych – takie
lekcje wychowawcze ze œwiatem. Na pocz¹tku
przedstawiali siebie, mówili o swoich pasjach,
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marzeniach, o Polsce, o historii, o kulturze.
Zabraliœmy „nasze” dzieci z Ugandy na spacer po
Pile, pokazaliœmy im wyspê, fontannê, nasz¹ szko³ê…
A ¿e ten kana³ dzia³a w dwie strony, ch³opcy te¿
opowiadaj¹ o historii Ugandy – czasami œmieszne
rzeczy – opowiadaj¹ o kulturze, ucz¹ tañców… Trzeba
by³o mnie zobaczyæ, jak tañczy³am… Ka¿da lekcja jest
uwieczniona, wiêc mój ¿enuj¹cy wystêp równie¿… My
im pokazywaliœmy poloneza, polkê, makarenê…
Bywa rozrywkowo. Ch³opcy opowiadaj¹ nam o
najpiêkniejszych miejscach w Ugandzie, albo o tym
jak wygl¹da system edukacyjny u nich i pokazujemy
czym nasze systemy siê ró¿ni¹. Moi uczniowie
pokazuj¹ proste eksperymenty fizyczne i chemiczne,
a ch³opcy ucz¹ nas graæ w szachy…
W jaki sposób uczniowie z Ugandy trafili
na was?
Pierwotnie byliœmy w programie humanitarnoedukacyjnym i tam w bazie by³ Ashirafu. Zg³osiliœmy
siê do tego projektu. Ashirafu napisa³ do mnie czy
chcia³abym ze swoimi uczniami prowadziæ takie
lekcje. Nie powiem, ¿ebym by³a szczególnie szczêœliwa,
bo w projekcie byli te¿ dziennikarze, a moja klasa ma
profil medialny, wiêc to by³a zdecydowanie bli¿sza mi
profesja. Ashirafu jest sportowcem, a ja pojêcie o pi³ce
mam standardowe, jak na blondynkê. Ale okaza³o siê,
¿e jest to cz³owiek o wysokiej kulturze osobistej,
bardzo rzetelnie przygotowywa³ lekcje. Po³owê lekcji
prowadzimy my, po³owê – oni. Teraz moi uczniowie
martwi¹ siê, co siê stanie, jak pójd¹ na studia, bo nie
chcieliby tego zaniedbaæ, a wiadomo, ¿e siê rozprosz¹
po Polsce. Chc¹ dalej, regularnie prowadziæ te lekcje.
To dla twoich uczniów wa¿ne?
Moi uczniowie powiedzieli, ¿e od przyjaŸni nie ma
przerw, wiêc… Czy s¹ dla nich wa¿ne? Tak, s¹ dla
nich wa¿ne do tego stopnia, ¿e kiedy s¹ ferie,
wakacje, œwiêta Bo¿ego Narodzenia, oni nadal siê
spotykaj¹ i prowadz¹ lekcje. Maj¹ silne poczucie
przynale¿noœci, i to jest piêkne.
W œwiêta i w ferie przychodz¹ do szko³y i
³¹cz¹ siê z uczniami z Ugandy?
W wakacje przychodzili do szko³y, a czasami
spotykaj¹ siê u kogoœ w domu i prowadz¹ zajêcia
przez Messengera.

Trochê naiwnie wierzyliœmy… Nie wiedzieliœmy za
bardzo w jakich warunkach ¿yj¹ dzieci. £¹czyliœmy
siê g³ównie, kiedy by³y w szkole. By³ laptop
dyrektora, sala lekcyjna… Oczywiœcie odbiega³a od
tego, do czego jesteœmy przyzwyczajeni w Polsce, ale
to nie by³a jakaœ drastyczna ró¿nica. Dzieci wygl¹da³y
naprawdê porz¹dnie – ka¿de w identycznym
mundurku. Dopiero przyjazd tam otworzy³ nam oczy.
To jak wygl¹da³o to twoje zderzenie z
ugandyjsk¹ rzeczywistoœci¹? Wysiad³aœ na
lotnisku…
Nie polecia³am sama, tylko z rodzicami mojego
ucznia – z Regin¹ i Jackiem Wojnickimi, którzy wraz
z Samuelem Hübenthalem, tworz¹ trzon naszego
stowarzyszenia. Wysiedliœmy na lotnisku, i ju¿ siê
okaza³o, ¿e jesteœmy jedynymi bia³ymi w promieniu
dwustu kilometrów. Z lotniska w Kampali do Budaki
jechaliœmy jeszcze szeœæ godzin.
Budaka to miasto? Wieœ?
Moim zdaniem to du¿a wieœ. Nie ma sklepów,
rolnicy sprzedaj¹ swoje produkty bezpoœrednio na
rynku.
A jak wygl¹da³a rzeczywistoœæ dzieci? Sierociniec
to wynajmowany budynek bez okien, z ogromn¹
¿elazn¹ bram¹. W sierociñcu by³y cztery pokoje z
wnêkami, takie malutkie miejsce, w którym grali w
szachy, równie ma³a kuchnia, w której Jowelia, która
te¿ siê opiekuje dzieæmi, przygotowywa³a posi³ki.
By³o równie¿ coœ, co przypomina³o toaletê. No i
niedu¿y plac. Myœlê, ¿e ca³oœæ mog³a mieæ sto
piêædziesi¹t metrów powierzchni.
Ile dzieci tam mieszka³o?
Piêædziesiêciu siedmiu ch³opców. Brak miejsca
jest tam najwiêkszym problemem. Pierwszy raz w
¿yciu widzia³am trzypiêtrowe ³ó¿ka.
Trzypiêtrowe?
Trzypiêtrowe, ¿eby zmieœci³o siê jak najwiêcej
dzieci. Na jednym materacu spa³o œrednio dwóch
ch³opców. Materace na dzieñ s¹ sk³adane na ³ó¿ka i
le¿¹ jeden na drugim – nie ma tyle przestrzeni, ¿eby
ch³opcy mogli siê swobodnie poruszaæ po tych
pokoikach.

Która to klasa?
Trzecia – maturalna. Mogliby znaleŸæ wiele
argumentów, ¿eby tego nie robiæ: brak czasu,
nadmiar nauki… Mogliby szukaæ usprawiedliwieñ,
ale tego nie robi¹. Maj¹ œwiadomoœæ, ¿e to chyba jest
wa¿niejsze ni¿ ca³a reszta.

Kto trafia do tego domu?
Oprócz ch³opców mamy te¿ dziewczynki –
mieszkaj¹ w innej lokalizacji. A trafiaj¹ sieroty i
pó³sieroty. Najm³odszy – Junior, który ma cztery
lata, czyli jest o dwa lata m³odszy od mojego syna –
przebywa w sierociñcu od trzech lat. Ktoœ podrzuci³
go pod drzwi sierociñca, kiedy mia³ niespe³na roczek.

Pojecha³aœ do Ugandy. Okaza³o siê, ¿e to co
ogl¹daliœcie w czasie transmisji, to by³o
trochê malowanie trawy na zielono…

To nie zawsze jest tak, ¿e rodzice
umieraj¹? Zdarza siê, ¿e porzucaj¹ dzieci?
Zdarza siê i tak, i tak. Œcieraj¹ siê tam takie dwa
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paradoksalne nurty. Jeden, który sugeruje, ¿e bli¿sza
i dalsza rodzina powinna siê opiekowaæ dzieckiem, i
drugi, w którym ludzie z ³atwoœci¹ wchodz¹ w nowe
zwi¹zki i nie czuj¹ odpowiedzialnoœci za dzieci, które
narodzi³y siê wczeœniej, i je porzucaj¹. Najczêœciej
porzucaj¹cym jest mê¿czyzna, który zostawia kobietê
z kilkorgiem dzieci, a ta czêsto sobie nie radzi. Nie
ma tam ¿adnej opieki socjalnej.
I kiedy wi¹¿e siê z nowym partnerem,
porzuca dzieci, które ma z poprzednim?
Oczywiœcie to nie jest regu³a, ale czêsto jest tak, ¿e
przymuszona sytuacj¹ szuka dla tych dzieci jakiejœ
opieki, i czêsto one trafiaj¹ do sierociñca.
To jest uwarunkowane bardziej kulturowo,
czy ekonomicznie?
Wydaje mi siê, ¿e ekonomicznie.
Wracaj¹c do sierociñca – jak wygl¹da
zwyk³y dzieñ w tym miejscu?
Byliœmy tam w czasie, kiedy ch³opcy chodzili do
szko³y. Wstawali o wpó³ do szóstej. Najwczeœniej
wstawa³ opiekun i najstarszy – dziewiêtnastoletni –
Eric, który pomaga³ przygotowaæ dzieci i wysy³a³ je
do szko³y. Dzieci myj¹ rêce i buzie, zak³adaj¹
mundurki i buty, w których musz¹ iœæ do szko³y.
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Przed wyjœciem jedz¹ tak¹ kaszkê – oni to nazywaj¹
maize albo posho, a przypomina ona kaszkê mannê.
Potem id¹ do szko³y, z której wracaj¹ oko³o
siedemnastej, czyli stosunkowo póŸno. Œci¹gaj¹
mundurki i od razu je pior¹, ¿eby by³y czyste na
nastêpny dzieñ. I id¹ graæ… Ashirafu – ich opiekun –
dba o to, ¿eby przez ca³y czas by³y zajête.
¯eby nie przychodzi³y im g³upoty do
g³owy?
Oczywiœcie te¿, choæ – jak to z dzieæmi – czasem
przychodz¹. Ale sport ma wp³yn¹æ na wychowanie i
socjalizacjê dzieci. Ch³opcy codziennie przez pó³torej
godziny graj¹ w pi³kê no¿n¹. Za boisko, a w³aœciwie
klepisko, te¿ trzeba p³aciæ. Wracaj¹, myj¹ rêce i jest
g³ówny posi³ek. Najczêœciej sk³ada siê z ziemniaków i
sosu zrobionego z t³uszczu i odrobiny mleka. Ucz¹ siê
i odrabiaj¹ zadania domowe, dopóki jest jasno. Na
równiku ciemno robi siê stosunkowo szybko, a jest
ogromny problem z dostêpem do pr¹du…
W Wikipedii przeczyta³em, ¿e
dziewiêædziesi¹t procent domostw nie ma
dostêpu do pr¹du…
Tam teoretycznie pr¹d jest – s¹ kable i cztery
¿arówki – ale w praktyce czêsto s¹ przerwy w
dostawie i tak naprawdê przez wiêkszoœæ dnia pr¹du
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nie ma. Czêsto uczestniczyliœmy w takich zabawach
po kolacji – ch³opcy siedz¹ po ciemku na betonie i
starsi zadaj¹ m³odszym zagadki, albo ucz¹ ich liczyæ,
albo œpiewaj¹ dla siebie. To jest dla nich forma
rozrywki, ale te¿ sposób na to, ¿eby æwiczyæ umys³ i
korzystaæ z wiedzy starszych ch³opców.
Z tego co mówisz: skoro jest ch³opiec
czteroletni, i jest dziewiêtnastolatek, to
w³aœciwie pod jednym dachem ¿yje ca³y
przekrój wiekowy dzieci i m³odzie¿y? To
powoduje jakieœ konflikty?
Te¿ tak myœla³am. Ja mam jedno dziecko i czêsto
sobie z nim nie radzê. Zastanawia³am siê, jak m³ody
cz³owiek – Ashirafu ma dwadzieœcia siedem lat – jest
w stanie zapanowaæ nad tak¹ grup¹ dzieci. Jest tam
dyscyplina, ale nie by³a to dyscyplina, która w jakiœ
sposób mnie zaniepokoi³a. Jestem bardzo wra¿liwa
na punkcie tego, jakie relacje buduj¹ nauczyciel i
opiekun z dzieæmi. Ale tam widzia³am, ¿e dzieci po
prostu wiedz¹, co robiæ. Na przyk³ad, kiedy by³
wydawany posi³ek, naturalnym by³o to, ¿e pierwsze w
kolejce by³y te najm³odsze skrzaty, poniewa¿ one
maj¹ ograniczon¹ cierpliwoœæ i musia³y zjeœæ
pierwsze. Wszyscy stali w kolejnoœci, bez
przepychania. W ciszy i pokorze zjadali posi³ek. Po
posi³ku ka¿de dziecko – nawet najmniejsze –
op³ukiwa³o naczynie z którego jad³o. Dzieci o siebie
dbaj¹. Na przyk³ad, kiedy id¹ na boisko i wydawany
jest sprzêt – czyli dwie pi³ki i koszulki – wszystko jest
zapisywane.
PrzywieŸliœmy materia³y do szko³y i mieliœmy
syndrom Œwiêtego Miko³aja, ¿eby wszystko
wszystkim rozdaæ. Na to Ashirafu mówi: „Spokojnie,
Kate, rozdaj ka¿demu po jednej sztuce. Jak zu¿yje
o³ówek, i poka¿e, ¿e jest zu¿yty, wtedy wydam
kolejny”. Czyli jest te¿ ogromny rozs¹dek w
dysponowaniu tymi skromnymi œrodkami, które
maj¹. Ale dzieci s¹ te¿ nauczone szacunku do siebie,
szacunku do przedmiotów. Nie widzia³am tam
¿adnych k³ótni, przepychanek, rêkoczynów.
Przeciwnie – na przyk³ad przywieŸliœmy balony,
których dzieci nie widzia³y nigdy wczeœniej.
Najm³odszy – Junior – przebi³ swój balon i zacz¹³
p³akaæ. Natychmiast pojawi³y siê cztery pary r¹k,
które chcia³y mu oddaæ swój. Kiedy nie by³o pr¹du, i
ch³opcy robili dla nas przedstawienie – recytowali
swoje wiersze albo œpiewali piosenki – najstarszy
Eric, z malutk¹ latareczk¹, sprawdza³ zadania
domowe m³odszych dzieci. To mnie tak rozczuli³o, ¿e
my siedzimy i staramy siê bawiæ, chocia¿ to nie by³o
proste, a on mia³ w sobie ogromn¹ odpowiedzialnoœæ
za m³odszych ch³opców. Robi³ po prostu to, co do
niego nale¿y. Tam ka¿dy wie, co do niego nale¿y.
Przera¿aj¹ce by³o to, jak obserwowaliœmy tak¹
bezbrze¿n¹ biedê, ale te¿ niezwyk³¹ g³êbiê relacji,
uwa¿noœæ na drugiego cz³owieka.

Jak tak ciê s³ucham, mam déja vu.
Podobnie ten œwiat sierociñca opisywa³a
Agnieszka Rujner-Markowska, kiedy
rozmawialiœmy o buddyjskim klasztorze w
Katmandu, w którym dwaj mnisi opiekowali
siê stu czterdziestoma osieroconymi i
porzuconymi ch³opcami. Tam te¿ by³a
konieczna dyscyplina, kolejnoœæ wydawania
posi³ków, organizacja czasu, ¿eby ten œwiat
funkcjonowa³ w miarê sprawnie.
Podziwiam Agnieszkê za jej dzia³ania. Robi
niezwyk³e rzeczy. Wydaje mi siê, ¿e dyscyplina jest
potrzebna, ale wiem te¿, ¿e nasze dzieci mog¹ liczyæ
na czu³oœæ. I to te¿ mnie uspokaja, ¿e jest nie tylko
dyscyplina, ale s¹ te¿ emocje i dobre relacje z
opiekunami.
Jak w tym œwiecie radz¹ sobie najm³odsze
dzieci, które najbardziej potrzebuj¹ czu³oœci,
dobrych emocji, przytulenia?
Trudno mi sobie wyobraziæ tak¹ sytuacjê, bo
przek³adam j¹ na moje dziecko. Nie widzi mnie tak
czêsto, jakbym chcia³a ¿eby mnie widzia³o, ale
potrzebuje czu³oœci, wtulania siê, trzymania za rêkê,
œpiewania, czytania. I jak myœlê sobie o tych
dzieciach, które zasypiaj¹ w³aœciwie wtulone jedno w
drugie, to wyobra¿am sobie co czuj¹ i jakie maj¹
niezaspokojone potrzeby.
Czego siê ucz¹ w szkole?
Ucz¹ siê trochê innych przedmiotów ni¿ my.
Regularnie dostajê screeny œwiadectw szkolnych, z
których – szczerze mówi¹c – nie wszystko rozumiem.
S¹ w jêzyku angielskim. Podstawowe przedmioty, to
science – nauka, w której maj¹ elementy chemii i
fizyki, matematyka – królowa nauk w Ugandzie…
Pyta³am, czy nastêpnym razem mam przywieŸæ
kalkulatory. Ashirafu by³ prawie oburzony: „Nie,
Kate, dzieci musz¹ wszystko liczyæ w g³owie”. Maj¹
jeszcze jêzyk angielski… W sumie tylko piêæ
przedmiotów.
Ale te przedmioty s¹ bardziej
rozbudowane, ni¿ te nasze roz³o¿one
detalicznie?
Nie. Wydaje mi siê, ¿e ta wiedza jest bardzo
ogólna, aczkolwiek w matematyce ch³opcy s¹ biegli.
Jaka czeka ich przysz³oœæ? Co mog¹ robiæ
na miejscu? Mog¹ nauczyæ siê zawodu, ¿eby
wyrwaæ siê z tego zaklêtego krêgu?
Liczymy na to, ¿e siê wyrw¹. Najstarszy z
ch³opców – Eric – dziêki wsparciu ¿yczliwych osób
móg³ pójœæ na studia. Kiedy zapyta³am go jakie ma
marzenie, najpierw odpowiedzia³, ¿e chcia³by, ¿eby
najm³odsze dzieci mia³y ubrania. A kiedy zapyta³am
jakie jest jego najwiêksze marzenie, odpowiedzia³, ¿e
chcia³by studiowaæ. Zapyta³am: co? Odpar³, ¿e
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chcia³by byæ nauczycielem historii. Gdyby taka
odpowiedŸ pad³a w Polsce, pewnie towarzyszy³aby jej
salwa œmiechu. On ma takie marzenie, ¿eby skoñczyæ
studia i uczyæ inne dzieci, a takim jego najwiêkszym,
najwiêkszym marzeniem jest byæ jak Ashirafu – ich
opiekun. Chcia³by mieæ sierociniec i opiekowaæ siê
kolejn¹ szeœædziesi¹tk¹ dzieci. I w³aœnie na to
liczymy, ¿e to bêdzie takie perpetuum mobile:
ch³opcy bêd¹ pomagaæ sobie nawzajem. Oni maj¹
œwiadomoœæ, ¿e jedynym sposobem, ¿eby przerwaæ
ten kr¹g biedy, niedostatku, jest edukacja. Doceniaj¹
te¿ to, ¿e mog¹ siê uczyæ, bo nie ka¿de dziecko w
Ugandzie ma tak¹ mo¿liwoœæ. Chc¹ robiæ ró¿ne
rzeczy. Czêœæ marzy o tym, ¿eby byæ pi³karzami – jak
wielu ch³opców w ich wieku. Czêœæ bardzo dobrze zna
siê na uprawie roœlin i chcieliby pracowaæ w
rolnictwie. Czêœæ chcia³aby byæ nauczycielami. Czêœæ
chcia³aby pracowaæ w budownictwie. Marzenia maj¹
ró¿ne, ale maj¹ te¿ œwiadomoœæ tego, ¿e bêd¹ musieli
ca³e ¿ycie ciê¿ko pracowaæ.
Kilka razy pojawi³o siê imiê Ashirafu…
To jest dwudziestosiedmioletni opiekun
ch³opców. Oprócz niego jest jeszcze Jowelia – te¿
m³oda dziewczyna – która przez ca³y dzieñ zgiêta w
pó³ do ziemi gotuje posi³ki na samochodowej feldze,
na której stoi wielki gar. To s¹ ogromne iloœci
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jedzenia. Regina, która by³a z nami, chcia³a pomóc
Jowelii obieraæ ziemniaki. No¿e by³y tak têpe, ¿e
równie dobrze mo¿na by³o obieraæ ³y¿k¹. Ta m³oda
dziewczyna ma bardzo zniszczone rêce, bo
przygotowanie takiego posi³ku to jest ogromny
wysi³ek fizyczny.
Ashirafu to jest cz³owiek, który by³ dla nas
zagadk¹. Do Ugandy polecieliœmy w³aœciwie po to,
¿eby siê przekonaæ, ¿e on faktycznie istnieje.
£¹czyliœmy siê przez internet, widzieliœmy go, ale w
internecie mo¿na wykreowaæ fa³szywe wyobra¿enie z
wielk¹ ³atwoœci¹. Wiele osób wykorzystuje tragediê
dzieci do ró¿nych celów. Musieliœmy mieæ absolutn¹
pewnoœæ, ¿e dzieciom nie dzieje siê krzywda, ¿e
faktycznie jest ktoœ, kto siê nimi opiekuje. Kiedy
zobaczyliœmy na ¿ywo, jak ch³opcy siê do niego tul¹,
jaki jest dla nich dobry, ¿e je ostatni, ¿e wstaje
pierwszy, ¿e w³aœciwie jedyny temat, który mo¿na z
nim poruszyæ, to s¹ dzieci… Zna wszystkie ich
historie, dba o nie, dba o ich leczenie, o edukacjê,
chodzi od szko³y do szko³y, prosz¹c, by przyjê³y
ch³opców bez koniecznoœci op³acania czesnego…
W Ugandzie szko³y s¹ p³atne?
S¹ p³atne i bezp³atne. W pañstwowych szko³ach w
jednej klasie mo¿e byæ sto piêædziesiêcioro dzieci, i
³awki tylko dla czêœci z nich. Nauczyciele czêsto nie
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docieraj¹ do pracy. Nauczyciel – w przeliczeniu –
dostaje jakieœ trzysta czterdzieœci z³otych pensji.
Nawet w Ugandzie to s¹ niewielkie pieni¹dze i w
szko³ach pañstwowych nauczyciele czêsto ignoruj¹
swoje obowi¹zki. W szko³ach prywatnych, gdzie
trzeba p³aciæ czesne, dzieci dostaj¹ dostêp do
edukacji na wy¿szym poziomie. Dostaj¹ te¿ posi³ek –
to te¿ wa¿ne. Kiedy wyje¿d¿aliœmy z Ugandy,
powiedzia³am do Ashirafu, ¿e teraz ch³opcy doczekali
wakacji i bêdzie wielka radoœæ. On spojrza³ na mnie i
mówi „Kate, tutaj wakacje to jest wiêcej problemów,
bo w szkole dzieci dostaj¹ posi³ek, a tak wszystko
zosta³o scedowane na nas”. Wiêc to taka
umiarkowana radoœæ.
Dzieci ucz¹ siê w ró¿nych szko³ach – w zale¿noœci
od wiedzy, od wieku i od zdolnoœci, dlatego
odwiedziliœmy kilka z nich. Rozmawialiœmy z
dyrektorami, którzy chwalili siê na przyk³ad
medalami czy pucharami zdobytymi przez „nasze”
dzieci. Nasi ch³opcy i dziewczynki s¹ bardzo dobrzy w
sporcie – w pi³ce no¿nej, i wybitnie graj¹ w szachy.
Zdobywaj¹ nawet odznaczenia ogólnokrajowe.
Mówi³aœ, ¿e nowy dom chcecie zbudowaæ
nie tylko dla „waszych” dzieci, ale tak¿e dla
innych. Rozumiem, ¿e jest ich wiêcej…
Jest wiêcej. Obiecaliœmy sobie, ¿e jak pojedziemy
do Ugandy, nie bêdziemy p³akaæ, ani nie bêdziemy
pokazywaæ ¿e w jakikolwiek sposób dotknê³o nas to,
co zobaczyliœmy…
I ju¿ pierwszego dnia siê z tego
postanowienia œmialiœcie…
Nie by³o nam do œmiechu, ale staraliœmy siê
znajdowaæ dobre strony sytuacji. Na przyk³ad:
budynek, w którym mieszkaj¹ dzieci, wynajmowany,
jest w naprawdê kiepskim stanie. Myœlê, ¿e w Polsce
by³by przeznaczony raczej na kurnik ni¿ na miejsce
do spania. I by³a tam taka bardzo ciê¿ka, ¿elazna
brama… Chcia³am znaleŸæ jakiœ dobry punkt tej
sytuacji, i powiedzia³am do Ashirafu, ¿e cieszê siê, ¿e
tu jest taka solidna brama, bo dzieci maj¹ poczucie
bezpieczeñstwa, nikt siê tutaj nie w³amie ani ich nie
napadnie… Kate – odpowiedzia³ Ashirafu – ta brama
nie ma chroniæ przed z³odziejami, bo tutaj nie ma
czego ukraœæ. Ta brama broni przed innymi dzieæmi,
które chcia³yby byæ w sierociñcu, ale nie ma ju¿ dla
nich miejsca.
Najgorsza czêœæ dnia, to jest moment, kiedy musi
wieczorem j¹ zamkn¹æ. Kiedy byliœmy wewn¹trz,
widzieliœmy w szparze pod drzwiami dzieciêce r¹czki
i oczy, które czeka³y na pomoc.
I to pokaza³o, ¿e jest tam wiêcej dzieci, które
potrzebuj¹ pomocy. Mam œwiadomoœæ, ¿e nie
zbawimy œwiata, nie pomo¿emy wszystkim, ale
uwa¿am, ¿e tej spo³ecznoœci jesteœmy w stanie
pomóc, ¿e ten cel jest mierzalny i realny, i jesteœmy
na tyle zdeterminowani, ¿e absolutnie nie

zamierzamy siê z tego wycofaæ. Tym bardziej, ¿e w
nowym sierociñcu planujemy zewnêtrzn¹ kuchniê,
która bêdzie wydawa³a posi³ki. Bêd¹ te¿ sale lekcyjne,
w których dostêp do nauki – mo¿e nie takiej
regularnej i systemowej – bêd¹ mia³y dzieci ulicy. I
liczê, ¿e to pomo¿e. Widzieliœmy straszne rzeczy.
Czteroletni¹, bezdomn¹ dziewczynkê, która nosi³a na
plecach pó³torarocznego brata. To jest widok, którego
siê nie zapomina. Wiem, ¿e moglibyœmy zamkn¹æ
oczy, powiedzieæ, ¿e nie damy rady, mamy za niskie
pensje, za krótkie rêce, nie mamy znajomoœci. Œwiat
siê odwraca od takich historii, nikogo to nie wzrusza,
tak samo jak nikogo teraz nie wzrusza tragedia w
Jemenie. Argumentów, ¿eby nic nie robiæ, jest
mnóstwo, ale nieszczególnie to na nas dzia³a. Wiemy,
¿e tym dzieciom mo¿na pomóc m¹drze, dobrze,
wychowaæ je przez edukacjê i zaspokoiæ ich
podstawowe potrzeby.
Skoro mówisz o zewnêtrznej kuchni, o
salach lekcyjnych dostêpnych dla dzieci spoza
domu, zak³adam, ¿e tê dzia³alnoœæ te¿
bêdziecie musieli sfinansowaæ?
Idea jest taka, ¿eby to by³o perpetuum mobile.
Ziemia, na której ma stan¹æ dom, to jest piêæ
hektarów, na których s¹ ju¿ zasadzone ziemniaki
irlandzkie, drzewa mangowca, które w³aœnie pierwszy
raz owocuj¹, jest posho, s¹ orzeszki ziemne. Oni –
opiekunowie – tê ziemiê uprawiaj¹. Nie dokoñczy³am
mówiæ o opiekunach. Jest jeszcze Eric Magic, który
jest jednym z najlepszych fotografów w Ugandzie. A
¿eby by³o ciekawiej – nie ma w³asnego aparatu.
I kiedy zaczn¹ zbieraæ plony, bêd¹ mogli
karmiæ nie tylko siebie, ale te¿ innych?
Tak. Nie odcinamy siê od pomocy, kiedy nowy
dom ju¿ stanie, ale zale¿y nam na tym, ¿eby punkt
ciê¿koœci i odpowiedzialnoœæ przesz³a na opiekunów.
Przy takim zabezpieczeniu bytowym mog¹ skupiæ siê
na pozyskiwaniu œrodków na bie¿¹ce
funkcjonowanie, na jedzenie. Sale mo¿na te¿
wynajmowaæ. Bo kiedy odbywaj¹ siê rozgrywki
szachowe – teraz oni bêd¹ mogli wynajmowaæ salê i
w ten sposób zarabiaæ.
Planujecie szkolenia albo tutoring dla
opiekunów?
Wiesz, myœlê, ¿e to my moglibyœmy siê od nich
uczyæ. To, co zobaczyliœmy, udowodni³o nam, ¿e to s¹
bardzo szlachetni ludzie. Mieliœmy w sobie wiele
podejrzeñ, wiele scenariuszy, ¿e to nie mo¿e byæ tak
jak wygl¹da. I teraz musimy le¿eæ krzy¿em…
Mam wra¿enie, ¿e to my powinniœmy siê uczyæ od
tych opiekunów. Po pierwsze: poœwiêcenia. Po
drugie: cierpliwoœci, konsekwencji i metodyki w
dzia³aniu. Po trzecie: uporu w d¹¿eniu do celu i w
dzia³aniu w ekstremalnie trudnych warunkach.
£atwo jest pomagaæ, kiedy siê coœ ma. Ale ci ludzie

Wiêcej pozytywów znad Gwdy i Noteci na www.magazyn67.pl
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maj¹ do zaoferowania wy³¹cznie swój czas, swoje
serce i swoje umiejêtnoœci. I robi¹ to najlepiej jak
potrafi¹. Uwa¿am, ¿e „nasze” dzieci nie mog³y
znaleŸæ lepszych opiekunów.
Wracaj¹c do Ashirafu: sk¹d on siê tam
wzi¹³?
Pochodzi z Budaki. Jego wujek – kiedy ¿y³ –
opiekowa³ siê dzieæmi. Jego mama opiekuje siê
dziewczynkami w jego rodzinnym domu. Mieszka
tam chyba siedemnaœcie dziewczynek – te¿ je
odwiedzaliœmy. On opiekuje siê ch³opcami. To jest
cz³owiek, który pomaganie ma we krwi. Mówimy, ¿e
jego serce bije tylko dla dzieci. Nie chcê u¿ywaæ
górnolotnych s³ów, ale mam wra¿enie, ¿e jest to
rodzaj takiej „œwieckiej œwiêtoœci”. On nie myœli o
tym, ¿eby za³o¿yæ rodzinê, nie myœli o sobie.
Obsesyjnie myœli o tym, ¿eby dzieci posz³y do szko³y,
chore dosta³y leki na czas… Czêœæ dzieci jest
nosicielami HIV.
W tym roku te¿ chcesz lecieæ do Ugandy?
Chcieliœmy lecieæ w czasie ferii zimowych, ale
zabrak³o nam pieniêdzy. Planujemy podró¿
pierwszego sierpnia. Teraz ju¿ wiemy co jest
potrzebne – wtedy to by³a dla nas podró¿ w kosmos:
lecieliœmy w ciemno, ja pierwszy raz w ¿yciu lecia³am
samolotem. Pierwsze dwadzieœcia dziewiêæ godzin
by³o trudne… Lecieliœmy z Berlina do Kataru, z
Kataru do Entebbe. I potem jeszcze kilka godzin
jazdy samochodem do Budaki.
Za pierwszym razem dzia³aliœmy intuicyjnie i
zabieraliœmy to, co nam siê wydawa³o, ¿e przyda siê
dzieciom. Teraz planujemy zabraæ du¿o wiêkszy
baga¿, ¿eby zabraæ wszystko to, czego nie mo¿na
kupiæ na miejscu: artyku³y higieniczne, porz¹dne
moskitiery, latarki LEDowe, lampki solarne, chochlê
dla Jowelii, bo nie ma nawet tego – jedzenie nak³ada
drugim talerzem, parz¹c siê przy tym. Zabralibyœmy
ubrania, ksi¹¿ki w jêzyku angielskim, bo ch³opcy
bardzo chc¹ czytaæ, a w ca³ym sierociñcu jest tylko
jedna ksi¹¿ka o ptaszkach. Mo¿e kilka gazet, pi³ki,
pompkê do pi³ek… Na pewno czêœæ rzeczy kupimy w
Kampali, ale jak najwiêcej chcemy zabraæ z Polski.
Jak mo¿na wam pomóc?
Na ró¿ne sposoby. Mo¿na nas wesprzeæ myœl¹ i
zrobiæ dobry uczynek dla œwiata…
Ale to nie pomo¿e w budowie sierociñca…
Mo¿na wp³aciæ darowiznê na konto
Stowarzyszenia Nadzieja Dla Ugandy, albo na
zrzutka.pl – Katarzyna W³odkowska i Regina
Wojnicka – obie mamy zrzutki za³o¿one wy³¹cznie na
ten cel.
Gdyby ktoœ chcia³ przekazaæ ksi¹¿ki, pi³ki…
Jak najbardziej mo¿e to zrobiæ – naj³atwiej bêdzie
skontaktowaæ siê bezpoœrednio ze mn¹ na
Messengerze. Przyda³yby siê jeszcze rêczniki, o³ówki,
wk³ady do d³ugopisów…

ludzie

Zeszyty?
Zeszyty s¹ doœæ ciê¿kie i akurat je mo¿na kupiæ na
miejscu, ale bardzo powa¿ny problem jest z
anglojêzycznymi ksi¹¿kami. I buty. Nie wiem ile
bêdziemy w stanie przewieŸæ, ale wielkim skarbem w
Ugandzie s¹ buty – w ka¿dym rozmiarze.
Jak to – ju¿ prawie dwuletnie –
ugandyjskie doœwiadczenie wp³ynê³o na
ciebie?
Szczerze?
Na to liczê.
Szczerze, to ca³kowicie sponiewiera³o moim
jestestwem. Sporo zmieni³o. Staram siê nie
marnowaæ pieniêdzy, nie kupowaæ nowych rzeczy,
je¿eli nie ma takiej koniecznoœci. A te pieni¹dze,
które mogê od³o¿yæ i przes³aæ, s¹ na pewno
cenniejsze ni¿ kolejna para butów. Pobyt tam
uœwiadomi³ mi, ¿e szczêœcie wcale nie jest
uwarunkowane stanem posiadania. I chocia¿ to jest
truizm, i teoretycznie wszyscy o tym wiemy, to wcale
nie ¿yjemy wed³ug tego przykazania uwa¿noœci,
które mówi, ¿e najbardziej istotna jest bliskoœæ
drugiego cz³owieka. Pobyt w Ugandzie uœwiadomi³
mi, ¿e ¿yjê – jakkolwiek dyskusyjnie to zabrzmi – w
cudownym kraju, w kraju w którym pañstwo
opiekuje siê niechcianymi dzieæmi, starszymi
ludŸmi, gdzie mam ciep³¹ wodê w kranie, mam pr¹d,
i mam wszystko co jest niezbêdne do tego, ¿eby byæ
szczêœliw¹. Nigdy nie mia³am takiej potrzeby, ¿eby
kolekcjonowaæ rzeczy – mam stary samochód,
telefon po którym widaæ, ¿e najlepsze lata ma ju¿ za
sob¹. Mam œwiadomoœæ, ¿e rzeczy nie maj¹
absolutnie ¿adnej wartoœci, chyba ¿e s¹ przekazane
komuœ, kto ich naprawdê potrzebuje.
Cztery miesi¹ce po powrocie by³y straszne. W
Ugandzie nie mogliœmy spaæ – bezmiar biedy, silne
emocje, ko³atanie serca… I taka parali¿uj¹ca
œwiadomoœæ, ¿e nie jesteœmy w stanie pomóc
wszystkim. Chyba to najbardziej mnie przybi³o – ¿e
tak du¿o chcielibyœmy, a tak niewiele mo¿emy. I
zamiast skupiæ siê na obszarze, który jest mo¿liwy do
zmiany, le¿eliœmy wpatrzeni w sufit i mieliœmy
poczucie ogromnej bezsilnoœci. Chcemy zrobiæ
wszystko, ¿eby po³¹czyæ tych, którzy maj¹, z tymi,
którzy nie maj¹. Mo¿e siê uda, ¿e œwiat bêdzie trochê
jaœniejszy.
A na twoich uczniów?
Uwielbiam ich.
Znasz ich ju¿ dwa i pó³ roku…
Myœlê, ¿e podobnie refleksyjnie. Na pewno
nawi¹zali nowe znajomoœci, na pewno kszta³c¹ swoje
kompetencje jêzykowe. Ale to s¹ rzeczy, które
wydarzy³y siê przy okazji i przypadkiem, i wcale nie
s¹ najwa¿niejsze. Na pewno wp³ynê³o na nich, bo
maj¹ podobne wnioski: nie mamy potrzeby, ¿eby
posiadaæ, ¿e mamy wystarczaj¹co du¿o, ¿eby byæ
szczêœliwymi. Pytanie: czy jesteœmy?

Czytelnicy67 celebruj¹ ¿ycie.

To rozkwitaj¹ce, kiedy zima powoli oddala siê
na pó³noc, a w naszej szerokoœci geograficznej znów
robi siê przyjemnie. Kiedy znowu chce siê jechaæ
nad jezioro, przystan¹æ w drodze i wystawiæ twarz
do s³oñca, wci¹gn¹æ w nozdrza wilgotne, jeszcze
pachn¹ce Pó³noc¹ powietrze… I zapuszczaæ siê tam,
gdzie jeszcze nas nie by³o. W¹skimi dró¿kami tak
daleko, jak tylko siê da.
A kiedy wszystko mówi
„zostañ w domu”, znajduj¹
dobre chwile on-line
na www.magazyn67.pl. ;)

To Wy inspirujecie!
Dziêki, ¿e jesteœcie!

Magazyn67 celebruje ¿ycie z nimi

Pierwszy w regionie magazyn bez krymina³ów, sensacji i polityki. W pe³ni autorski,
celebruj¹cy ¿ycie nad Gwd¹ i Noteci¹, na Krajnie i pó³nocno-zachodnich pojezierzach.
O ludziach, miejscach, podró¿ach, ideach, przyjemnoœciach ¿ycia w regionie, który
dopiero czeka na odkrycie.
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Uniwersytecki
antytrawnik
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Fot. Marcin Maziarz

Tylko pomyœl: idziesz do parku, w
którym mo¿esz usi¹œæ na ³¹ce wœród
traw i kwiatów ¿ywcem wyjêtych z
wiejskiego krajobrazu. K³adziesz siê
pod drzewem i wpatrujesz w chmury.
Tak po prostu. W „antytrawniku” –
miejskim parku bêd¹cym
zaprzeczeniem tego, jak do tej pory
rozumiemy park: bez
wypielêgnowanych trawników,
wyznaczonych rabat i przyciêtych
¿ywop³otów. Taki park powstanie w
tym roku w Pile, przy Ko³obrzeskiej,
na terenie Nadnoteckiego Oœrodka
UAM.
Natura wraca do miast. Trend wyrós³ w Europie
Zachodniej, ale nieœmia³o dociera i do nas. £¹ki
kwietne w centrach miast staj¹ siê normalnoœci¹.
Teraz pora na parki i ogrody. Bo czy nie jest
przyjemnie zatopiæ siê w naturze nietkniêtej rêk¹
ogrodnika?
No, prawie nietkniêtej, bo o ile natura ma byæ
g³ówn¹ si³¹ rz¹dz¹c¹ Ogrodem Naturowym w
Nadnoteckim Instytucie UAM, to jednak cz³owiek
odrobinê jej pomo¿e. – Z jednej strony ogród ma
komponowaæ siê z otaczaj¹cym krajobrazem –
wyjaœnia dr Pawe³ Owsianny, dyrektor
Nadnoteckiego Instytutu Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Pile. – Z drugiej – bêd¹ w nim
gatunki typowo ogrodowe, które kwitn¹, s¹
miododajne, ³adnie wygl¹daj¹. Przy czym myœlimy
tutaj o gatunkach, które maj¹ swój urok w ca³ym
cyklu ¿yciowym – od narodzin do œmierci. ¯eby
struktura, faktura, wygl¹d tej roœliny by³y
interesuj¹ce przez ca³y rok – nie tylko kiedy
kwitnie.
I w³aœnie dlatego Ogród Naturowy ma byæ
atrakcyjny przez ca³y rok – nie tylko wiosn¹ i latem,
ale tak¿e w okresie jesienno – zimowym. Roœlinnoœæ,
która siê w nim pojawi ma byæ dostosowana do
warunków siedliskowych: gleby, nas³onecznienia czy
nawodnienia. To ostatnie ma byæ jak najbardziej
naturalne – sztuczne nawadnianie bêdzie
ograniczone do minimum. – Dziesiêæ lat temu ka¿dy
chcia³ mieæ wypielêgnowany trawnik – mów dr
Owsianny. – Dziœ ju¿ niekoniecznie. Zobaczyliœmy,
¿e wymaga pracy – nie chce nam siê go kosiæ i
pielêgnowaæ. A poza tym, przy zachodz¹cych
zmianach klimatycznych, wymaga coraz
mocniejszego nawadniania.
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Co wiêcej: roœliny z otoczenia Ogrodu maj¹ byæ
jego elementem. Oznacza to, ¿e bêd¹ w nim rosn¹æ
tak¿e roœliny, które w zwyk³ych ogrodach zaliczane
s¹ do chwastów. Owszem, bêd¹ usuwane, ale w
ograniczonym zakresie – na tyle, by nie zdominowa³y
roœlin bêd¹cych zasadnicz¹ „treœci¹” Ogrodu.
Niektóre z nich zostan¹ nawet wprowadzone do
ekosystemu, ale ma on zachowaæ charakter kwiatowo
– trawiasty.
Ogród Naturowy przy UAM na Ko³obrzeskiej
bêdzie miejscem dostêpnym dla wszystkich. Bêdzie
mo¿na siê z nim tak¿e zwi¹zaæ osobiœcie, zostawiaj¹c
po sobie œlad dla przysz³ych pokoleñ. I tu do projektu
do³¹czy³o biuro poœrednictwa nieruchomoœci KZ
Nieruchomoœci, które – wspólnie z partnerem
projektu – Centrum Ogrodniczym Prima – zasadzi
kilkadziesi¹t m³odych drzew. Ka¿de z nich to efekt
zobowi¹zania KZ Nieruchomoœci, które z³o¿y³o
swoim klientom obietnicê zasadzenia drzewa za
ka¿d¹ przeprowadzon¹ transakcjê kupna lub
sprzeda¿y nieruchomoœci. – Dzia³aj¹c w Pile,
czujemy siê zobowi¹zani do uczestniczenia w ¿yciu
miasta – mówi Marcin Zamojda, partner w KZ
Nieruchomoœci. – Zale¿y nam na jakoœci wspólnej
przestrzeni. Pi³a to naprawdê ³adne, zielone miasto.
By³oby idealnie, gdyby takim pozosta³o.
W Ogrodzie przy Ko³obrzeskiej pojawi¹ siê drzewa
d³ugowieczne: odmiany modrzewia, brzozy, grabu,
lipy i klonu. Ich sadzenie bêdzie mia³o charakter
ogólnodostêpnej akcji. Ci, którzy otrzymaj¹ „swoje”
drzewa, bêd¹ mogli nadaæ im imiona, zasadziæ je dla
upamiêtnienia specjalnej okazji lub szczególnego
cz³owieka – np. przodka czy narodzin dzieci.
Dosadzenie nowych gatunków bêdzie tak¿e okazj¹

360°

do zwiêkszenia ró¿norodnoœci gatunkowej w
otoczeniu UAM – dziœ w tym miejscu dominuj¹
sosny.
Ogród Naturowy powstanie w rejonie tzw.
„Zakopanego” – czêœci lotniska, w której znajduj¹ siê
dawne strzelnice, zarz¹dzanej przez UAM. – Teren
ma mieæ równie¿ charakter edukacyjny – mówi
dyrektor Nadnoteckiego Instytutu UAM. – Ogród
bêdzie otwarty, dostêpny dla mieszkañców, ale
oczywiœcie ma s³u¿yæ tak¿e studentom. Chcia³bym,
¿eby jego funkcja edukacyjna zwiêksza³a siê z
ka¿dym rokiem – szczególnie ta zwi¹zana ze
zmianami klimatycznymi. A skoro chcemy
oszczêdzaæ wodê, bêdziemy promowaæ gatunki
odporne na suszê.
Nadnotecki Instytut UAM ju¿ dziœ
zagospodarowuje deszczówkê. Budynek dydaktyczny
zosta³ wyposa¿ony w podziemne zbiorniki, do
których trafia woda opadowa z dachu i z placu.
Deszczówka wykorzystywana jest do podlewania
roœlin, a w razie potrzeby mo¿e byæ tak¿e
wykorzystana do gaszenia po¿aru.
Prace nad Ogrodem Naturowym rozpoczn¹ siê
wiosn¹, od terenu najbli¿ej budynku Nadnoteckiego
Instytutu.
W projekt wpisuje siê tak¿e Pasieka Spo³ecznoBiznesowa planowana przez Fundacjê Pszczo³a.
Pszczo³y, a tak¿e motyle, maj¹ zreszt¹ odgrywaæ w
Ogrodzie znacz¹c¹ rolê.
I choæ prace dopiero rusz¹, plany id¹ dalej. –
Planujemy jeszcze staw k¹pielowy – mówi dr Pawe³
Owsianny. – Choæ dziœ to raczej jeszcze marzenia.
Plany na kolejne lata to tak¿e infrastruktura
edukacyjna s³u¿¹ca najm³odszym.

REKLAMA

Fot. Marcin Maziarz
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Artyku³ sponsorowany
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Vermilion:
„Dziecko w œwiecie
wysokich technologii”
Technologia na sta³e wkroczy³a w nasze ¿ycie. Statystycznie ludzie czêœciej
wracaj¹ do domu po telefon, ni¿ po portfel. Smartfon to obecnie podstawowe
narzêdzie pracy, centrum rozrywki – nasze okno na œwiat.
Fonoholizm (SPA, ang. Smartphone addiction)
sta³ siê powszechny. Je¿eli z uzale¿nieniem od
telefonu borykaj¹ siê osoby doros³e z w pe³ni
ukszta³towanym systemem nerwowym – Jak radz¹
sobie z tym dzieci, których uk³ad nerwowy dopiero
siê kszta³tuje?
Jakie s¹ konsekwencje wczesnej ekspozycji
na technologiê?
Dr David Hill – autor rekomendacji dla rodziców
wydanych przez WHO (œwiatow¹ organizacjê
zdrowia) – wyznaje zasadê -”jeœli nie wiemy, czy coœ
jest dobre, a istniej¹ powody by uwa¿aæ, ¿e jest z³e –
po co to robiæ?”
A dowodów na to, ¿e wp³yw wczesnej ekspozycji
na nowinki technologiczne ma negatywny wp³yw na
rozwój dziecka przybywa.
Obecnie w doros³oœæ wkroczy³o pokolenie
urodzone w latach 90-tych XX wieku, które jako
pierwsze wychowywa³o siê w œwiecie, gdzie
technologa by³a ju¿ wszechobecna. Umo¿liwia to
przeprowadzenie pierwszych rzetelnych badañ dot.
wp³ywu technologii na rozwój cz³owieka.
Badania rezonansem magnetycznym dzieci, które
wychowuj¹ siê obecnie w epoce wysokiej technologii
wykaza³y - fizyczne zmiany w budowie i
funkcjonowaniu mózgu – zmiany, które mog¹ byæ
nieodwracalne i prowadziæ do trwa³ych dysfunkcji.
Nie Autyzm, nie ADHD czy dysleksja –
Mo¿e to telewizja?
W literaturze fachowej pojawia siê okreœlenie
„autyzmu telewizyjnego”. Obrazy wizualne ogl¹dane
regularnie przez d³ugi czas, nadmiernie stymuluj¹
praw¹ pó³kulê, zaburzaj¹c rozwój lewej pó³kuli która odpowiada min. za naukê pisania, czytania i
mowê. Wczesna ekspozycja na ekrany monitorów
znacz¹co wp³ywa równie¿ na rozwój obszarów

odpowiedzialnych za emocje, odczuwanie empatii i
kszta³towanie podstawowych umiejêtnoœci
spo³ecznych.
Jak wychowaæ dziecko na zdrowego i
szczêœliwego doros³ego cz³owieka?
Jako rodzic kontroluj zarówno iloœæ czasu
spêdzanego przed ekranem, jak i treœci, które ogl¹da
dziecko.
Ile czasu przeznaczyæ?
Nie wczeœniej ni¿ od 5 roku ¿ycia – maksymalnie
godzin dziennie*.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e uk³ad nerwowy dzieci
kszta³tuje siê œrednio do 9 roku ¿ycia.
Technika przychodzi z pomoc¹!
Aby skutecznie kontrolowaæ iloœæ spêdzania czasu
przed telefonem czy tabletem przez nasze dziecko
jednoczeœnie maj¹c wgl¹d w treœci jakie ogl¹da polecamy zainstalowaæ na ka¿dym urz¹dzeniu
aplikacjê do kontroli rodzicielskiej. Na rynku
dostêpnych jest coraz wiêcej narzêdzi, które maj¹ za
zadanie u³atwiæ rodzicom sprawowanie kontroli.
Aplikacje np. ScreenTime daj¹ mo¿liwoœæ
wyznaczania czasu + kontrolê dostêpu do wybranych
treœci lub aplikacji. Daj¹ te¿ mo¿liwoœæ pozytywnej
motywacji i wyznaczania zadañ do wykonania w
zamian za dodatkowe minutki.
¯yczymy wytrwa³oœci i konsekwencji. „Dziecko
pójdzie za Twoim przyk³adem, nie rad¹” – wiêc mo¿e
warto wyci¹gn¹æ grê planszow¹ lub wyjœæ na rower?
W koñcu – idzie wiosna.
mgr Dominika Œlêk
Vermilion Niepubliczne Przedszkole i Szko³a
*Zalecenia WHO
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Zrób test swojej
altanie na odpady
O ile ustawienie piêciu pojemników w mieszkaniach to indywidualna kwestia
mieszkañców, o tyle dobra organizacja publicznego miejsca zbierania odpadów
to ju¿ wspólna sprawa wszystkich korzystaj¹cych z tych miejsc. Odpowiedz na
kilka pytañ i sprawdŸ, czy Twoja altana jest gotowa do segregacji na 5 frakcji!
Altana jako element
zielonej infrastruktury
Altany to taki sam element
ma³ej architektury miejskiej
jak ³awki, lampy, trzepaki czy
nawet place zabaw. Jednak to
nie tylko architekci czy
kierowcy i ³adowacze
œmieciarek s¹ odpowiedzialni
za wygl¹d i czystoœæ altan.
– To administratorzy
budynków odpowiadaj¹ za
zamówienie wystarczaj¹cej
liczby pojemników,
wybudowanie altany, a wraz z
mieszkañcami za utrzymanie

jej w porz¹dku. Konieczna jest
wspólna mobilizacja, inicjatywa i
dzia³anie w kierunku powstawania
na pilskich osiedlach eko-altan:
miejsc nowoczesnego segregowania
odpadów – zachêca Tomasz
Bielañski, Dyrektor Generalny
Altvater Pi³a.
Pierwszy w Polsce
„Poradnik altankowy” – dla
kogo, o czym, po co?
Zbudowanie funkcjonalnej
altany okazuje siê trudniejsze ni¿
mo¿na przypuszczaæ. Wci¹¿
niewiele jest dobrych praktyk, a

Fot. Materia³y prasowe Grupy Eneris
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mieszkañcy czy administratorzy nie wiedz¹, gdzie
szukaæ wytycznych. St¹d pomys³ na specjalny
„Poradnik altankowy”, który zbiera ogólnopolskie
doœwiadczenia cz³onków Koalicji 5 frakcji, do której
nale¿y te¿ Pi³a i ZM PRGOK.
– Prawo budowlane daje tylko ogólne wytyczne
dotycz¹ce umiejscowienia altan czy odleg³oœci od
drzwi i okien. Dlatego w g³ównej mierze musimy
oprzeæ siê na dobrych praktykach z polskich i
zagranicznych miast oraz standardach typu
BREEAM, wskazuj¹cych na wiele aspektów
zwi¹zanych ze zrównowa¿onym rozwojem –
podkreœla Artur £eszczyñski Business Development
Skanska Residential Development Poland Sp. z o. o.
– W poradniku opisujemy kompleksowo jak
powinno wygl¹daæ otoczenie zewnêtrzne altan, a

Przetestuj swoj¹ altanê
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tak¿e jej wnêtrze. Podpowiadamy m.in. jak okreœliæ
jej wielkoœæ, konstrukcjê, tak aby by³a dostêpna
zarówno dla mieszkañców, jak i pracowników firm
komunalnych. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e projektuj¹c
altanê nale¿y wzi¹æ pod uwagê nie tylko liczbê
mieszkañców, ale te¿ takie parametry jak wielkoœæ
pojemników czy czêstotliwoœæ odbioru
poszczególnych frakcji – doda³ Piotr Lewandowski z
A8 Architektura.
Zrób test swojej altanie!
Autorzy Poradnika przygotowali zestaw pytañ
dotycz¹cych naszej osiedlowej altany na odpady. W
przypadku negatywnej odpowiedzi na wiêkszoœæ
pytañ warto zastanowiæ siê, czy mo¿e nie czas na
modernizacjê i zwiêkszenie funkcjonalnoœci naszego
przyblokowego punktu zbiórki odpadów.
Fakty i mity o systemie gospodarki
odpadami
O ile podstawowy podzia³ na frakcje wiele osób
ju¿ zna, to jednak wci¹¿ pojawia siê wiele trudnoœci z
niektórymi odpadami produkowanymi w domach.
Gdzie wyrzuciæ opakowanie po mleku, czy myæ
pojemniki po jogurtach, co zrobiæ ze starymi
ubraniami? Co to jest PSZOK? Poradnik altankowy
odpowiada na te i inne pytania, a tak¿e zawiera
konkretne informacje dotycz¹ce prawid³owego
sortowania odpadów na 5 frakcji.
– W Poradniku zamieœciliœmy tak zwany
dekalog odpowiedzialnego postêpowania z
odpadami ze wskazówkami jak ograniczaæ iloœæ
u¿ywanych produktów, na co zwracaæ uwagê
podczas zakupów, w jaki sposób ponownie
wykorzystaæ opakowania po produktach oraz jak
przygotwaæ odpady przed wyrzuceniem.
Wymieniamy te¿ konkretne odpady, które mo¿na
wrzucaæ do okreœlonego pojemnika i te, które nie
powinny tam trafiaæ. W materiale znajduj¹ siê
tak¿e fakty i mity o systemie gospodarki odpadami,
gdzie wyjaœniamy w¹tpliwoœci m.in. na temat
sensu segregowania, odkrywamy tajemnice
œmieciarek dwukomorowych czy tzw.
biodegradowalnych worków na odpady –
podsumowuje Magdalena Su³ek-Domañska, rzecznik
prasowy Eneris.
Kontakt:

Altvater Pi³a
ul. £¹czna 4a
64-920 Pi³a
tel. 67 212 33 58
www.eneris.pl
www.facebook.com/enerisPL/
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Trendy 2020:
lepsze ¿ycie

Wolniej, ciszej, bli¿ej, uwa¿niej. Bo zmiany dokonuj¹ siê na naszych oczach.
Wolniej
Zagoniliœmy siê i ledwie dyszymy. Mamy
projekty, targety, i wszystko na ASAP. Coraz mniej
mamy za to czasu dla siebie. Ja wiem, trochê
pachnie anarchizmem, trochê punk rockiem, ale
zwolnienie tempa to dobry trend. Nieprzespanych
nocy i niedospanych poranków nie odda nikt, a z
czasem staj¹ siê nie do odrobienia i zaczynaj¹
przek³adaæ siê na gorsze funkcjonowanie, zmêczenie,
nerwy, relacje i mniejsze mo¿liwoœci w pracy. Nie
bez powodu s¹ biznesy (i to te du¿e – tak¿e w
Polsce), które skracaj¹ tydzieñ roboczy do czterech
dni, albo dzieñ roboczy do szeœciu godzin. Te¿ wiem
– nie mo¿esz. Ale spróbuj nie pracowaæ po
dwudziestej. ;)
Bli¿ej natury
To naukowo udowodnione: sosna tworzy wokó³
siebie œrodowisko wolne od bakterii, zieleñ
pozytywnie wp³ywa na nastrój, a przewietrzenie
g³owy (i p³uc) jest niezbêdne do prawid³owego
funkcjonowania. Nie bez powodu w Finlandii lekarze
przepisuj¹ spacery jako metodê „naprawy” zdrowia.
Warunki ku temu w regionie mamy idealne –
wystarczy wyjechaæ za miasto (choæ w Pile nawet tego
nie trzeba), by cieszyæ siê lasem. Spacer nad rzek¹
równie¿ poleca siê uwadze.

Minimalistyczniej
Bo – tak szczerze – potrzebujesz tych wszystkich
nowych gad¿etów, ¿eby ¿yæ szczêœliwie? Jasne,
innowacje w domu i w zagrodzie bywaj¹ pomocne,
ale gdzieœ zdarza siê ten moment, w którym
innowacje niepostrze¿enie staj¹ siê gad¿eciarstwem,
a pogoñ za nowym modelem wszystkiego staje siê
nowym sensem ¿ycia. Bez sensu. To mo¿e w drug¹
stronê? Sprzeda¿ tego, co tak naprawdê kurzy siê
nieu¿ywane i zbieranie doœwiadczeñ i wspomnieñ?
L¿ejszy baga¿ im sprzyja.
Oszczêdniej
Bo skoro minimalistyczniej, to i oszczêdniej –
jedno wi¹¿e siê z drugim. Ale tak¿e zwracaj¹c uwagê
na niemarnowanie jedzenia (kupujesz tylko tyle, ile
zjesz), mniejsze zu¿ycie wody i pr¹du (wy³¹czasz i
zakrêcasz, kiedy nie u¿ywasz) i mniejsz¹ produkcjê
odpadów. No i – oczywiœcie – wiêcej pieniêdzy
zostaje na podró¿e, doœwiadczenia i wspomnienia.
S³oneczniej
Choæ s³oñca bêdziemy doœwiadczaæ coraz mocniej,
i powinniœmy chroniæ siebie i œrodowisko przed jego
nadmiernym dzia³aniem, to nadal wystawienie
twarzy na jego promienie jest darmow¹

27

360°

przyjemnoœci¹. Zreszt¹ nie tylko przyjemnoœci¹, ale
tym, co poprawia samopoczucie. Czekamy!
Ciszej
S³owo – klucz: chill. Mo¿na chillowaæ w
towarzystwie, ale cisza to ta sytuacja, która pozwala
zwolniæ i us³yszeæ siebie. Mo¿na s³uchaæ ciszy w
domu, w wygodnym fotelu. Mo¿na s³uchaæ w lesie,
nad jeziorem, nad morzem, w górach, na ³¹ce… Gdzie
tylko chcesz. Wszêdzie gdzie s³ychaæ NIC, us³yszysz
siebie. Daj sobie tylko czas.
S³uchaj¹c
Bo skoro w ciszy s³ychaæ lepiej – dobrze ws³uchaæ
siê w siebie, ale tak¿e pos³uchaæ, co maj¹ do
powiedzenia inni. Mog¹ z tego wynikn¹æ
niespodziewane korzyœci: ograniczenie grona
przyjació³ o „przyjació³”, nowe idee, nowe relacje…
S³uchanie zamiast gadania tak¿e prowadzi do
chillowania.
Ciesz¹c siê ma³ymi rzeczami
Po co czekaæ na rzeczy wielkie, skoro mo¿na
cieszyæ siê tymi zdecydowanie mniejszymi? Radoœæ to
REKLAMA

radoœæ, i mo¿na jej doœwiadczaæ w codziennoœci.
Wystarczy przystan¹æ, rozejrzeæ siê i chcieæ dostrzec
te ma³e rzeczy, które buduj¹.
Bêd¹c z ludŸmi tu i teraz
Cisza to jedna stron, druga, to ludzie, z którymi
jesteœmy blisko. A przynajmniej powinniœmy byæ. Nie
ma co czekaæ, ¿eby powiedzieæ komuœ, ¿e robi fajne
rzeczy, robi coœ dobrze, czymœ inspiruje. Nie ma
powodu, by czekaæ na otwartoœæ. Nie ma powodu, by
czekaæ z mówieniem tego, co buduje. Bo takie s³owa
mog¹ niespodziewanie zbudowaæ now¹,
nieoczekiwan¹ relacjê.
Nie przyjmuj¹c, ¿e wszystko jest raz na zawsze
Wrêcz przeciwnie. Zmieniaj¹ siê rzeczy, które
wydawa³y siê nie do ruszenia. Bo kto 20 lat temu
myœla³, ¿e przyjdzie taka zima, w której nie bêdzie
zimy, takie lato, w którym Noteæ wyschnie, i taki
czas, w którym klimat bêdzie bardziej przypomina³
ten na Ba³kanach, ni¿ ten w Skandynawii. A jednak –
sta³o siê to na naszych oczach. Okazuje siê, ¿e nie ma
na Ziemi rzeczy, które nie mog¹ siê zmieniæ, i ten fakt
mo¿emy przyj¹æ jako fundament myœlenia o
przysz³oœci – bli¿szej i dalszej.
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VIVO! Pi³a
miejscem przyjaznym
lokalnym przedsiêbiorcom
Wynajem wyspy w centrum handlowym mo¿na porównaæ z kosztami
wynajêcia niewielkiego sklepu w centrum miasta, nic wiêc dziwnego, ¿e coraz
wiêcej ma³ych biznesów decyduje siê na takie rozwi¹zanie. Lokalni
przedsiêbiorcy maj¹ szansê na dotarcie do zorientowanych w bie¿¹cych
trendach klientów, a centrum handlowe do rozszerzenia i uatrakcyjnienia
swojej oferty. W VIVO! Pi³a z powodzeniem dzia³aj¹ punkty prowadzone przez
rodzimych najemców, a nawet punkt prowadzony przez spó³dzielniê socjaln¹.
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powierzchni handlowej ulokowa³o siê 70 sklepów,
punkty us³ugowe i gastronomiczne. Tym, co
wyró¿nia i przyci¹ga do obiektu od samego pocz¹tku
s¹ te¿ ciekawe wydarzenia. Bardzo du¿¹
popularnoœci¹ ciesz¹ siê weekendowe wydarzenia dla
dzieci, eventy edukacyjne oraz akcje tematyczne, np.
obchody Dnia Kobiet czy Walentynki. Zarz¹dcy
galerii handlowej w³¹czaj¹ siê w ¿ycie lokalnej
spo³ecznoœæ równie¿ poprzez regularne
organizowanie wa¿nych spo³ecznie akcji, m.in.
„Rozœwietlamy Jesieñ” o bezpieczeñstwie
rowerowym czy „Paczka dla hospicjum” o
charakterze charytatywnym.

Fot. Zbigniew Komorowski

Nowe mo¿liwoœci dla lokalnych biznesów

Centra handlowe kojarz¹ siê z najwiêkszymi
markami miêdzynarodowymi, ale to równie¿ dobre
miejsce dla lokalnych przedsiêbiorców do
prowadzenia swoich biznesów. Kiedy w paŸdzierniku
2014 roku otwiera³o siê VIVO! Pi³a, wielu
mieszkañców regionu ucieszy³o siê z kolejnego
punktu na mapie, oferuj¹cego najwiêksze modowe
marki. W pierwszych dniach VIVO! odwiedzi³o blisko
200 tysiêcy osób, co tylko potwierdzi³o potrzebê
istnienia kolejnego du¿ego centrum handlowego w
regionie. Na 24 tysysi¹cach metrów kwadratowych

Dogodna lokalizacja VIVO! Pi³a – w pobli¿u stacji
kolejowej i dworca autobusowego – a tak¿e bardzo
dobra infrastruktura drogowa sprawi³y, ¿e grono
potencjalnych klientów znacz¹co siê poszerzy³o.
Przedsiêbiorcy wraz z otworzeniem swoich punktów
w VIVO! zyskali niepowtarzaln¹ szansê dotarcia ze
swoj¹ ofert¹ nie tylko do pilan, ale i mieszkañców
oœciennych miejscowoœci. Mitem jest to, ¿e lokalne
marki i du¿e rozpoznawalne sklepy nie mog¹
wspó³dzia³aæ i korzystnie na siebie oddzia³ywaæ. Te
drugie przyci¹gaj¹ klientów generuj¹c spory ruch
potencjalnych, nastawionych na zakupy
konsumentów równie¿ dla lokalnych sprzedawców.
W wiêkszoœci w³aœciciele ma³ego biznesu
decyduj¹ siê na wynajêcie wysp handlowych. Czynsz
za tego typu miejsce, w zale¿noœci od rodzaju
prowadzonej dzia³alnoœci waha siê miêdzy kilkaset
z³otych do paru tysiêcy. Drug¹ form¹ aktywnoœci
lokalnych biznesów w VIVO! jest prowadzenie
salonów pod szyldem popularnych marek, czyli
franczyza.
- Od pocz¹tku naszego istnienia realizujemy
strategiê wspó³pracy z lokalnymi partnerami i
wspierania niszowych, a tak¿e dopiero
rozpoczynaj¹cych swoj¹ dzia³alnoœæ marek. Na
terenie naszego centrum handlowego dzia³aj¹
równie¿ franczyzobiorcy i spó³dzielnia socjalna.
Dziêki nim nasza oferta sprzeda¿owo-us³ugowa jest
ciekawa i zró¿nicowana, a tak¿e trafia w
oczekiwania mieszkañców regionu - mówi
Magdalena Drzewiecka, Center Manager VIVO! Pi³a.
Lokalni przedsiêbiorcy decyduj¹c siê na
prowadzenie swoich sklepów czy us³ug w VIVO!
zyskuj¹ nie tylko mo¿liwoœæ dotarcia do szerokiego
grona klientów, ale równie¿ bardzo dobre zaplecze
infrastruktury obiektu.

Kontakt:
Vivo! Pi³a
ul. 14 Lutego 26
64-920 Pi³a
www.vivo-pila.com

Oswoiæ
zazdroœæ

Fot. Isaac Ordaz/Unsplash
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Pojawia siê mimowolnie, w najmniej
oczekiwanym momencie. Budzi z³oœæ,
rozbija zwi¹zki, niszczy dobre relacje.
Rozmowa z dr Monik¹ K³os mia³a
skoñczyæ siê na zazdroœci, ale
niespodziewanie zesz³a na zwi¹zki…

my dziœ te¿ podejmujemy: atak lub ucieczka. W
czasie stresu odpalaj¹ nam siê dwa neuroprzekaŸniki:
albo adrenalina, która mówi „atakuj, dzia³aj”, albo
kortyzol, który mówi „uciekaj, chowaj siê”. Dzisiaj,
mimo ¿e te pierwotne zagro¿enia nie czyhaj¹ na
ka¿dym rogu, nasz organizm reaguje tak samo: w
pierwszej kolejnoœci, we wszystkim co siê dzieje,
zaczyna doszukiwaæ siê czêsto nieracjonalnych
rzeczy, czyli czegoœ co siê wydarzy, choæ siê nie
wydarzy³o, albo nie wiemy czy siê wydarzy.

W swojej praktyce czêsto spotykasz siê z
takim zjawiskiem, ¿e ktoœ sobie nie radzi z
tym, ¿e komuœ idzie lepiej? Albo odwrotnie:
ktoœ sobie nie radzi z zazdroœci¹ drugiej
osoby o jego sukces?
Czêsto. Chocia¿ chyba czêœciej to jest moje
wra¿enie, ni¿ sytuacja w której ktoœ siê do tego
przyznaje.

Powiedzia³aœ o stresie. Zazdroœæ w jakiœ
sposób wi¹¿e siê ze stresem?
Zazdroœæ negatywna. Warto powiedzieæ o tym, ¿e
zazdroœæ to jest odczucie, które jest w nas, które
bierze siê z potrzeby posiadania czegoœ co jest w
otoczeniu – tak¿e tego, ¿e ktoœ ma inn¹ umiejêtnoœæ,
talent, wiedzê. Naturalnie mamy tak, ¿e obserwuj¹c to
i dostrzegaj¹c to, widzimy u siebie pewnego rodzaju
braki, albo potrzeby, które czêsto s¹ wykreowane na
skutek obserwowanych zjawisk, a niekoniecznie
wynikaj¹ z naszego wnêtrza. Sama zazdroœæ jest
naturalnie rozwojowa w naszym organizmie. Ona
pokazuje czego potrzebujemy, a czego nie. Natomiast
ta, która przeradza siê w ró¿nego rodzaju zachowania
wobec konkretnej osoby, postawy agresywne lub
uleg³e, jest zazdroœci¹ negatywn¹ – t¹, która
powoduje zniszczenia. Najczêœciej powoduje
zniszczenia osoby, która tê z³oœæ okazuje. W zwi¹zku z
tym na pewno w jakimœ stopniu jest zwi¹zana ze
stresem, bo najczêœciej negatywna zazdroœæ jest
wynikiem pewnej frustracji, ¿e nie zaspokoiliœmy
potrzeb, które chcieliœmy zaspokoiæ.

Myœlisz, ¿e faktycznie czêœciej to jest nasze
wra¿enie?
Dopóki ktoœ nam powie, ¿e coœ czuje lub nie czuje
– bo zazdroœæ jest pewnym odczuciem – tak
naprawdê nie wiemy. Domyœlamy siê, mówimy, ¿e
mamy wra¿enie po s³owach, po czynach, ¿e ktoœ
faktycznie czegoœ zazdroœci.
Ale do zazdroœci trudno siê przyznaæ.
Myœlê, ¿e trudno przyznaæ siê do zazdroœci, bo
spo³eczne przekonanie nakazuje nam nie zazdroœciæ.
W zwi¹zku z tym czêsto wypieramy to uczucie, mimo
¿e tak w³aœnie czujemy. Byæ mo¿e mamy wewnêtrzny
dylemat moralny, ¿e zazdroœcimy, ale wstydzimy siê
przyznaæ – zarówno przed sob¹, jak i powiedzieæ o
tym g³oœno.
W biznesie te¿ tak siê zdarza?
Skoro jest to naturalne odczucie cz³owieka, a
cz³owiek prowadzi biznes, oczywiœcie, ¿e tak siê
zdarza. Tak siê zdarza w ka¿dym obszarze. Ale warto
pamiêtaæ, ¿e to jest nasze naturalne odczucie.
Lepszym sposobem radzenia sobie jest
zaakceptowanie tego stanu i szukanie przyczyn –
zarówno samej zazdroœci, jak i pojawiania siê s³ów
zwi¹zanych z zazdroœci¹ – ni¿ udawanie, ¿e nic siê
nie dzieje.
Tyle teoria. W praktyce przez zazdroœæ
psuj¹ siê przyjaŸnie, zwi¹zki, relacje –
równie¿ te biznesowe.
Psuj¹ siê, poniewa¿ zazdroœæ – ta negatywna,
której konsekwencj¹ s¹ zachowania destrukcyjne,
nie¿yczliwe, czy frustracja – wp³ywa na psucie relacji.
Tak mamy naturalnie: mózg jest predysponowany do
przyjmowania rzeczy negatywnych szybciej ni¿
pozytywnych. Jest to uwarunkowane ewolucyjnie.
Nasi dalecy przodkowie musieli radziæ sobie z
niebezpieczeñstwami. Byli nastawieni na szybkie
odnajdywanie niebezpieczeñstwa, rozpoznawanie go
i reagowanie na nie. Reakcja to dwie strategie, które

Czyli pozytywna zazdroœæ mo¿e prowadziæ
do rozwoju?
Tak. W momencie, kiedy mamy pozytywn¹
zazdroœæ – dziœ mówimy o tym, ¿eby doceniaæ,
zarówno to co mamy sami, ale tak¿e gratulowaæ,
cieszyæ siê z tego, co przydarza siê innym osobom –
tak, poniewa¿ je¿eli bêdziemy postêpowaæ w ten
sposób – doceniaæ, skupiaæ siê na tym, co dobrego
wynika, wspieraæ w szczêœciu, dzieliæ siê pewnymi
rzeczami – powinniœmy naturalnie dostrzec, jakie s¹
naprawdê nasze potrzeby. Wtedy mo¿e siê okazaæ, ¿e
ktoœ coœ osi¹gn¹³, ale tak naprawdê ja tego nie
potrzebujê, bo nie marzy³am o tym samym. Przecie¿
wszyscy nie marzymy o tym samym, nie
potrzebujemy tego samego. Czyli to, ¿e komuœ siê
powiod³o, ¿e ktoœ coœ uzyska³, nie oznacza, ¿e ja te¿
tego potrzebujê. Nie muszê mu tego zazdroœciæ.
Czyli oczyszczenie?
Dok³adnie: pewnego rodzaju oczyszczenie.
A jak sobie radziæ w sytuacji osoby, której
siê powiod³o, i której ktoœ bliski tego
powodzenia zazdroœci. Negatywnie.
Na pewno warto o wszystkim rozmawiaæ i pytaæ
co jest pod spodem tej zazdroœci, czy tych
negatywnych odczuæ.
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Wie gdzie w regionie
sosny pachn¹
najpiêkniej

tak¿e na
www.magazyn67.pl
www.facebook.com/Magazyn67/

Monika K³os

Ale nikt nie odpowie na tak postawione
pytanie: „co jest pod spodem?”.
Tego nie wiemy, dopóki nie zapytamy. Czasami
jest tak, ¿e nie pytamy, bo myœlimy, ¿e ktoœ nie
odpowie. A osoba zapytana mo¿e byæ zaskoczona, ¿e
pytamy. Je¿eli przedstawimy, ¿e to jest istotne dla
naprawienia naszej relacji – bo ona siê psuje z tego
powodu – byæ mo¿e jest to dobry motywator do
udzielenia odpowiedzi. Natomiast nie jesteœmy w
stanie zrobiæ czegoœ za kogoœ. Je¿eli ktoœ zazdroœci
nam, albo jedna bliska osoba zazdroœci drugiej, to
jest to wielkie ryzyko dla tej relacji. Dlatego je¿eli
obydwu osobom zale¿y, ¿eby relacja by³a OK, musi
byæ oczyszczenie. Naturalnie ka¿da negatywna
zazdroœæ jest pocz¹tkiem zepsucia relacji.
Czêsto potocznie mówimy „toksyczny cz³owiek”,
„toksyczna relacja”. Warto sobie uœwiadomiæ, ¿e
obecnie mówimy o tym, ¿e depresja jest chorob¹
naszego wieku. Natomiast s¹ wœród nas osoby, które
nazywamy „toksycznymi”. W psychologii s¹ to osoby,
które s¹ diagnozowane jako te, które w sztuczny
sposób buduj¹ swój dobrostan wewnêtrzny na
podstawie tego, ¿e dokuczaj¹ innym osobom
poœrednio jak i bezpoœrednio. S¹ to zarówno
komunikaty werbalne, jak i niewerbalne, zachowania,
postawy… Te osoby najczêœciej myœl¹ o sobie, ¿e s¹
OK, ¿e to co robi¹ jest w porz¹dku, ¿e to nawet w
jakiœ sposób pomaga osobom, które s¹ nêkane czy
przeœladowane. Postawy tych osób, które ulegaj¹
ró¿nego rodzaju s³owom, sarkazmowi czy
zachowaniom, umacniaj¹ osoby toksyczne w tym, ¿e
ich zachowanie jest OK. Nale¿y natomiast pamiêtaæ,
¿e wszelkiego rodzaju zachowania agresywne osób
„toksycznych” wynikaj¹ g³ównie z niskiego poczucia
w³asnej wartoœci. Pod spodem z regu³y kryje siê
strach, lêk, jakaœ taka „niefajnoœæ” zwi¹zana z ocen¹
w³asnej osoby. Te osoby – mo¿e siê to nam wydawaæ
dziwne i niezrozumia³e – dodaj¹ sobie wartoœci przez
to, ¿e fizycznie czy s³ownie s¹ silniejsze od
pozosta³ych osób.
Warto pamiêtaæ o tym równie¿ w kontekœcie
relacji. Mo¿e to byæ szef w pracy, inna kole¿anka lub
kolega w miejscu pracy, mo¿e to byæ partner lub
partnerka. I nie jest jednoznacznie stwierdzone, ¿e z
regu³y to mê¿czyŸni s¹ bardziej toksyczni ni¿ kobiety.
Jest taki stereotyp, ¿e mê¿czyzna z racji wiêkszej
iloœci testosteronu, si³y fizycznej, jest tym, który

Doktor nauk ekonomicznych. Prywatnie szczêœliwa mama 14-letniej Julki, kochaj¹ca ksi¹¿ki i
podró¿e. Zawodowo: nauczyciel akademicki, dyplomowany coach, trenerka biznesu (w tym
licencja STRUCTOGRAM®), popularyzatorka neuronauk, autorka wielu publikacji z zakresu
zarz¹dzania zasobami ludzkimi.
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czêœciej uprawia przemoc – i fizyczn¹, i psychiczn¹.
Okazuje siê, ¿e nie. Badania pokazuj¹, ¿e to nie zale¿y
od p³ci, a od osobowoœci. Ta sama osobowoœæ mo¿e
zachowaæ siê ró¿nie w zale¿noœci od sytuacji. Nasze
zachowania i postawy s¹ sytuacyjne, w zwi¹zku z
czym trudno powiedzieæ zerojedynkowo, ¿e jedna
p³eæ jest taka czy inna. Natomiast – nawi¹zuj¹c do
zazdroœci w zwi¹zkach partnerskich – czêsto
mówimy, ¿e kobieta jest zazdrosna o mê¿czyznê czy
odwrotnie. I to jest dobry przejaw. Oczywiœcie,
zazdroœæ jest dobra do pewnego momentu. Je¿eli ona
jest wewnêtrznym odczuciem, ¿e interesuje mnie to,
¿e ktoœ interesuje siê moj¹ kobiet¹ czy moim
mê¿czyzn¹, ale to odbywa siê na poziomie „interesuje
mnie to”, czyli zale¿y mi na tej osobie. To jest
normalne uczucie, którego nie ma co siê wstydziæ.
Natomiast wszelkie zachowania, które powoduj¹, ¿e
wymuszamy, zakazujemy, zabraniamy, stawiamy
ultimatum „nie pójdziesz”, „nie zrobisz”, „przestañ
coœ robiæ”, s¹ toksyczne. Tu powinna zapaliæ siê
czerwona lampka, ¿e coœ trzeba z tym zrobiæ.
Dobry moment, ¿eby siêgn¹æ po
poradnictwo?
Na pewno poradnictwo. Mo¿e byæ równolegle lub
w parze. Czêsto warto prowadziæ je równolegle, bo
nie zawsze wszystko chcemy powiedzieæ przy
REKLAMA

33

partnerze. Ka¿dy cz³owiek musi mieæ swoj¹ sferê
intymn¹, ka¿dy z nas ma sekrety ukryte g³êboko w
sercu. I to te¿ jest normalne. Spotykam siê z takimi
opiniami, ¿e je¿eli czegoœ nie powiem partnerowi, to
mu nie ufam. Nie, to znaczy, ¿e ka¿dy potrzebuje
mieæ dla siebie kawa³ek intymnoœci. I to trzeba te¿
uszanowaæ. To nie jest tak, ¿e „jak mnie kochasz, to
mi powiedz wszystko”.
I miejmy wspólny profil na Facebooku…
I wspólne konto banku, i skrzynkê mailow¹. Nie,
wcale nie o to chodzi. Chodzi o to, ¿eby budowaæ
zaufanie do siebie, i ¿eby ka¿dy mia³ w³asn¹ sferê
intymn¹.
A wracaj¹c do zazdroœci… Mo¿e te¿ pomóc zmiana
perspektywy – terapia z obc¹ osob¹, która spojrzy na
nas z zewn¹trz. Myœlê, ¿e dobr¹ praktyk¹ w temacie
zazdroœci, zawiœci, toksycznych relacji, mo¿e byæ
docenianie drobnych rzeczy ka¿dego dnia. To jest
dobra praktyka, bo w ten sposób mo¿emy zacz¹æ
zmianê nastawienia: zamieniaæ z³oœæ, która pojawia
siê u nas naturalnie, i nikt siê jej nie wyzbêdzie, na
pozytywn¹ zazdroœæ. Warto zacz¹æ od doceniania
tego, co mam na co dzieñ i pójœcia w kierunku „czy
faktycznie mam tak¹ potrzebê jak ta druga osoba”.
Fajnie, ¿e ktoœ skoñczy³ trzeci kierunek studiów, ale
czy ja tego potrzebujê?
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Fot. Chroma Stock

Jak wybraæ zawód,
który nie zawiedzie

Szko³a zawodowa to dobry wybór – przekonuje Centrum Wsparcia Rzemios³a,
Kszta³cenia Dualnego i Zawodowego w Pile. Uczeñ zaczyna zarabiaæ ju¿ w
pierwszej klasie, a po trzech latach nauki ma pracê. Dziêki temu szybko staje siê
samodzielny, a przez niedobór fachowców na rynku pracy, zarobki s¹ naprawdê
atrakcyjne.
By³y gor¹ce lata dziewiêædziesi¹te. Wolny rynek,
wolny handel, biznes rozkwitaj¹cy na ka¿dym rogu
ulicy. Bia³e ko³nierzyki, braki kadrowe w zawodach,
których wczeœniej nie znaliœmy z jednej, i rosn¹ce
bezrobocie wœród tych, których gospodarka rynkowa
postawi³a na marginesie – z drugiej strony. Wy¿sze
wykszta³cenie wydawa³o siê wtedy obietnic¹ lepszego
¿ycia dla ka¿dego, wiêc na studia – obojêtnie jakie –
chcia³ iœæ ka¿dy. Szkolnictwo zawodowe si³¹ rzeczy
zosta³o ograniczone. Bo kogo uczyæ, skoro brakuje
chêtnych?
Æwieræ wieku póŸniej ten sam wolny rynek
boleœnie weryfikuje tamte pomys³y na ¿ycie. Ten, kto
wtedy poszed³ pod pr¹d i postawi³ na kszta³cenie

zawodowe, dziœ mo¿e czuæ siê zwyciêzc¹. Fachowców
od – czêsto – nienajczystszej roboty brakuje na
rynku. Mniejsze zainteresowanie kszta³ceniem
zawodowym okaza³o siê dopiero pocz¹tkiem. Na nie
na³o¿y³y siê kolejno: ni¿ demograficzny, otwarcie
zagranicznych rynków pracy, a ostatnio coraz czêœciej
przechodzenie na emeryturê „starych” fachowców…
Efekt widzimy na rachunku za naprawê samochodu,
monta¿ instalacji elektrycznej, tort na czterdzieste
urodziny i tysi¹ce innych produktów i us³ug. Bo kiedy
brakuje specjalistów, ci którzy zostali – no có¿ –
mog¹ podnieœæ ceny, skoro nie nad¹¿aj¹ z realizacj¹
bie¿¹cych zleceñ. I nie ma w tym nic z³ego.
To co jednak wydaje siê rynkowym problemem,
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dla m³odych ludzi mo¿e okazaæ siê zawodow¹ szans¹.
Bo skoro s¹ bran¿e, w których brakuje specjalistów, ci
którzy s¹ – odchodz¹ z uwagi na wiek, z nowymi
kadrami jest problem, a wynagrodzenia rosn¹…
– Wed³ug „Barometru Zawodów” dla piêciu
powiatów subregionu Pó³nocnej Wielkopolski, w tym
roku pracê bez problemu znajd¹ osoby z wieloma
specjalizacjami technicznymi – mówi Ewa KrupkaZarêba, dyrektor Centrum Wsparcia Rzemios³a,
Kszta³cenia Dualnego i Zawodowego w Pile. – To
miêdzy innymi œlusarze, elektrycy,
elektromechanicy, elektromonterzy, operatorzy i
mechanicy sprzêtu do robót ziemnych, czy spawacze.
Ale lista zawodów, w których w regionie
Pó³nocnej Wielkopolski brakuje „œwie¿ej krwi”, jest
znacznie d³u¿sza. To tak¿e kierowcy autobusów i
ciê¿arówek, magazynierzy, czy osoby z
wykszta³ceniem z obszaru zdrowia: opiekunowie
osób starszych i niepe³nosprawnych, pielêgniarki i
po³o¿ne, psycholodzy i psychoterapeuci oraz lekarze.
Na problem z wymian¹ pokoleniow¹ zwraca
uwagê tak¿e rzemios³o, choæ s¹ te¿ zawody, w których
o uczniów ³atwiej. Takimi zawodami s¹ kosmetyczka
czy fryzjer. Choæ tu nie ma – przynajmniej na razie –
zagro¿enia przesyceniem rynku. Raz, ¿e coraz
bardziej dbamy o siebie, wiêc nie wygl¹da na to, by
pracy w tych zawodach mia³o zabrakn¹æ. A dwa –
gabinety coraz czêœciej stawiaj¹ na specjalizacjê –
zajmuj¹ siê na przyk³ad wy³¹cznie podologi¹ czy
opraw¹ oczu.
Oprócz rosn¹cych wynagrodzeñ, wybór drogi
kszta³cenia zawodowego czy bran¿owego daje kilka
innych przewag. Szkolenie zawodowe jest od
pocz¹tku powi¹zane z prac¹. M³ody cz³owiek od
pierwszej klasy ma status pracownika przyuczaj¹cego
siê do zawodu, a co za tym idzie – od pocz¹tku
otrzymuje wynagrodzenie. Ma te¿ umowê o pracê i
pe³ne ubezpieczenie. A skoro zarabia – szybko staje
siê samodzielny, a przynajmniej samodzielniejszy.
Nauka w szkole pierwszego stopnia koñczy siê po
trzech latach, a uczeñ nie musi szukaæ pracy –
pozostaje pracownikiem firmy, w której przyucza³ siê
do zawodu. Istotny jest równie¿ sam fakt rozpoczêcia
regularnej pracy ju¿ po trzech latach nauki, kiedy
rówieœników, którzy wybrali kszta³cenie ogólne,
czekaj¹ kolejne lata studiów.
Jest te¿ coœ, co mo¿e wydawaæ siê pewn¹
niedogodnoœci¹, bo praca wi¹¿e siê z tym, ¿e uczeñ
nie ma wakacji. Zamiast tego ma prawo do urlopu –
38 dni w roku w pierwszym roku nauki.
– Szko³y kszta³c¹ce zawodowo i bran¿owo
dzia³aj¹ we wszystkich miastach powiatowych w
regionie, a tak¿e poza nimi – mówi dyrektor
CWRKDiZ w Pile. – Dwie z nich – w Starej £ubiance
i Z³otowie – s¹ jednostkami Samorz¹du
Województwa Wielkopolskiego. Wielkopolskie
Samorz¹dowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej
£ubiance kszta³ci przysz³ych ogrodników i
florystów, mechaników i operatorów maszyn i
pojazdów rolniczych oraz cukierników. Prowadzi
te¿ klasê specjaln¹, w której ucz¹ siê przyszli
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pracownicy obs³ugi hotelowej. Z kolei z³otowskie
Wielkopolskie Samorz¹dowe Centrum Kszta³cenia
Zawodowego i Ustawicznego to pomys³ na zmianê
w ¿yciu dla doros³ych, którzy – na przyk³ad –
wypalili siê zawodowo. W szkole przy Szkolnej w
Z³otowie mog¹ znaleŸæ swoje nowe zawodowe ¿ycie.
Marzec 2020. Kolejny rocznik m³odych ludzi stoi
przed wyborem, z którego konsekwencji czêsto nie
zdaj¹ sobie sprawy. Za kilka tygodni koniec szko³y
podstawowej i… Co dalej? – M³odzie¿ nadal
preferuje kszta³cenie ogólne i – w dalszej kolejnoœci
– studia. I nie ma w tym wyborze nic z³ego – mówi
doradca zawodowy CWRKDiZ w Pile. – Zachêcamy
natomiast do przyjrzenia siê mo¿liwoœciom, jakie
daje kszta³cenie zawodowe i bran¿owe. Ta droga
daje mo¿liwoœæ przekucia w³asnej pasji w zawód. A
nie ma w zawodowym ¿yciu nic lepszego ni¿ praca,
któr¹ siê po prostu lubi. Ze wszystkimi swoimi
atutami, to w³aœnie droga zawodowa mo¿e okazaæ
siê trafnym wyborem, zgodnym z indywidualnymi
predyspozycjami.
Wa¿n¹ rolê w wyborach m³odzie¿y pe³ni¹ rodzice,
choæ czêsto robi¹ to nieœwiadomie. – Istotne, by nie
kierowaæ siê swoimi ambicjami – mówi Ewa
Krupka-Zarêba. – Wsparcie rodziców jest bardzo
wa¿ne na starcie w zawodowe ¿ycie. Uczniowie
maj¹ mo¿liwoœæ poznania zawodowych realiów i
dotkniêcia pracy na wydarzeniach takich jak „Noc
Zawodowców”. Z uczniami pracuj¹ tak¿e doradcy
zawodowi w szko³ach m.in. prowadz¹c warsztaty
„Koñczysz szko³ê i co dalej?” czy „Wchodzê na rynek
pracy”. To oni pomagaj¹ rozpoznaæ indywidualne
predyspozycje i preferencje. Praca z nimi czêsto
uœwiadamia m³odym ludziom to, co faktycznie
chcieliby robiæ w ¿yciu. Na pewno wybór typu „idê
tam, bo idzie kole¿anka” jest najbardziej ryzykown¹
ze wszystkich mo¿liwych decyzji.
Doradcy zawodowi czekaj¹ na stoj¹c¹ przed
zawodowym wyborem m³odzie¿, a tak¿e na rodziców,
w biurze Centrum Wsparcia Rzemios³a, Kszta³cenia
Dualnego i Zawodowego w Pile przy Bydgoskiej 21 w
Pile (na drugim piêtrze). Na indywidualne
konsultacje, podczas których doradca zawodowy –
dziêki testom i rozmowom – pomo¿e uczniowi
rozpoznaæ predyspozycje, oraz zapozna go z ofert¹
szkó³ i potrzebami rynku pracy, mo¿na umówiæ siê
pod numerem 67 307 00 05.

Kontakt:

ul. Bydgoska 21 (II piêtro, pok. 223)
64-920 Pi³a
tel. 67 307 00 05
www.cwrkdiz.pila.pl
www.facebook.com/cwrkdiz.pila/
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Siedlisko

Fot. Marcin Maziarz

z jeziorem w tle
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Poranna kawa na s³onecznym tarasie?
Jesienne spotkanie z przyjació³mi przy
¿ywym ogniu? K¹piel w czystym
jeziorze przy prywatnym pomoœcie?
Jest w regionie takie miejsce, choæ
pocz¹tek tej historii to przypadek.
Jednak tylko pocz¹tek, bo obecny
kszta³t domu i otoczenia to
dopracowywany przez lata projekt.
Nad Jeziorem Wapieñskim powsta³a
prawdziwa oaza spokoju. Miejsce, w
którym naprawdê mo¿na cieszyæ siê
¿yciem. I… w³aœnie mo¿na w nim
zamieszkaæ.
Przypadek wydarzy³ siê prawie dwadzieœcia lat
temu. Pani Danuta – gospodyni tego wyj¹tkowego
domu – pracowa³a w pilskim biurze og³oszeñ
regionalnego dziennika. Pewnego dnia ktoœ przyszed³
zamieœciæ og³oszenie o sprzeda¿y dzia³ek w okolicy
G³ubczyna w gminie Krajenka. – Mieszkaliœmy
wtedy w Pile, na siódmy piêtrze – wspomina. –
Lubimy naturê i miejsca, w których mo¿na z³apaæ z
ni¹ kontakt.
Pan Piotr dodaje: – Dobrze znaliœmy Jezioro
Wapieñskie, bo przyje¿d¿aliœmy nad nie latem.
Zamiast pchaæ siê na zat³oczone P³otki czy
Piaszczyste, woleliœmy tê trawiast¹ pla¿ê w
Rogownicy. Tam zawsze by³o spokojniej. W tamtych
czasach osiedle nad jeziorem dopiero zaczyna³o
powstawaæ – pojawia³y siê pierwsze domy. Kiedy
Danka wróci³a do domu, opowiedzia³a o tym
og³oszeniu i wyt³umaczy³a w którym to jest mniej
wiêcej miejscu, pojechaliœmy na rekonesans.
Dzia³ka wygl¹da³a zupe³nie inaczej ni¿ dziœ – ros³a
na niej jedynie trawa, nie by³o drzew ani krzewów.
Decyzja o kupnie pierwszych 700 metrów
kwadratowych zapad³a szybko, jednak o budowie
domu obecni w³aœciciele postanowili dopiero trzy lata
póŸniej. Pan Piotr wspomina tamten wieczór: –
Temat pojawi³ siê w rozmowie niespodziewanie.
Dzieci by³y na studiach, my – oboje po
czterdziestce… Po co mamy co roku wyje¿d¿aæ pod
namiot, skoro mamy swój kawa³ek ziemi nad
jeziorem, piêtnaœcie kilometrów od domu?
Kolejna decyzja nie by³a ³atwa, bo mia³a
zdecydowaæ o tym, jak potoczy siê rodzinne ¿ycie.
Budowaæ dom rekreacyjny na lato, czy postawiæ
solidny dom i uciec z Pi³y? Górê wziê³a mi³oœæ do
natury i pañstwo Danuta i Piotr postanowili, ¿e osi¹d¹
nad jeziorem, kwadrans drogi od miasta. Rok póŸniej
przeprowadzili siê do nowego domu w szczerym polu.
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Takie po³o¿enie okaza³o siê kluczowym atutem.
Jest nim równie¿ dziœ, mimo ¿e w s¹siedztwie
powsta³o kilka kolejnych domów. – Rano siadamy
przed domem z kubkiem kawy i mamy National
Geographic na ¿ywo – mówi pan Piotr. – S³ychaæ
jak nad jeziorem rechocz¹ ¿aby, jak ptactwo budzi
siê do ¿ycia, wko³o domu lata wszystko co ¿yje.
Widaæ dzik¹ zwierzynê.
Dom jest przytulny. Parter to czêœæ dzienna.
Piêtro zosta³o zagospodarowane jako prywatna
przestrzeñ gospodarzy, choæ znajduj¹ siê tam tak¿e
sypialnie dla goœci. Dom ma wszystkie instalacje
potrzebne do ¿ycia: w³asne ujêcie wody g³êbinowej,
ogrzewanie kominkiem z p³aszczem wodnym oraz –
zamiennie – gazowe, kanalizacjê i dostêp do sieci
œwiat³owodowej. Mo¿na korzystaæ z wszelkich atutów
¿ycia na uboczu, pozostaj¹c w bie¿¹cym kontakcie z
cywilizacj¹.
Sama dzia³ka rozrasta³a siê przez lata. Z
pocz¹tkowych 700 metrów kwadratowych zrobi³o siê
pó³ hektara. To, co fascynuje najbardziej, mo¿na
znaleŸæ w³aœnie tutaj: teren z piêknie
zagospodarowanego ogrodu niepostrze¿enie
przechodzi w prawdziwy las sosnowy. Przy czym
s³owo „niepostrze¿enie” nale¿y czytaæ dos³ownie.
Idziesz po równo przystrzy¿onej trawie, wœród
starannie pielêgnowanych drzew i krzewów, i nagle
orientujesz siê, ¿e rozgl¹dasz siê za grzybami. Tych w
leœnej czêœci nieruchomoœci nie brakuje –
ubieg³oroczny sezon grzybowy zaowocowa³ ponad
osiemdziesiêcioma prawdziwkami. Leœna polana –
bo i takie miejsce siê znalaz³o – jest tak¿e
przestrzeni¹ wypoczynku. – Od wiosny do jesieni
wypoczywamy tam w czasie upa³ów – opowiada o
¿yciu w siedlisku nad jeziorem pani Danuta. –
Siedzimy w œrodku lasu, oddychaj¹c naturalnymi
sosnowymi olejkami. No i tu nie ma pracy, bo las
urz¹dza siê sam. Zostawiliœmy go naturze.
Czêœæ ogrodowa zosta³a zaprojektowana tak, by –
choæ zagospodarowana – nie wymaga³a pracy od
rana do wieczora. – Teren bezpoœrednio przy domu,
to mia³ byæ taki park – opowiada pani Danuta. – Nie
nale¿ê do osób, które chc¹ poœwiêcaæ utrzymaniu
domu ka¿d¹ chwilê, wiêc w g³owie mia³am jedno:
¿eby ogród nie wymaga³ ciê¿kiej pracy, ¿ebym
cieszy³a siê z tego miejsca, ¿ebym mog³a
wypoczywaæ, a nie tylko przy nim pracowaæ.
Centrum ¿ycia towarzyskiego jest du¿a wiata z
robi¹cym wra¿enie paleniskiem rozmiarów
niewielkiego pieca chlebowego. – Najpierw mia³ tu
byæ gara¿, ale mieszkaj¹c w bloku mieliœmy gara¿
pod domem i… rzadko z niego korzystaliœmy –
t³umaczy tê zmianê pan Piotr. – To by³o miejsce na
„przydasie”. Auta s¹ coraz lepsze, zimy – coraz
l¿ejsze. Szkoda by³o nam miejsca na gara¿, z
którego pewnie i tak byœmy nie korzystali.
Pomyœleliœmy, ¿e taka wiata biesiadna bêdzie jak
znalaz³, a zainspirowa³o nas miejsce naszej
nie¿yj¹cej ju¿ szkolnej kole¿anki. Mieszka³a w
leœniczówce na LubelszczyŸnie. Mia³a w³aœnie tak¹
wiatê z osikowym gontem, z wolimi oczkami na
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dachu. Tak nam siê to spodoba³o, ¿e wziêliœmy od
niej namiar na firmê, która tê wiatê zbudowa³a, no i
tê nasz¹ stawiali równie¿ cieœle z Lubelszczyzny.
Palenisko o du¿ym przekroju zapewnia ciep³o w
czasie biesiad nawet w ch³odne, jesienne dni. Z kolei
latem wiata daje przyjemny cieñ.
Lokalizacja i otoczenie nieruchomoœci sprzyjaj¹
wypoczynkowi – zarówno aktywnemu, jak i
leniwemu. Mo¿na jeŸdziæ rowerem, spacerowaæ po

lesie i polnych drogach, ciesz¹c siê swojskimi
krajobrazami i cisz¹ przerywan¹ jedynie przez dzikie
ptaki (g³ównie ¿urawie). Mo¿na te¿ korzystaæ z
wypoczynku nad jeziorem, bo gospodarze
nieruchomoœci zadbali o budowê prywatnego,
legalnego pomostu. Jezioro Wapieñskie jest znane z
czystej wody, a to wyj¹tkowe siedlisko znajduje siê
tu¿ przy jego pó³nocno-wschodnim krañcu.
Zamykany pomost jest wyposa¿ony w schody z

Wspólnie z KZ Nieruchomoœci opowiadamy o wyj¹tkowych miejscach
Trafiliœmy na siebie – tak jak pañstwo Danuta i Piotr na swoje dzisiejsze miejsce w œwiecie – przypadkiem. I to tyle w kwestii
przypadków we wspó³pracy Magazynu67 i KZ Nieruchomoœci. Choæ zawodowo robimy zupe³nie ró¿ne rzeczy, to podobnie
czujemy œwiat w którym ¿yjemy, podobnie inspirujemy siê regionem i podobne wartoœci kieruj¹ nami, kiedy chodzi o biznes.
KZ Nieruchomoœci to profesjonaliœci na rynku poœrednictwa nieruchomoœci. Wnosz¹ powiew œwie¿oœci na lokalny rynek,
oferuj¹c – poza najwy¿szej jakoœci serwisem i wysok¹ polis¹ ubezpieczeniow¹ – to „coœ”, dziêki czemu staj¹ siê dobrymi
znajomymi swoich klientów. Magazyn67 to z kolei historie inspirowane regionem, jego czekaj¹cymi na odkrycie ludŸmi i
zak¹tkami – takimi jak siedlisko nad Jeziorem Wapieñskim. Je¿eli chcesz pokazaæ swoj¹ wyj¹tkow¹ nieruchomoœæ w jedynym
takim magazynie w regionie, zadzwoñ pod 791 84 74 52 lub napisz: marcin@magazyn67.pl. Albo powierz jej sprzeda¿
ekspertom z KZ Nieruchomoœci: www.kznieruchomosci.pl.

Materia³ przygotowany wspólnie z partnerem

39

Fot. KZ Nieruchomoœci

nieruchomoœci

blachy nierdzewnej, wiêc problemu nie stanowi
wejœcie zarówno do wody, jak i do ³odzi. Choæ
oczywiœcie mo¿na po prostu korzystaæ ze s³oñca,
niekoniecznie samotnie… Pomost ma a¿ 22 metry
kwadratowe powierzchni.
Mo¿na te¿ wêdkowaæ, licz¹c na z³owienie uklei,
p³oci, krasnopiórki, okonia, sandacza, lina,
szczupaka, leszcza, karasia… Lista gatunków, które
wymienia pan Piotr, jest d³uga. Zdarzaj¹ siê te¿
wyj¹tkowe okazy. – Nie jestem zapalonym
wêdkarzem, ale uda³o mi siê z³owiæ szczupaka,
który mia³ metr i trzy centymetry d³ugoœci. Gdyby
nie s¹siad, który podp³yn¹³ z podbierakiem, nie
da³bym rady go wyci¹gn¹æ.
Co istotne, Jezioro Wapieñskie objête jest stref¹
ciszy. Mo¿na po nim p³ywaæ kajakami, ³odziami
wios³owymi lub z silnikami elektrycznymi.
Warto jeszcze wspomnieæ o mini-sadzie, w którym
roœnie ca³y przekrój gatunków drzew owocowych.
Choæ tu pañstwo Danuta i Piotr musieli daæ
pierwszeñstwo jednemu z s¹siadów. Na wzgórzu w
s¹siedztwie rozci¹ga siê trzyhektarowa winnica, która
– szczególnie latem i wczesn¹ jesieni¹ – nadaje
okolicy uroku kojarz¹cego siê z po³udniem Europy. –
Mamy wko³o siebie wspania³ych ludzi – koñczy
opowieœæ pan Piotr. – Lubimy spotkaæ siê szczególnie

letni¹ por¹, usi¹œæ przy ognisku albo przy grillu,
porozmawiaæ, poœmiaæ siê, napiæ siê dobrego wina…
I nawet przy dobrym s¹siedztwie, ka¿dy doceni
prywatnoœæ. A ta w siedlisku nad Jeziorem
Wapieñskim jest zapewniona. Wszystkie dzia³ki s¹
stosunkowo du¿e, a domy na nich zosta³y zbudowane
daleko od ogrodzenia. Reszty dope³nia wysoki, gêsty
¿ywop³ot. Jest intymnie. Prawdziwy chill nad
jeziorem.
Tê wyj¹tkow¹ nieruchomoœæ znajdziecie w ofercie
biura KZ Nieruchomoœci: www.kznieruchomosci.pl.

Kontakt:

ul. Sikorskiego 80
64-920 Pi³a
tel. 884 089 777
www.facebook.com/KittelZamojda
www.kznieruchomosci.pl
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Po pilsku o ¿u¿lu. Drukiem

Wojtek Dró¿d¿ – encyklopedia pilskiego ¿u¿la – napisa³ i
w³asnym sumptem wyda³ ksi¹¿kê o historii czarnego
sportu w mieœcie. Nie ma w niej ani jednej tabeli
wyników. S¹ za to miêsiste, pe³ne ludzkich emocji
historie do poch³oniêcia jednym tchem nawet przez
kogoœ, kto za ¿u¿lem nie przepada.
Jest w historii pilskiego ¿u¿la coœ czego nie
wiesz?
Jest bardzo du¿o takich rzeczy. Najmniej wiem o
starej Polonii – tej, która istnia³a do roku 1967. Tam
w³aœciwie s¹ bia³e plamy, dziœ ju¿ chyba nie do
wype³nienia. Najbardziej ¿a³ujê, ¿e nie mam
konkretnych dat dotycz¹cych ¿u¿lowej historii
stadionu przy Mickiewicza. Wiem, ¿e tam ¿u¿el siê
zaczyna³, ¿e tam by³y wyœcigi, ale nie ma ¿adnych
konkretnych informacji dotycz¹cych tego co siê tam
dzia³o. ¯u¿el przy Mickiewicza to koñcówka lat
czterdziestych i pocz¹tek piêædziesi¹tych, ale nie
wiemy dok³adnie kto, dok³adnie kiedy. S¹ to bardzo
wybrakowane dane. Nie ma ¿adnych kronik z
informacjami, a przynajmniej do takich nie dotar³em.
Œwiadkowie tamtych wydarzeñ w wiêkszoœci ju¿ nie

¿yj¹. Wszystko co
tam siê dzia³o, dziœ
pozostaje tajemnic¹.
O tym
wspó³czesnym ¿u¿lu, po 1992 roku,
wiem zdecydowanie wiêcej, ale te¿ media by³y
bardziej aktywne. Istnia³ ju¿ Tygodnik ¯u¿lowy,
wielu œwiadków wspomina te informacje, wiêc tutaj
trudno mówiæ o czymœ, ¿e zaginê³o.
A ten czas, kiedy nie by³o klubu, nie by³o
rozgrywek ligowych, ale zawody jednak siê
odbywa³y? Lata osiemdziesi¹te?
A tak¿e siedemdziesi¹te. By³y d³u¿sze przerwy –
na przyk³ad piêæ lat bez ¿u¿la i jakiœ turniej, potem
znowu trzy lata przerwy i dwa turnieje. Te informacje
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pozyskiwa³em te¿ z prasy, bo zdawkowe notki na ten
temat ju¿ by³y. Tutaj braki s¹ ju¿ mniejsze. Ale ca³y
czas mo¿na powiedzieæ, ¿e do 1992 roku ¿u¿el w Pile
by³ bardzo s³abo opisany.
To ile dni spêdzi³eœ w bibliotekach?
Pilska biblioteka po¿yczy³a mi p³yty ze skanami
„Ziemi Nadnoteckiej” i innych gazet. Przejrza³em je
doœæ dok³adnie w domu. Popyta³em te¿ w muzeach,
ale kluczowym Ÿród³em byli ludzie. Od pocz¹tku do
ksi¹¿ki podchodzi³em w ten sposób, ¿e przede
wszystkim bêdê pyta³ ludzi, a statystyki odk³adam na
bok. Kto mia³ siê nimi zaj¹æ, ju¿ siê zaj¹³, zrobi³ tyle
ile da³o siê zrobiæ, i ja tego na pewno nie przebijê.
Zreszt¹ s¹ dwaj – trzej historycy, którzy bardzo
skrupulatnie ten temat badaj¹. Ale nikt do tej pory
nie spisa³ wspomnieñ ludzi, którzy pamiêtaj¹ ten
dawniejszy ¿u¿el, ten wspó³czesny ¿u¿el i dlatego to
by³ mój pomys³ na ksi¹¿kê.
Wspomnia³eœ o muzeach… W jakich
muzeach mo¿na znaleŸæ fakty dotycz¹ce
historii ¿u¿la?
Nie mo¿na. W Muzeum Okrêgowym, do którego
celowa³em – i od tej historii zaczynam ksi¹¿kê –
poszed³em do pana Ziemowita NiedŸwieckiego.
Powiedzia³ ¿yczliwie, ¿e sprawdzi, i rzeczywiœcie
sprawdza³ i on, i pracownik muzeum. Nie by³o nic. To
by³ mój jedyny pomys³, ale ca³e szczêœcie, ¿e do
Muzeum Okrêgowego skierowa³em siê ju¿ po
przejrzeniu Ziemi Nadnoteckiej, gdzie sporo tych
informacji by³o.
Jak dawno zacz¹³eœ prace nad ksi¹¿k¹?
Dok³adnej daty nie pamiêtam. Przypuszczam, ¿e
to by³a zima 2018 roku. Skoñczy³em pisaæ w
paŸdzierniku 2019 roku, kiedy by³a jeszcze spora
nadzieja, ¿e ligowy ¿u¿el w Pile przetrwa. Dlatego
koñcówka jest optymistyczna. Napisa³em, ¿e ¿u¿el
przetrwa³ najtrudniejszy czas w ostatnich miesi¹cach,
i bêdzie nadal istnia³. Kiedy ksi¹¿ka by³a ju¿
wydrukowana, by³o wiadomo, ¿e jest inaczej, ale nie
mog³em tego ju¿ zmieniæ. Z perspektywy czasu
uwa¿am, ¿e nawet nie by³o potrzeby tego zmieniaæ,
bo mo¿na to odebraæ trochê metaforycznie.
Pisanie i korekta zajê³y pó³tora roku, a póŸniej
jeszcze miesi¹c z hakiem – praca drukarska.
Naiwne pytanie, którego pewnie siê
spodziewasz: dlaczego?
Lubiê ¿u¿el, ale o tym wiesz. Lubiê ¿u¿el i – to z
kolei zabrzmi górnolotnie, ale to prawda – wiem, ¿e
odchodzimy, nigdy nie wiemy kiedy odejdziemy, i
pewnych rzeczy – je¿eli ich nie zrobimy – nikt po nas
nie zrobi. A poniewa¿ sporo osób, które interesuj¹ siê
¿u¿lem, motywuje mnie, pytaj¹c o ró¿ne rzeczy,
wczeœniej nagrywa³em programy ¿u¿lowe… Trochê
tej wiedzy mam i to mnie nakrêca³o.
Poza tym pisanie tej ksi¹¿ki nie by³o dla mnie
¿adnym problemem. Wiedzia³em co chcê pisaæ,
wiedzia³em czego szukaæ, mia³em to w g³owie mniej

wiêcej pouk³adane. Chodzi³o tylko o to, ¿eby to
napisaæ w miarê ciekawie dla czytelnika.
Coœ ciê w trakcie pisania zaskoczy³o?
Wszystkie rozmowy by³y zaskakuj¹ce, poniewa¿
koncentrowa³em siê na ciekawostkach. Oczywiœcie
niektórzy rozmówcy mówili o tym, o czym dobrze
wiedzia³em, ale ka¿dy z nich dok³ada³ coœ od siebie.
Czyli opowiada³, ¿e na przyk³ad w 1999 na meczu
Polonii o Mistrzostwo Polski, by³ z wujkiem, który na
okr¹g³o pali³ papierosy. Takie rzeczy pisa³em…
Koloryt.
W³aœnie dlatego takich historii nie wymazywa³em.
Wymaza³em opowieœæ kolegi o tym jak jecha³ na
dalek¹ wycieczkê ¿u¿low¹. Zastawili ca³e wyjœcie z
autobusu i nie mieli jak siusiaæ… Nie powiem co
robili. Ale takie informacje te¿ siê przewija³y i pewne
rzeczy trzeba by³o odsiaæ. Natomiast takich barwnych
historii jest du¿o.
Czego sam siê dowiedzia³eœ z tej „twardej”
historii.
„Twarda” historia, któr¹ poznawa³em, to przede
wszystkim data pierwszego meczu ¿u¿lowego. Kiedyœ,
dawno, dawno temu trafi³em na tê informacjê w
Tygodniku ¯u¿lowym, ale odœwie¿y³em j¹ sobie i
bardzo mnie urzek³a. Pierwsze zawody ¿u¿lowe w
Pile odby³y siê prawdopodobnie w lipcu 1949 roku –
bodaj 24 lipca. To jest taka informacja, której siê nie
podaje. W powszechnym obiegu mówi siê, ¿e ¿u¿el
istnieje w Pile od 1947 roku. Ja jednak bardziej
wierzê tej informacji, ¿e by³ to rok 1949.
Wszystkie – bez wyj¹tku – informacje o starym
¿u¿lu, na które natrafi³em w gazetach, by³y dla mnie
niebywa³ymi pere³kami. One pachn¹ inaczej, i to jest
coœ, czego nie wiedzia³em.
No i trzecia sprawa, o której warto powiedzieæ:
rodzina Rutkowskich. Œwiêtej pamiêci Wies³aw
Rutkowski to by³a najwiêksza s³awa pierwszego etapu
pilskiego ¿u¿la. Jego wnuk £ukasz podzieli³ siê ze
mn¹ dyplomami dziadka – uda³o siê je zeskanowaæ i
s¹ dodatkiem do ksi¹¿ki. To te¿ s¹ dane, których –
tak myœlê – nigdzie bym nie zdoby³.
Bêdzie ci¹g dalszy?
Pewnie nie za mojej kadencji. Nie dlatego, ¿e nie
wierzê, ¿e ¿u¿el w Pile przetrwa. Wierzê. Pewnie bêd¹
k³opoty, mo¿e rok, mo¿e kilka lat, ale nie poddamy
siê. Jednak myœlê, ¿e ¿eby zebraæ tak¹ bazê
informacji jak w tej ksi¹¿ce, musia³oby min¹æ ze
trzydzieœci lat. Nie wiem czy dotrwam do tego czasu.
Ale poniewa¿ lubiê tê robotê, je¿eli uda mi siê
napisaæ coœ nienudnego, to zrobiê coœ. Mo¿e mniej
¿u¿lowego, a bardziej ¿yciowego, mo¿e coœ
¿u¿lowego, ale mniej pilskiego… Myœlê, ¿e bêdê pisaæ
dalej.
Post scriptum rozmowy: niestety, nak³ad ksi¹¿ki „Po
pilsku o ¿u¿lu” zosta³ ju¿ wyczerpany.
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Przedwioœnie. Polna droga w okolicy
Starej £ubianki. Fot. Marcin Maziarz

Koniec zimy. Pocz¹tek wiosny. S³oñce delikatnie muskaj¹ce
twarz. Po ciemnych miesi¹cach miêdzy prac¹ i domem, chce
siê wyjœæ. I doœwiadczyæ ciszy. Wsiadasz w auto, ruszasz przed
siebie. Za miasto. Skrêcasz w boczn¹ drogê. Tak¹, na której
jeszcze ciê nie by³o. Zatrzymujesz siê w mniej lub bardziej
losowym miejscu.

Wysiadasz. Opierasz siê o auto albo idziesz przed siebie,
wystawiaj¹c twarz do s³oñca. Rozpoœcierasz rêce, wci¹gasz
powietrze do p³uc. Mimo s³oñca jest jeszcze lekko ch³odne.
Mo¿e nawet odrobinê czuæ w nim zapach mrozu. Bo przecie¿
mróz ma zapach. Œwie¿e powietrze przyjemnie ³askocze w
nozdrzach, daje siê odczuæ gdzieœ w œrodku, w koñcu dociera
do dna p³uc. Promienie s³oñca ³agodnie g³aszcz¹ ciê po
twarzy.
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Boczne œcie¿ki.
Znajdziesz ciszê,
ale mo¿esz siê zakopaæ

W uszach dzwoni cisza. Nawet je¿eli przerywana krzykiem
ptaków, to nadal cisza. Daleko od miasta przestrzeñ brzmi
inaczej. I pachnie inaczej. Tutaj czujesz, ¿e mo¿esz zanurzyæ siê
w œwie¿oœci, poczuæ wolnoœæ – tê prawdziw¹, któr¹ masz w
g³owie. Której nie krêpuj¹ œciany. Jesteœ tylko ty, niebo, ziemia,
s³oñce i przestrzeñ. Dooko³a zielonoœæ, œwie¿oœæ, któr¹ widaæ
na pierwszy rzut oka. ¯ycie siê odradza, by za chwilê
wybuchn¹æ. Ten moment cieszy najbardziej.

Uwa¿aj tylko, by siê nie zakopaæ. Polne drogi nasi¹kniête
przedwiosennymi deszczami, bywaj¹ zdradliwe – mog¹ nagle
zmieniæ siê w grz¹skie b³oto, z którego ratunkiem bêdzie
telefon do przyjaciela albo spacer do najbli¿szej wsi w
poszukiwaniu traktora z kierowc¹. Ale to tylko przygoda. A¿
przygoda. Wczesna wiosna jest po to, by czerpaæ z niej ca³ym
sob¹. Tak¿e przygody.
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7 powodów,
by przyjechaæ
do nas w 2020
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Pewnie znasz ten stary dowcip „motywacyjny”,
opowiadany kiedyœ na szkoleniach dla
przedstawicieli handlowych (znam z autopsji). Dwaj
sprzedawcy butów zostali wys³ani na afrykañsk¹
prowincjê. Pierwszy wróci³ zmartwiony: „to s³aby
rynek, nikt tam nie nosi butów”. Drugi wróci³ w
doskona³ym humorze: „to fantastyczny rynek, nikt
tam nie nosi butów!”.
To dowcip trochê o nas, a raczej o naszym
regionie. O tym, co sami myœlimy o sobie. Od paru lat
w Magazynie67 i nie tylko, staram siê byæ tym
drugim sprzedawc¹ butów. To oczywiste, ¿e nie
mamy zabytków Krakowa. Prawdê mówi¹c zabytków
nie mamy prawie wcale. Z oczywistych przyczyn nie
mamy te¿ gór ani dostêpu do morza. Mamy za to na
wyci¹gniêcie rêki lasy, jeziora, rzeki w ich
naturalnych korytach i puste przestrzenie. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e „mamy wielkie nic”. Nie mamy czym
przyci¹gn¹æ? Wrêcz przeciwnie, choæ nie ka¿dego.
Tak jak nie ka¿dego jest w stanie przyci¹gn¹æ
Kraków, Mielno czy Zakopane.
Nasz region nigdy nie bêdzie produktem
turystycznym dla masowego klienta wakacyjnego –
tego, który szuka letniej rozrywki w Mielnie czy
W³adys³awowie. Je¿eli szukaæ gdzieœ naszej
konkurencji, to na wschodzie Polski – w regionie nad
Bugiem, Narwi¹, ewentualnie… w Bieszczadach.
Pomyœla³eœ, ¿e zwariowa³em? Jasne, gór nie mamy i
w daj¹cej siê przewidzieæ perspektywie mieæ nie
bêdziemy. Ale…
Chodzi o target. O ludzi, którzy w tych miejscach
szukaj¹ spokoju, niezadeptanych œcie¿ek, którymi
mo¿na wêdrowaæ w rytmie slow, dzikich miejsc, w
których mo¿na przysi¹œæ, wci¹gn¹æ powietrze i
wystawiæ twarz do s³oñca. Trudno znaleŸæ te atuty w
Bieszczadach, które w sezonie ¿yj¹ ju¿ masow¹
turystyk¹. Wschód Polski staje siê coraz
popularniejszym celem turystyki. Za to kilka
regionów nadal czeka na odkrycie. Wœród nich – nasz
– nad Gwd¹ i Noteci¹. Czym mo¿emy powalczyæ o
turystów?

Wiem, wiem. JeŸdzi siê nad morze,
w góry i na Mazury, wzglêdnie w
Bory Tucholskie i do Krakowa. Do
nas nie ma po co, bo nie ma
niczego. I to jest pierwszy i
najwa¿niejszy powód, dla którego
warto do nas przyjechaæ! Przeka¿
znajomym z Warszawy! ;)

Nie ma niczego
To nasz podstawowy atut. Nie ma niczego i
dlatego jest miejsce do uprawiania nieskrêpowanej
turystyki, odkrywania miejsc nieodkrytych, cieszenia
siê byciem. A tak¿e do prawdziwego wypoczynku.
Ciszy wystarczy dla ka¿dego.

Fot. Marcin Maziarz

Kolor Roku 2020 Pantone® mamy w naturze
Pantone og³osi³ kolorem roku 2020 Classic Blue.
To ten odcieñ niebieskiego, który ogl¹damy w czasie
letniego zmierzchu, kiedy s³oñce jest ju¿ za
horyzontem, ale jeszcze rozœwietla niebo. U nas
widaæ go doskonale, kiedy stoisz gdzieœ w polu, przy
bocznej drodze i po upalnym dniu delektujesz siê
wieczornym spektaklem natury. To czas i miejsce, w
którym doskonale s³yszysz siebie i cieszysz siê, ¿e
jesteœ – po prostu.
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W Warszawie (i innych du¿ych miastach) nikt nie
wie gdzie jesteœmy
No, w Poznaniu i Bydgoszczy wiedz¹. Ale klasyk to
„To gdzie ty mieszkasz? W tym lesie?”. Je¿eli nie
chcesz, by ciê znaleŸli w czasie urlopu, przyje¿d¿aj na
pó³noc. Mamy tu nawet miejsca, w których nie ma
zasiêgu telefonii komórkowej, wiêc nikt nie bêdzie
mia³ prawa krêciæ nosem, ¿e nie odebra³eœ telefonu.
Mamy najbardziej klasyczne krajobrazy na œwiecie
(a przynajmniej w Polsce)
A oœwietlone popo³udniowym i wieczornym
œwiat³em wygl¹daj¹ ob³êdnie. Klasyczna w¹ska droga
obroœniêta og³owionymi wierzbami? Proszê bardzo.
£any zbo¿a ko³ysz¹ce siê na wietrze? Wystarczy
wyjechaæ za miasto. Podobnie jak do klasycznego
lasu sosnowego, który zachwyci ciê zapachem
wydobytym przez upa³. Jeziora z bia³ymi ¿aglami,
szeroka Dolina Noteci, Gwda, Rurzyca, P³ytnica,

przyjemnoœci i podró¿e

Dobrzyca i inne rzeki i rzeczki wij¹ce siê wœród pól,
³¹k i lasów. Idealnie wygl¹daj¹ zarówno z bliska,
kiedy ich dotykasz, jak i z paralotni czy samolotu,
kiedy odkrywaj¹ przed tob¹ swoje tajemnice, których
nie dostrze¿esz z ziemi.
Lasy i jeziora s¹ naszym bogactwem
Nie sam¹ cisz¹ cz³owiek ¿yje, a w koñcu
nadchodzi moment, w którym fajnie wyjœæ z ukrycia.
O tym, ¿e zabytków, morza i gór nie mamy – ju¿ by³o.
Mo¿na za to wyjœæ i ruszyæ w las, tak jak wyrusza siê
w góry. Mo¿na znaleŸæ siê nad jeziorem, których
mamy pod dostatkiem i delektowaæ siê wod¹,
¿aglami, pla¿¹… Jest co robiæ. Czasem trzeba tylko
zmieniæ perspektywê.
Mamy ca³kiem niez³¹ bazê noclegow¹
Naprawdê. W centrum Pi³y koñczy siê budowa
drugiego du¿ego hotelu, a nocleg w standardzie

przyjemnoœci i podró¿e
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Fot. Marcin Maziarz

hotelowym mo¿na znaleŸæ wszystkich miastach
powiatowych. Wysokiej jakoœci – trzy- i
czterogwiazdkowe – hotele dzia³aj¹ te¿ w mniejszych
miasteczkach i wsiach. Je¿eli ktoœ preferuje –
znajdzie domki campingowe nad jeziorami, a je¿eli
woli wypoczynek blisko natury – czeka solidna baza
gospodarstw agroturystycznych. Ka¿dy znajdzie
nocleg w stylu takim, jaki lubi.
Nikt nie zadepta³ nam regionu i pewnie prêdko siê
to nie wydarzy
Kiedyœ kolega z Poznania, zobaczywszy zdjêcie
przystani w Drzewoszewie, stwierdzi³, ¿e to klimat
Mazur z lat osiemdziesi¹tych, za którymi têskni. Nasz
region pozostanie kierunkiem niszowym – nie
powinniœmy spodziewaæ siê masowego ruchu
turystycznego. Ale to w³aœnie atut: nikt naszych
terenów nie zadepta³, ma³o kto je odkry³. I dlatego
jeszcze sporo jest do zrobienia.

Co zatem robiæ? Konsekwentnie budowaæ produkt
turystyczny obejmuj¹cy Krajnê Z³otowsk¹, region
nad Gwd¹ i Noteci¹, Pojezierze Wa³eckie i
Chodzieskie. A raczej zacz¹æ go budowaæ. Mo¿na
zacz¹æ od zmiany postrzegania samych siebie. Od
tego, ¿e nasze „wielkie nic” jest tym, co mo¿emy
sprzedaæ. ¯e chill, cisza, nawet miejsca w których nie
ma zasiêgu telefonii komórkowej, to nasz atut –
pierwsze sk³adowe produktu, na których mo¿emy
zacz¹æ budowaæ. Jasne, jest naprawdê du¿o do
zrobienia zarówno w kwestii infrastruktury
turystycznej, jak i tworzenia produktu. Ale pierwsze
co mo¿esz zrobiæ ju¿ dziœ, to zaprosiæ tu znajomych –
tych, którzy pracuj¹ w warszawskich, wroc³awskich, a
nawet poznañskich korporacjach, którzy cierpi¹ na
zabieganie, brak czasu dla siebie, wypalenie. W czasie
– nawet weekendowego – pobytu u nas znajd¹ czas,
przestrzeñ i ciszê, w której us³ysz¹ siebie, odpoczn¹, a
– kto wie – mo¿e nawet poczyni¹ pierwsze kroki do
zmiany?
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Materia³ przygotowany wspólnie z partnerem

przyjemnoœci i podró¿e

Fot. Marcin Maziarz

Dekobal razy dwa

Je¿eli na dowolnej pilskiej grupie na
Facebooku pada pytanie „gdzie kupiê
balony nape³nione helem?”, wiadomo,
¿e padnie duuuuuuu¿o odpowiedzi
„Dekobal na Kolbego”. Teraz ju¿ nie
tylko tam… Dekobal jest tak¿e w Vivo!
Magdalena Stankiewicz w balonowym biznesie
dzia³a od ponad dziesiêciu lat. Zreszt¹ nie tylko
balonowym, choæ balony to towar, którego sprzedaje
najwiêcej. Okr¹g³e, prostok¹tne, w kszta³cie cyfr,
gumowe, foliowe, na urodziny – pierwsze,
osiemnaste i szeœædzisi¹te – na imieniny, randkê,
œlub, studniówkê, po³owinki, g³adkie, w kropki, w
jednoro¿ce… Nie ma okazji, na któr¹ nie znalaz³aby
balonu. Najczêœciej od razu nape³nia go helem i
¿elem, dziêki któremu unosi siê przez tydzieñ, a
nawet d³u¿ej.
Ale to tylko czêœæ tego, z czego znany jest Dekobal.
Bo choæ wyrós³ „z balonów”, to dziœ zajmuje siê
kompleksow¹ opraw¹ uroczystoœci – zarówno tych
rodzinnych, przez biznesowe, a¿ do publicznych.
Bale, rocznice, otwarcia, targi, premiery… Wszêdzie,
gdzie w Pile i okolicy pojawiaj¹ siê okolicznoœciowe
dekoracje, wœród których jest du¿o balonów, z du¿ym
prawdopodobieñstwem mo¿na zgadywaæ, ¿e za
projektem i wykonaniem stoi Magda.

Choæ to, co lubi najbardziej, to œluby i wesela. I z
nimi jest kojarzona najczêœciej. M³ode pary, które
powierzaj¹ Dekobalowi wystrój swojej uroczystoœci,
maj¹ do wyboru szeroki wybór akcesoriów
wpasowuj¹cych siê na wesela w niemal ka¿dym stylu:
od glamour przez polsk¹ tradycjê po coraz
popularniejszy boho. Œcianki, oprawa miejsc pañstwa
m³odych, wystrój koœcio³a i sali weselnej, pokrowce
na krzes³a, oprawa sto³ów… Nawet je¿eli czegoœ nie
ma w magazynie (a ma naprawdê sporo), znajdzie i
sprowadzi.
Bywaj¹ te¿ okazje równie romantyczne, choæ
zdecydowanie bardziej kameralne… Bo która z
zakochanych pañ nie chcia³aby zobaczyæ przed
drzwiami domu wielkiego pud³a z czerwon¹ kokard¹,
z którego po otwarciu wylatuje kilkadziesi¹t
balonów? Romantyk z niego, no…
A je¿eli nie romantycznie, to… Rodzinnie lub
towarzysko. Bo dobra domówka jest jeszcze lepsza,
kiedy gospodarz zadba o wystrój. Albo zleci go
zawodowcowi. Tak samo zreszt¹, jak rocznicê,
urodziny czy przyjêcie komunijne.
Sprawianie, by ka¿da okazja mia³a odpowiedni¹
oprawê, okaza³o siê dla Magdy pomys³em na ¿ycie,
który pozwoli³ jej zostawiæ pracê w korporacji. Brzmi
jak marzenie? Spe³nione z nawi¹zk¹, bo od marca
Dekobal jest jeszcze bli¿ej. Do dobrze znanego adresu
przy Kolbego 13D/U4 w³aœnie doszed³ drugi:
Centrum Handlowe Vivo! Pi³a. Balony, kartki i inne
gad¿ety, które sprawi¹, ¿e ka¿da wyj¹tkowa okazja
bêdzie jeszcze bardziej kolorowa, znajdziecie teraz
tak¿e w najwiêkszym centrum handlowym w
regionie.
W nowej lokalizacji mo¿esz liczyæ na sprawn¹
obs³ugê, której zosta³a podporz¹dkowana tak¿e
lokalizacja na wyspie handlowej umiejscowionej
miêdzy Carrefourem i Przytuln¹: wpadasz po balony i
zajmuje to chwilê. Do starej lokalizacji na Kolbego
Magda zaprasza nadal, by przy kawie w spokoju
omówiæ szczegó³y wiêkszych projektów – na przyk³ad
weselnych.
Kontakt:

Dekobal
ul. Kolbego 13D/U4
64-920 Pi³a
tel. 501 450 785
www.facebook.com/dekobal/

Dekobal w Vivo!
ul. 14 Lutego 26
64-920 Pi³a
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Fot. Chroma Stock

Œlub weŸmiesz tam
gdzie sobie wymarzysz

Te nad oceanem ogl¹damy g³ównie w filmach, ale w Polsce tak¿e mo¿na wzi¹æ
œlub w (prawie) dowolnym miejscu. W ubieg³ym roku w Pile urzêdnicy udzielili
kilku œlubów poza Urzêdem Stanu Cywilnego. G³ównie w restauracjach, ale
zdarzy³a siê tak¿e uroczystoœæ w Parku Miejskim. Jak zorganizowaæ œlub w
wymarzonym miejscu?
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Kiedyœ nie by³o to tak oczywiste i w du¿ej mierze
zale¿a³o od interpretacji przepisów przez kierownika
Urzêdu Stanu Cywilnego. Dziœ prawo stanowi jasno:
mo¿na wzi¹æ œlub (cywilny) poza lokalem USC.
M³ode pary coraz œmielej korzystaj¹ z takiej
mo¿liwoœci. Co prawda nadal najwiêcej ma³¿eñstw
zawieranych jest w koœcio³ach, na drugim miejscu s¹
sale œlubów USC, ale w ubieg³ym roku w Pile siedem
par zdecydowa³o siê na œlubowanie w innym miejscu.
– Najczêœciej s¹ to restauracje, ale w historii
pilskiego USC mieliœmy jeden œlub w Parku
Miejskim – mówi Krystyna Podkowa, kierownik
Urzêdu Stanu Cywilnego w Pile.
To niewiele, bo pilski USC w ca³ym 2019
zarejestrowa³ oko³o 350. zawartych ma³¿eñstw.
Nie do ka¿dego miejsca mo¿na zaprosiæ
urzêdnika stanu cywilnego. Ustawa mówi, ¿e miejsce
musi zapewniaæ uroczyst¹ formê zawarcia
ma³¿eñstwa. Musi byæ tak¿e bezpieczne. – Za
ka¿dym razem sprawdzamy, czy miejsce spe³nia te
warunki – mówi Krystyna Podkowa. – W
restauracjach, które s¹ wybierane najczêœciej i
raczej powszechnie znane, nie ma problemów.
Natomiast w plenerze staramy siê zobaczyæ
wybrane miejsce wczeœniej.
Aby wzi¹æ œlub w plenerze lub w lokalu poza USC,
trzeba zacz¹æ od z³o¿enia w tym ostatnim wniosku.
Nie ma na to specjalnego druku – wniosek wystarczy
napisaæ na zwyk³ej kartce. Nale¿y okreœliæ miejsce,
datê i godzinê. Szczegó³y ustalane s¹ w czasie
rozmowy z kierownikiem urzêdu. Niestety, œlub poza
urzêdem wi¹¿e siê ze spor¹ op³at¹ – tysi¹c z³otych.
Op³ata jest okreœlona rozporz¹dzeniem i obowi¹zuje
w ca³ym kraju. Przy „zwyk³ym” œlubie (zarówno
cywilnym jak i konkordatowym) wnosi siê jedynie
wynosz¹c¹ 84 z³ote op³atê za sporz¹dzenie aktu
ma³¿eñstwa.
Co wa¿ne, ma³¿eñstwo mo¿na zawrzeæ w
dowolnym miejscu – niekoniecznie w gminie, w
REKLAMA

której zameldowane jest któreœ z przysz³ych
ma³¿onków. I tu drobny, acz istotny szczegó³. Œlubu
udzielaæ bêdzie urzêdnik stanu cywilnego gminy, na
terenie której zostanie zawarte ma³¿eñstwo. Je¿eli na
przyk³ad para z Pi³y chce pobraæ siê nad
malowniczym jeziorem Bytyñ Wielki, wszystkie
formalnoœci nale¿y uzgodniæ w USC w Miros³awcu,
bo na terenie Gminy Miros³awiec znajduje siê
miejsce, w którym zostanie udzielony œlub. Udzieli
go równie¿ miejscowy urzêdnik. Tak samo bêdzie w
przypadku œlubu w Zakopanem czy w Ko³obrzegu –
szczegó³y nale¿y ustaliæ na miejscu.
Dobra wiadomoœæ jest taka, ¿e najczêœciej nie
trzeba ponosiæ dodatkowych op³at za przygotowanie
uroczystoœci zawarcia ma³¿eñstwa w miejscach
publicznych. Najczêœciej nie oznacza jednak, ¿e
zawsze. Je¿eli para chcia³aby pobraæ siê w Parku
Miejskim czy na wyspie w Pile – wystarczy uzgodniæ
tak¹ uroczystoœæ z Zarz¹dem Dróg i Zieleni. Takie
uzgodnienie daje nam pewnoœæ, ¿e w wybranym
miejscu nie jest w tym samym czasie zaplanowane
inne wydarzenie, które mog³oby skutecznie zepsuæ
uroczystoœæ. Op³at nie bêdzie te¿ na przyk³ad na
P³otkach, je¿eli œlub mia³by odbyæ siê na pla¿y
(uzgodnienie z MOSiRem równie¿ konieczne), ale
je¿eli goœcie mieliby korzystaæ z wiaty, miejsca na
ognisko czy innych elementów infrastruktury, z
których korzystanie znajduje siê w oficjalnym
cenniku – trzeba je doliczyæ do bud¿etu uroczystoœci.
A gdyby ktoœ chcia³ nadaæ swojej uroczystoœci
szczególnie uroczystego charakteru, urzêdnika stanu
cywilnego mo¿e zast¹piæ miejscowy wójt, burmistrz
lub prezydent. Taka mo¿liwoœæ realnie istnieje w
Pile. Je¿eli para chce, by œlubu udzieli³ prezydent
miasta – wystarczy uzgodniæ to z Biurem Prezydenta
w Urzêdzie Miasta, i – oczywiœcie – wbiæ siê w
prezydencki kalendarz. Piotr G³owski co roku na
proœbê pañstwa m³odych udziela kilku œlubów
osobiœcie.
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5 miejsc w regionie
na sesjê œlubn¹ w 2020
S¹ ca³kiem blisko miejsca – ca³kiem zwyczajne i dobrze znane – w których
mo¿na stworzyæ sesjê œlubn¹, która na zawsze zostanie wam w pamiêci.
WyobraŸnia i wprawne oko fotografa to wszystko, czego wam potrzeba. Oto
piêæ propozycji miejsc w regionie, w których zrobicie niezapomnian¹ œlubn¹
sesjê fotograficzn¹.

Jezioro Bytyñ Wielki. Ale
nie z brzegu, a w czasie
rejsu. Wszystkie zatoczki,
odnogi i pomosty Bytynia
czekaj¹ na odkrycie przez
nowo¿eñców ¿¹dnych
wra¿eñ. Rejs po
najwiêkszym jeziorze
regionu doda waszej œlubnej
sesji wszystkiego czego jej
potrzeba: turkusu wody,
b³êkitu nieba, bieli ¿agli i
wiatru we w³osach. A kiedy
wieczorem s³oñce zacznie
zachodziæ za lasem, rozpêta
siê prawdziwa magia.

Fot. Marcin Maziarz

Fot. Marcin Maziarz

Dolina Noteci. Ci¹gle
niedoceniana, ci¹gle œwie¿a,
ci¹gle z czekaj¹cymi na
odkrycie miejscami na obu
brzegach. Takimi jak ta
niewielka, prawie dzika
przystañ ko³o Miasteczka
Krajeñskiego o zmierzchu.
Gdziekolwiek pojedziecie,
by mieæ Noteæ w tle, bêdzie
piêknie.
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Fot. Marcin Maziarz

Mniejsze, p³ytkie rzeki.
Co powiecie na brodzenie w
p³ytkim nurcie rzeki, w
œrodku lasu… Takie miejsca
znajdziecie na przyk³ad na
odcinkach Rurzycy,
P³ytnicy, Dobrzycy. Do tego
jasny piasek na dnie, s³oñce
przeœwituj¹ce miêdzy liœæmi,
mo¿e drewniany mostek w
tle… To bêdzie sesja
emanuj¹ca spokojem i
intymnoœci¹.

Fot. Marcin Maziarz

Sosnowy las. Miêkkoœæ
mchu, promienie s³oñca
bawi¹ce siê w chowanego
miêdzy drzewami… Zieleñ i
majestatyczne, wysokie
pnie dooko³a. Ta sesja
pachn¹ca lasem i brzmi¹ca
cisz¹ zostanie z wami na
zawsze.

Fot. Marcin Maziarz

Wrzosowiska
Okoneckie. Nieœmiertelne
jako t³o dla m³odych par. Co
roku w sierpniu prze¿ywaj¹
oblê¿enie pañ w bia³ych
sukniach i panów w
garniturach. Ale trudno siê
dziwiæ – ogromne po³acie
kwitn¹cych wrzosów s¹
idealnym t³em dla mi³oœci.
Szczególnie w œwietle
zachodz¹cego s³oñca.
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Fot. S³awek Nakoneczny

O sesji œlubnej
mo¿na pomyœleæ inaczej

Pami¹tka na ca³e ¿ycie – taka myœl towarzyszy planowaniu i wykonaniu œlubnej
sesji fotograficznej. Warto jednak rozejrzeæ siê wœród mo¿liwoœci – mo¿e siê
okazaæ, ¿e koszty sesji za granic¹ bêd¹ ni¿sze od wyobra¿eñ. O tym dlaczego o
sesji œlubnej warto pomyœleæ inaczej, opowiada fotograf S³awek Nakoneczny.
Pierwsze by³o zlecenie od kolegi, który bra³ œlub.
– Nie chcia³ zamawiaæ profesjonalnego fotografa, a
widzia³ ju¿ moje zdjêcia przys³owiowych widoczków
i ¿uczków – bo takie zdjêcia wtedy g³ównie robi³em
– wspomina S³awek Nakoneczny. – Zgodzi³ siê na
ryzyko zwi¹zane z moim brakiem doœwiadczenia, a
dla mnie by³a to okazja, by sprawdziæ siê na œlubie.
Zdjêcia oczywiœcie wykona³em bezp³atnie.
To by³ rok 2005. Rok póŸniej zaczê³y siê pojawiaæ
pierwsze zlecenia za niewielkie pieni¹dze, a w 2007
roku pierwsza wyjazdowa sesja œlubna na wydmach
w £ebie. Wtedy jeszcze jeŸdzi³o tam niewielu

fotografów i zdjêcia zdoby³y spor¹ popularnoœæ.
PóŸniej na wydmach sesjê chcia³a kolejna para…
£eba mia³a i ma to do siebie, ¿e nawet w deszczu ma
urok, a warunki za ka¿dym razem s¹ inne.
Zagraniczne sesje œlubne pojawi³y siê rok póŸniej.
Pierwsza z nich odby³a siê w Pradze. –
Fotografowa³em parê, która chcia³a mieæ sesjê w
zamku na po³udniu Polski – wspomina S³awek. – To
by³ czas, w którym wiele zamków mia³o ju¿ w
cennikach pozycjê „sesja œlubna”, na któr¹ trzeba
by³o wy³o¿yæ kilkaset z³otych. Zaproponowa³em, ¿e
za te same pieni¹dze mo¿emy pojechaæ nieco dalej –

Fot. S³awek Nakoneczny

Fot. S³awek Nakoneczny
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Fot. S³awek Nakoneczny

56

do Pragi, po drodze wykonuj¹c kilka kadrów w
Karkonoszach. Marzy³o mi siê takie zlecenie i
cieszy³em siê gdy m³odym spodoba³ siê pomys³.
Tak zaczê³o siê zbieranie doœwiadczeñ, które dziœ
pozwalaj¹ S³awkowi proponowaæ rozwi¹zania, o
których m³ode pary czêsto nawet nie myœl¹.
Stereotyp jest taki, ¿e sesja fotograficzna na
wyjeŸdzie to du¿e wydatki, logistyka, i jeszcze raz
wydatki… Prawda?
Niekoniecznie. – Po pierwsze czêsto sesja
fotograficzna odbywa siê w czasie podró¿y
poœlubnej, w któr¹ m³oda para tak czy inaczej siê
wybiera – mówi fotograf. – W takiej sytuacji zakup
dodatkowego biletu lotniczego bywa tañszy ni¿
organizacja dodatkowej podró¿y na przyk³ad na
po³udnie Polski. Szczególnie je¿eli sesja mia³aby
odbyæ siê na przyk³ad w pa³acu, za co równie¿
trzeba dodatkowo zap³aciæ. Bywa te¿ tak, ¿e m³odzi
mieszkaj¹ na sta³e za granic¹ i do Polski przylatuj¹
tylko na œlub. Na sesjê najczêœciej musieliby
przylecieæ jeszcze raz, p³ac¹c za dwa bilety i baga¿ z
sukni¹ w³¹cznie… Znowu taniej kupiæ bilet tylko dla
fotografa.
Sesja wyjazdowa – zarówno w Polsce, jak i za
granic¹ – wybierana jest g³ównie ze wzglêdu na
otoczenie, którego nie znajdziemy na miejscu. Pary
otrzymuj¹ na takich sesjach to, co nieznane,
egzotyczne i niespotykane w miejscu ich
zamieszkania i œlubu. Na przyk³ad w Szkocji, dok¹d
wyemigrowa³a spora rzesza mieszkañców regionu. –
Uwielbiam tego typu lokalizacje. Dzika, piêkna
przyroda, wrzosowiska, góry, jeziora, wodospady i
podró¿ do nich. Jedziemy i zatrzymujemy siê, czêsto
wpadaj¹c w zachwyt. To dodatkowo pobudza
emocje u pary m³odej i wyzwala kreatywnoœæ u
mnie. Nieco dalej ale jeszcze piêkniej i ró¿norodniej
jest na przyk³ad na Islandii.
Ta ostatnia cieszy siê ostatnio rosn¹cym

zainteresowaniem. Niesamowite krajobrazy,
zmieniaj¹ce siê dos³ownie co kilka kilometrów t³a dla
sesji, no i pomys³ na podró¿ ¿ycia. Bo taka przecie¿
powinna byæ podró¿ poœlubna – niezapomniana.
Choæ na Islandii trzeba pamiêtaæ, ¿e nie wszêdzie i
nie o ka¿dej porze roku da siê dojechaæ, a wejœcie do
niektórych miejsc bywa kosztowne, podobnie jak
transport do nich – dlatego czasem lepiej przejœæ
kilka kilometrów. Popularne na Instagramie miejsca
bywaj¹ te¿ zat³oczone – na przyk³ad porzucony na
równinie Sólheimasandur wrak samolotu, który w
2007 pojawi³ siê w dokumencie nagranym przez
zespó³ Sigur Ros. Od tego czasu notuje siê
prawdziwie masowe zainteresowanie nim.
Kto wybiera sesje œlubne nie tylko w
niestudyjnych, ale i nielokalnych warunkach? –
Najczêœciej s¹ to „dusze podró¿nika”, osoby które
lubi¹ siê przemieszczaæ, zwiedzaæ i poznawaæ.
Przyci¹gamy siê chyba podœwiadomie – mówi
S³awek Nakoneczny. – Polska, W³ochy, Islandia,
Czechy… Gdy para jest zainteresowana tak¹ sesj¹,
zawsze proponujê miejsca, które s¹ unikalne i czêsto
zapieraj¹ dech. Wi¹¿e siê to ze sporym wysi³kiem i
pokonaniem wielu kilometrów zarówno w podró¿y
jak i na sesji – na przyk³ad trzydziestokilometrowy
spacer w Tatrach. Po wszystkim mieliœmy razem
doœæ, ale efekt wynagrodzi³ wszystkie trudy.
Wa¿ne, by stroje pañstwa m³odych by³y
dostosowane do warunków. W górach œlubne buty
bêd¹ wygl¹da³y kuriozalnie, ale obuwie trekkingowe
nie tylko zapewni bezpieczeñstwo, ale bêdzie te¿
detalem nadaj¹cym fotografiom charakteru.
Bo g³ównie o klimat w fotografii œlubnej chodzi.
Oczywiœcie na pierwszym miejscu jest wartoœæ
sentymentalna, ale œlub – najczêœciej – bierze siê raz
w ¿yciu. Tak samo robi siê sesjê œlubn¹, dlatego
warto wtedy pozwoliæ sobie na nieco wiêcej i w
koñcu raz w ¿yciu zrobiæ coœ inaczej.

Fot. S³awek Nakoneczny
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Wesele w stylu boho
pasuje nad Gwd¹ i Noteci¹
Luz, lato, ciep³o, s³oñce, kwiaty, natura… Boho, to ten styl
weselny, który naturalnie pasuje do regionu nad Gwd¹ i
Noteci¹.
Nie musisz nic – zdaje siê mówiæ wszystko, co kojarzymy z
boho. Jest natura. Jest bliskoœæ. S¹ trochê cygañskie, a trochê
hippisowskie stroje i dekoracje. Jest jasno, jest du¿o drewna i
jeszcze wiêcej powietrza. Bo boho to nie tylko ciuchy. To ca³a
estetyka otaczaj¹cego œwiata. Tak¿e œlubu i wesela – nie tylko
dla panien m³odych, które chêtnie wk³adaj¹ kwietne wianki na
g³owê i w noc œwiêtojañsk¹ id¹ nad rzekê.

Œlub i wesele w stylu boho, to okazja, by zrobiæ coœ
specjalnego. To wasz dzieñ. Je¿eli marzyliœcie o tym, by byæ
bli¿ej natury, jak i o tym, by wasze wesele by³o wyj¹tkowe –
inspiracji mo¿ecie szukaæ w³aœnie tutaj. Miejsce? Las, jezioro,
pomost, ³¹ka… Pojawia siê coraz wiêcej miejsc garœciami
czerpi¹cych z boho, stylizowanych na stodo³y, pe³nych
drewna, wysokich pomieszczeñ, powietrza, nawet Ÿróde³
œwiat³a kojarz¹cych siê z tym szczególnym rodzajem wolnoœci
unosz¹cej siê w powietrzu.
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W waszych strojach bêd¹ królowaæ naturalne tkaniny, luŸne,
raczej szerokie formy, a u pañ – wszelkie elementy koronkowe,
u panów – szelki i luŸne koszule. Nawet fryzury mog¹
przypominaæ artystyczny nie³ad.

Ale najwa¿niejszy jest klimat. Boho to wolnoœæ, swoboda, ale
te¿ lenistwo – bez poœpiechu, bez przymusu, bez
wystudiowanych, starannie przygotowanych form i zasad.
Chodzi o radoœæ i wygodê. I o chill, bo w koñcu ka¿de wesele
potrafi zmêczyæ. Kto wie, mo¿e bohema zagoœci w waszym
wspólnym ¿yciu na d³u¿ej? W koñcu œwietnie wspó³gra z
regionem nad Gwd¹ i Noteci¹.

